Loppijärven linnuista

Teksti: Juha-Matti Valonen

Loppijärveltä löytyy sen melko suuresta
koosta johtuen erilaisia elinympäristöjä
vesi- ja rantalinnuille ja Loppijärven linnusto
onkin monilajinen. Tyypillisimpiä kesäisen
Loppijärven lintuja ovat lokit ja tiirat sekä
vesilinnuista uikut ja telkät.

Loppijärven erittäin
runsasta särkikalakantaa
hyödyntävät myös
monet lähiseuduilla
pesivät linnut ja näistä
näkyvimpiä ovat sääkset, joita voi kesällä nähLoppijärvellä on muutama hyvä lokkiluoto,
dä useita kertoja päivän
missä pesii kymmeniä kalatiiroja, kala- ja
aikana lahna kynsissään
naurulokkeja sekä näiden valvovan silmän alla
matkalla kohti pesää.
myös sorsalinnuista heinäsorsia, taveja ja
Lähijärvillä ja lammilla
haapana. Lokeista pienin, pikkulokkikin pesii
pesivät kuikat ja kaakkuLoppijärvellä satunnaisesti. Vesillä liikkujan on
rit käyvät myös päivitsyytä välttää luodoille maihinnousua ja muuta
täin kalastusretkellä
häirintää kesäaikaan, koska pienet linnunpoiLoppijärvellä.
kaset nääntyvät nopeasti auringonpaisteessa
tai sadekelillä ne voivat kylmettyä kuoliaaksi, Syyskesällä Loppijärven
jos emot eivät ole suojaamassa jälkikasvuaan. näkyvimpiä lintuja
lokkien ohella ovat kanadanhanhet ja harmaaSuomen kansallislintu laulujoutsen on pesinyt
haikarat. Kanadanhanhia kerääntyy Loppijärvelle
onnistuneesti Loppijärvellä jo useana vuonna
syksyn mittaan parhaimmillaan yli satapäinen parvi
ja todennäköisesti tulevina vuosina joutsenja niiden ilta- ja aamulentoja ei järvellä liikkuja voi
pareja pesii järvellä useampiakin. Isoista linolla huomaamatta.
nuista myös kurki kuuluu rehevien lahtien
lajistoon ja kurkia pesiikin nykyisin useita
Nuoria harmaahaikaroita näkee heinäkuun
pareja Loppijärven rantaluhdilla. Silkkiuikkuja loppupuolelta lähtien seisomassa ruovikoiden
pesii yleisesti järviruokokasvustoissa ja
reunoissa ja kivillä vaanimassa pikkukaloja,
härkälintukin kuuluu järven pesimälajistoon
parhaimmillaan haikaroita voi nähdä järvellä
toistakymmentäkin.
ja sen mylvivää soidinta voi kuulla ainakin
Kuljunlahdella. Pulloon puhaltelijan, kaulusMyöhään syksyllä Loppijärven syvänteen reunahaikaran voi kuulla joinain vuosina järven
mille kerääntyy vuosittain monisatapäinen isokossuurimmista ruovikoista, missä pesii myös
keloparvi tankkaamaan itseään särjillä ja salakoilla.
vuosittain ruskosuohaukka.
Suurta isokoskeloparvea seuraa myös monikymLoppijärven rehevissä rantametsissä ja ruovi- menpäinen lokkiparvi, jotka saavat myös osansa
koskeloiden ajamista pikkukalaparvista.
koissa pesii monia pikkulintuja, joista tyypillisimpiä ovat pajusirkku ja ruokokerttunen.
Myös rytikerttusen, luhtakerttusen ja viitakerttusen laulua voi kuulla kesäkuisina öinä ja
aamuina. Pienin tikkamme pikkutikka kuuluu
myös Loppijärven pesimälinnustoon ja sen
Yläkuva: sääksi. Alla vasemmalla härkälintu, alla
voi tavata järven rantaluhdilta myös talvisin.
naurulokki. Kuvat © Arttu Valonen
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Tervetuloa soutelemaan Loppijärvelle

Tapahtuman järjestämiseen osallistuvat

Loppijärvellä on aina tilaa soutaa. Soutu on hyvä tapa rentoutua ja kuntoilla luonnon
keskellä. Siksi kutsumme järven ympäristön väkeä mukaan leppoisaan koko perheen
soutelutapahtumaan. Tässä tapahtumassa emme kilpaile, vaan nautiskelemme.

