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Arvoisa Loppijärven ystävät ry:n jäsen
Yhdistyksen vuosikokous pidetään sunnuntaina 21.7. klo 15 Sajaniemen Taidemäellä
osoitteessa Sajatie 413. Vuosikokouksen yhteydessä käydään läpi järven tila, keskustellaan
mahdollisista toimenpiteistä ja vahvistetaan yhdistykselle seuraavan kauden toimintasuunnitelma.
Tervetuloa kuulemaan, keskustelemaan ja vaikuttamaan!
Toiminnan painopisteitä ovat edelleen olleet järven suojeluun liittyvän tutkimuksen seuraaminen ja
tukeminen, tutkimuksiin perustuvien ja oikeiksi havaittujen vesiensuojelutoimien edistäminen
järvessä ja sen valuma-alueilla sekä tiedotus- ja valistustoiminnan ja eri yhteistyökumppanien
välisen vuorovaikutuksen edistäminen.
Maatalouden ravinnekuorma Loppijärveen on asteittain vähentynyt maatalouden
ympäristöohjelmien seurauksena. Ravinnevalumien edelleen vähentämisessä peltojen
talvipeitteisyyden lisääminen on tällä hetkellä keskeinen tavoite. Myös haja-asutuksen aiheuttama
kuormitus järveen on vähentynyt viemäriverkoston laajenemisen ja kiinteistöissä tehtyjen
toimenpiteiden ansiosta. Loppijärven ystävät on edistänyt altaiden ja fosforisieppareiden
rakentamista runsasravinteisiin ojiin ja organisoi sieppareiden käyttöä.
Tehokkain tapa vähentää järvessä jo olevaa fosforia ja hillitä sisäistä kuormitusta on hoitokalastus.
Hoitokalastuksen tulos muodostui syksyllä 2018 tyydyttäväksi: yhteensä 35 tonnia roskakalaa.
Kohtuullisesta saaliista huolimatta olemme vielä kaukana hoitokalastussuosituksista – näkyvien
tulosten aikaansaamiseksi saalis tulisi kaksin-kolminkertaistaa.
Loppijärven ystävät järjesti maaliskuussa Lopen kunnan valtuustosalissa yleisötilaisuuden otsikolla
Rehevöityneen järven kunnostamisen haasteet. Esityksen aiheesta piti Helsingin yliopiston
AQUADIGM-hankkeen johtaja professori Jukka Horppila. Esitysmateriaali on nähtävillä
yhdistyksen kotisivuilla. Lisäksi tilaisuudessa kerrottiin tuoreinta tietoa Loppijärven tilasta ja
hoitotoimenpiteistä. Valtuustosalissa oli runsas yleisö ja alustuksia seurasi vilkas keskustelu.
Kesäkuussa järjestettiin muiden yhteisöjen kanssa vuosittainen soutelutapahtuma järven tilaa, uhkia
ja mahdollisuuksia koskevan tietoisuuden ja järveen liittyvien tunnesiteiden vahvistamiseksi. Sää
suosi ja väkeä oli paljon eri tapahtumapaikoilla.
Osakaskuntien, kunnan virkamiesten, viljelijöiden ja LY:n hyvä yhteistyö Loppijärvi-ryhmässä on
jatkunut. Loppijärven ystävien yhteistahoja ovat myös mm. Lopen alueen muut
järvensuojeluyhdistykset, Vanajavesisäätiö, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys, valtion
ympäristöviranomaiset, Helsingin yliopisto sekä Tervakoski Oy.
Verkkosivuilta www.loppijarvenystavat.fi löytyy mm. tietoa järven hoidosta, haja-asutuksen
jätevesihuollosta ja tämä jäsentiedote. LY on myös Facebookissa. Liity Loppijärven ystävät ryhmään.
Kaikille jäsenillemme oikein hyvää alkanutta kesää toivottaen, vuosikokouksessa nähdään!
Heikki Bergholm, Loppijärven ystävät ry:n pj.

