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Kylän kokoontumispaikkana

toimii maamiesseurantalo, jota on

remontoitu ja remontoidaan edel-

leen toimivammaksi kokonaisuu-

deksi.  

Kylän koulun tilat ovat myös

ahkerassa käytössä vapaa-aikana.

Koulun tiloissa järjestetään kansa-

laisopiston jumppaa, iltapäiväker-

hoa koululaisille ja seurakunnan

järjestämää toimintaa mm. päivä-

piiri ikäihmisille. Koulun piha-

maalla on maa- ja kotitalousseu-

ran kunnostama jääkiekkokau-

kalo talvisin.  

Kylän metsissä on useita laavuja

retkeilyä varten ja metsät tarjoa-

vat myös hyvät marjastus- ja

metsästysmaastot. 

Leppälänkylän kylätoiminta on herännyt uuteen nousuun. Kylässä on noin 130

taloutta. Matkaa kylästä Kuortaneen keskustaan kertyy noin 7 kilometriä.

Työpaikkoja on kylällä paljon ja yritystoiminta on vilkasta. Kylässä on aktiivisia

nuoria mukana kylätoiminnassa. 

K u o r t a n e  

ja yhteistyötä laajennetaan myös

muiden kylien välillä. Maa- ja koti-

talousseura järjestää vuosittain

Jalkapalloillan koululaisten kesä-

loman alkajaisiksi, Elojuhlat sekä

Puurojuhlan. Myös muita tapahtu-

mia järjestetään yhdessä muiden

yhdistysten kanssa. 

VILKASTUNUTTA KYLÄTOIMINTAA  

YHTEISET TILAT JA

HARRASTUSMAHDOLLISUUDET 

YHDISTYSTOIMINTA 

Kylän toiminta on vilkastunut

vuosien saatossa uudelleen ja eri-

laisia tapahtumia on runsaasti.

Kylällä toimivat aktiiviset yhdis-

tykset Leppälän maa- ja kotita-

lousseura, Kaaranganjärven kalas-

tusseura sekä Leppälän vanhem-

painyhdistys. Kyläläisiä on muka-

na erilaisissa yhdistyksissä ja kun-

nan luottamustoimissa. Yhteistyö-

tä tehdään eri yhdistysten välillä   



Kylässä on aktiivisia nuoria, jotka

osallistuvat kylän tapahtumiin ja

maamiesseurantalon korjaus-

talkoisiin. 

Kylässä on monipuolista yritystoi-

mintaa, jota kautta vahvaa eri

alojen osaamista. Kylän vahvuu-

tena voi pitää myös musiikin ja

näyttämötaiteen harrastajia sekä

urheilullisesti aktiivisia kyläläisiä. 

Kylän toiminnasta tiedotetaan

monipuolisesti eri kanavien kautta 

ja koulullakin on omat netti- ja 

facebook -sivut. 

TULEVAISUUDEN-
NÄKYMIÄ
Kylässä on positiivinen vire ja

tekemisen meininki. Yhteisiä kylän

tapahtumia on paljon ja uusia

isojakin tapahtumia on suunnit-

teilla.  

Leppälästä on lyhyt matka kirkon-

kylälle, josta löytyy palveluita.

Kylän saavutettavuus on hyvä ja

kylällä olevat lukuisat työpaikat

tuovat elämää kylälle. 

Kylällä asuu lapsiperheitä, joten

kylän tulevaisuus on valoisa. 

YHTEYSTIETOJA 

www.leppalankyla.epk.fi 

Leppälän maa- ja kotitalousseura ry 

leppalanmks@gmail.com 

Facebook.com/Leppälän maa- ja kotitalousseura 

Facebook.com/Leppälänkylän maamiesseurantalo 

Facebook.com/Leppälän koulun vanhempainyhdistys ry  

PALVELUT JA YRITYSTOIMINTA 

Kylällä toimii Leppälän alakoulu,

jossa on kolme opettajaa. Koululla

on oppilaita myös naapurikylistä

ja Lehtimäen puoleltakin. Oppilai-

ta on noin 40. Lisäksi kylässä

toimii sateliittipäiväkoti Leppis,

jossa on paikkoja 21 lapselle. 

Kylässä on paljon yrittäjiä ja

monen eri alan yritystoimintaa.

Myös eläin- ja viljatiloja on useita. KYLÄN VAHVUUDET 

TÄRKEIMMÄT

KEHITTÄMISKOHTEET 

Maamiesseurantalo vaatii remon-

tin jatkamista, varsinkin keittiön

ajanmukaistamista, jotta isotkin

ruokajuhlat onnistuisivat. 

Mertajärven kunnostaminen ja

saattaminen kyläläisten virkistys-

käyttöön toisi lisää mahdollisuuk-

sia kylälle. Asiaa on selvitelty alus-

tavasti. Lintukosteikkoa on

suunniteltu myös. 

Avoimuutta, yhdessä tekemistä,

yhteishenkeä ja toisten tukemista

voisi lisätä entisestään.  