LOPPIJÄRVEN
YSTÄVÄT RY

Tässä soutelutapahtumassa ei ole määriteltyjä reittejä. Jokainen voi lähteä soutamaan
mökkirannasta, tutulta venerannalta tai lainaveneellä sieltä mistä haluaa. Soutamaan voi
lähteä mihin aikaan tahansa, vaikka siten että ehtii seitsemäksi ensimmäiselle
puffettipaikalle. Muualta kuin Kirkonkylältä voi soutaa vaikkapa Vanhaan kirkkoon ja
museokäynnille. Lisäksi tapahtumapaikoilta kannattaa bongata vanhoja ja uusia tuttuja.
Lämpimästi tervetuloa mukaan,
Järjestäjät
Kirkonkylän uimarannalla
Puffetti klo 19-24, järjestää MLL
Lopen yhdistys
Osakaskunnan toimihenkilöt kertovat
Loppijärvestä kalavetenä ja kalastuksesta Lopenkylän vesialueella 19-24
Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry:n asiantuntijat vastaavat kysymyksiin järven linnustosta 19-24
Mahdollisuus tutustua liikkuvapenkkisellä veneellä soutuun klo 19-20
Kotiseutumuseo Lukkarin puustelli
avoinna klo 19-22
Vanha kirkko avoinna klo 19-21,
kirkkoa esittelemässä Kalevi Nevanpää. Kesäillan virsilauluhetki klo 21.
Tapahtuman yleiset tiedustelut:
Minna Tervonen, 040-846 4278
Mahdollisuus tutustua Sajaniemen
osakaskunnan kaislanniittokalustoon
Sajaniemen uimarannalla klo 19-20
Syrjän rannassa klo 20.30-21.00 ja
Kirkonkylän uimarannalla klo 21.30-22
Pysäköinti
Uimarantojen pysäköintialueen lisäksi
kirkonkylällä voi pysäköidä Vanhan kirkon
pysäköintialueille (Pilpalantie 97)
Kannen kuva ja vihkon toteutus: Tuomas Hynynen

Sajaniemen uimarannalla
Puffetti klo 19-24, järjestää
Sajaniemeläiset ry.
Rannalla elävää musiikkia
Kyläyhdistyksen soutuvene ja
pelastusliivit lainattavissa souteluun.
Syrjän rannassa (Kallaksentie 74)
Puffetti klo 19-24, järjestää
Järventaustan kyläyhdistys
Loppijärven ystävät ry:n edustaja vastaa kysymyksiin päivitetystä Loppijärven hoitosuunnitelmasta klo 20-22
Sauna lämmin klo 19-22

Apuveneet päivystävät tapahtumailtana
klo 19-24 Sajaniemessä ja Kirkonkylällä,
puh. 050-569 3673 tai 0500-465 085
Ennakkovarauksella veneiden vuokraus
Tomi Järvinen (Kirkonkylän ranta) puh.
0400-480 378 ja Esko Pälsi (Sajaniemen
ranta) puh. 050-569 3673, kanoottien
vuokraus Step Time Out Tatu Pulkkinen
puh. 040-507 6666
Soudun jälkeen ilmoitathan soutumatkasi
puffettipaikan vieraskirjaan. Jos lopetat
muuhun rantaan, ilmoitathan soutumatkasi www.lopenseurakunta.fi/soutu

on vuonna 1960
perustettu järvensuojeluyhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Loppijärven ja
sen välittömän luonnon ja maiseman suojelua
ja hoitoa. Yhdistyksen jäsenistö koostuu sekä
loppilaisista että kesäasukkaista. Yhdistyksemme tärkeimmät sidosryhmät ovat Lopen
kunta, osakaskunnat, Vanajavesikeskus,
ympäristöviranomaiset ja tutkimuslaitokset.
www.loppijarvenystavat.fi

SAJANIEMEN KYLÄYHDISTYS
SAJANIEMELÄISET RY

on perustettu vuonna 1979. Yhdistys järjestää
vakituisille ja kesäasukkaille toimintaa ja
tapahtumia ylläpitäen kylän yhteishenkeä.
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä Sajaniemessä
vakituisesti asuvat sekä vapaa-ajan asukkaat.
Yhdistys tiedottaa tapahtumista Lopen lehden
seurapalstalla sekä kesän alussa talouksiin
jaettavalla kesäkirjeellä.
www.sajaniemelaiset.net

JÄRVENTAUSTAN KYLÄYHDISTYS RY

MLL:n Lopen yhdistys pitää perhekahviloita
Sajaniemessä ja Läyliäisillä, järjestää lastentarvikekirpputoreja ja on mukana järjestämässä
lastentapahtumia Lopella. Neuvoloista voit
tiedustella vuokralle vauvojen turvakaukaloita
tai lapsenkantorinkkaa. Mikäli kaipaat lastenhoitoapua voit ottaa yhteyttä
www.mll.fi/perheille/lastenhoito tai puh. 044
0303 301. Mikäli olet kiinnostunut tulemaan
toimintaan mukaan tai haluat lisätietoja, voit
soitella puheenjohtajallemme Minna
Tervoselle 040 8464 278. MLL:n Lopen
yhdistys juhlii tänä vuonna 90 vuottaan, jota
juhlistetaan syksyllä lasten konsertilla.

LOPENKYLÄN OSAKASKUNTA

Järventaustan kyläyhdistys on toiminut 30
vuotta. Koemme tämän Loppijärven länsipuolisen osan Sajaniemeä omaksi kyläksemme
ja siksi on ollut luontevaa perustaa oma yhdistyskin. Yhdistyksen tarkoituksena on saattaa
kyläläisiä yhteiseen toimintaan. Esim. kesäretket, teatterimatkat, juhannustanssit, lauluillat
ja pikkujoulut ovat vetäneet väkeä. Yhteistyö
kylän muiden yhdistysten kanssa sujuu
luontevasti.
Yhdistystämme pidetään kylällä tärkeänä. Siitä
kertoo runsaan sadan talouden jäsenmäärä,
joka päivittyy vuosittain. Vaikka kyläyhdistyksemme aktiiveista valtaosa on eläkeikäisiä,
toiminta rullaa. Mukaan tietysti toivottaisiin
enemmän nuorta porukkaa. Ilahduttavaa on,
että osa kylän ”kesäloppilaisista” on löytänyt
meidät.
Lisätiedot: Riitta Mäkelä puh. 0400 484 263

SAJANIEMEN OSAKASKUNTA
LOPEN SEURAKUNTA

www.loppi.fi

Vanha kirkko avoinna 4.8. asti
ti-su klo 12-16 paitsi to 12-20.
Iltahartaus 30.8. asti joka to klo
20 . Lopen kirkko avoinna 4.8.
asti ma-su klo 11-16, jumalanpalvelus joka sunnuntai klo 10.
www.lopenseurakunta.fi

KALASTUS LOPPIJÄRVELLÄ
Loppijärvellä toimii kolme yhteisten vesialueiden osakaskuntaa, Sajaniemen osakaskunta,
Lopenkylän osakaskunta ja Joentaan osakaskunta. Osakaskunnat myyvät kalastus- ja
ravustuslupia omille vesialueilleen. Kiinteiden pyydysten lupia myydään osakkaille sekä
vakituisesti kylässä asuville ja virkistyskalastuslupia kaikille halukkaille.
Saaliiksi Loppijärvestä on mahdollista saada haukea, kuhaa, ahventa, madetta, lahnaa,
särkeä, salakkaa, kiiskeä, suutareita sekä karppeja.
Sajaniemen osakaskunnan lupia myy Lopen pyöräliike Nylund, Sajatie 387
Lopenkylän osakaskunnan lupia myy EräLoppi OY, Kauppatie 11

Varustaudu huolellisesti. Huolehdi että veneessä on pelastusliivit kaikille,
suosittelemme että ainakin lapsilla on pelastusliivit päällään aina vesillä liikkuessa.
Varaa lämmintä vaatetta illan viileyteen. Tärkeimmät varusteet on hyvä pakata
vesitiiviisti.
Käytä järkeä. Tee realistinen suunnitelma, paljonko jaksat soutaa ja paljonko siihen
kuluu aikaa.
Loppijärvi on matala järvi. Huomioi, että saarien läheisyydessä on useita kiviä
hieman veden pinnan alapuolella.
Huolehdi myös järven siisteydestä. Uimarannoilla on roskikset sitä varten, että järvi
ja ranta-alueet pysyvät siisteinä.

Tarkemmat lupatiedot saa luvanmyyjiltä sekä osakaskuntien esimiehiltä: Sajaniemen
osakaskunta Esko Pälsi 050-569 3673, Lopenkylän osakaskunta Markku Ahlqvist 040-744
0511, Joentaan osakaskunta Martti Pönkkä 0400-920 087.

LOPPIJÄRVI
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Loppijärven pinta-ala on 11,8 km . Järven
keskisyvyys on alle kaksi metriä ja syvin
kohta 6 metriä. Valuma-alueen pinta-ala
on 82 km2. Loppijärvi on perustyypiltään
ruskeavetinen ja melko runsashumuksinen
järvi. Veden laadun ongelmana on rehevöityminen. Viime vuosina ravinnetaso on
ollut aiempaa suurempi runsaan hajakuormituksen takia ja fosforipitoisuudet ovat
kohonneet jopa lähelle erittäin rehevien
vesien raja-arvoa.

Ajankohtaista:
Hoitosuunnitelma vuosille 2011–2015
on päivitetty
Kasvillisuuskartoitus ja lentokuvaus
kesällä 2012
Kuormitusselvitys on tekeillä
Näkösyvyyden ja veden laadun
seuranta jatkuu
Kyyniönlahden kosteikko-laskeutusallas toteutuu syksyllä
Vesikasvien niittoa tehdään
suunnitelman mukaan.

Järki on paras turvaväline. Muista
ihmisistä, etenkin
pienistä lapsista, on
syytä huolehtia veden
äärellä.

Pelastusliivit päälle.
Veneen pohjalla ne
eivät pelasta ketään.
Muista tarkistaa
turvavälineiden kunto
säännöllisesti.

Uimataidon ylläpito
voi pelastaa. Älä
yliarvioi uimataitoasi.
Matka uimahallissa on
eri matka meressä.

lisätiedot http://www.loppijarvenystavat.fi

Alkoholi liittyy usein
hukkumiskuolemiin.
Humala heikentää
harkinta- ja toimintakykyäsi. Vesillä
on syytä olla
vesilinjalla.

Sää voi yllättää.
Harkitse tarkkaan
kannattaako lähteä
ukkosen alle
soutelemaan tai
kevätjäille
kävelemään.

www.viisaastivesilla.fi

KIRKONKYLÄN UIMARANTA

Vanha kirkko (Santa Pirjo) ja kotiseutumuseo
Lukkarin puustelli

Kisasaari, rantautuminen sallittu

Kyyniönlahden lintutorni, kunnan veneranta.
Tulipaikka lähellä (kävelytietä länteen).

Kuljun
veneranta
(Lopen kunta)

Lopenkylän ja Joentaan
osakaskuntien vesialueiden raja
Lydia Koidulan (1843-86) muistokivi. Koidula
oli virolainen runoilija, kirjailija ja tulisieluinen kansallinen herättäjä. Koidula
vieraili Yrjö-Sakari Yrjö-Koskisen luona
Leppälahdessa. Yrjö-Koskinen lahjoitti kiven
Koidulan muistokiveksi ja Loppi-seura hankki
kiveen toisinnon kuvanveistäjä Juta Eskelin
Koidula-reliefistä. (lähde: www.loppi.fi)

Järven
syvin kohta

Joentaan ja Sajaniemen
osakaskuntien vesialueiden raja

Huomaa
loppilainen
murremuoto
”Vesenkallio”

Papinsaari, rantautuminen sallittu
Ritaniemen
venevalkama
(Sajaniemen
osakaskunta)

Lopenkylän ja
Sajaniemen
osakaskuntien
vesialueiden raja

SAJANIEMEN
UIMARANTA

Kalliosaari,
rantautuminen
sallittu

Tiirinkallio. Loppilaisen tarun mukaan Kaakkomäen
vuorten luolissa asunut piru raivostui 1600-luvulla
Vanhan kirkon kellonsoitosta. "Ei saa enää rauhaa,
kun Santa Pirjo pauhaa", mylvi piru. Kirkko oli näet
Pyhän Birgitan kirkko, loppilaisten suussa Santa Pirjo.
Raivopäissään piru kaappasi ison lohkareen ja yritti
murskata tapulin. Kivi lensi kuitenkin Tiirinkalliolle,
josta kyläläiset kampesivat sen veteen. Silloin kivi alkoi tuottaa onnettomuutta. Karjaa sairastui, eläimiä
kuoli. Lopulta kyläläiset yhteisvoimin vipusivat lohkareen ylös kallion kielekkeelle. Karjaonni palautui ja
Loppi alkoi kukoistaa. (lähde: www.loppi.fi)

SYRJÄN RANTA
(käytössä soutelutapahtumassa, muulloin ei
julkinen ranta)

Koulahti ja Viulahti
nimetty esikristillisten jumalien
mukaan

Kartalla ristien väli on 1km eli tämän laatikon leveys on 2km

Etäisyyksiä kartalta mitattuna:
Kirkonkylän uimarannalta
… Syrjän rantaan
… Syrjän rantaan Isosaaren länsipuolta
… Syrjän rantaan Itusaaren länsipuolta
… Sajaniemen uimarantaan
… Kyyniönlahden lintutornille
… kierros Isosaaren ympäri
… kierros Isosaaren ja Itusaaren ympäri

2,9 km
3,4 km
4,0 km
4,5 km
1,3 km
4,0 km
5,2 km

Syrjän rannalta
… Sajaniemen uimarantaan
2,3 km
… kierros Isosaaren ympäri
5,3 km
… Kalliosaaren ja Ankerinsaaren ympäri 3,0 km
Sajaniemen uimarannalta
… Läyliäisten uimarantaan

Lehtimäen
venevalkama
(Sajaniemen
osakaskunta)

3,6 km

Loppijärven soutelutapahtuma 2012, www.loppijarvenystavat.fi
Maanmittauslaitoksen peruskartta-aineisto haettu 05/2012, käytetty
Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston lisenssillä
www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501

Läyliäisten
uimaranta

