
KALAVETENÄ LOPPIJÄRVI    
teksti: Helge Joutsi ja Juha-Matti Valonen  

Lopen Lehdessä julkaistiin 26.05.1954 pikku-uutinen 
otsikolla ”Iso kuha Loppijärvestä”: ”Hauenkudun aikaan 
saivat veljekset P Loppijärvestä oloissamme harvinaisen 
suuren kuhan, joka punnittaessa painoi 7,6 kg. 
Aikaisemmin on v. 1929 saatu 7,5 kg (Sulo Friman). 
Edellämainitut veljekset ovat aikaisemmin saaneet yli 5 
kg kuhia, samoin Friman 4-6 kg kuhia, joten väitteet, 
ettei muka Loppijärvi olisi kuhajärvi, ei täysin pidä 
paikkaansa.”  

Kuhaa on siis saatu ennenkin ja suurta kuhaa onkin saatu. Useiden 
huonojen kuhavuosien jälkeen on kuhakanta määrätietoisen 
istutustoiminnan ja lämpimien kesien ansiosta jälleen noussut suureen 
kukoistukseen. Yhdessä vahvan haukikannan kanssa se muodostaa 
vapakalastajille houkutuksen, jota on vaikea vastustaa.  

Uusimpien selvitysten perusteella Loppijärven kuhakanta lisääntyy nykyisin 
luontaisesti ja siksi kuhien istutuksista on toistaiseksi pidättäydytty. Kuhan 
luontaisen lisääntymisen turvaamiseksi v. 2022 alkaen kuhan alamitta on 50 
cm ja pituudeltaan yli 70 cm vahingoittumattomat kuhat suositellaan 
vapautettavaksi. 

Kalastuslain mukaan jokaisen 18 vuotta täyttäneen, mutta alle 65-vuotiaan 
kalastamaan aikovan on maksettava valtiolle kalastuksenhoitomaksua 45 € 
vuodessa, mutta tämän esimerkiksi R-kioskilla tehtyään saakin kalastaa 
yhdellä vavalla koko valtakunnan alueella. Loppijärvellä toimivat 
osakaskunnat ovat sopineet, että lunastamalla valtion luvan lisäksi 10 € 
arvoisen uisteluluvan osakaskuntien luvanmyynnistä, saa sillä uistella 
käyttäen venettä kohti neljää viehettä koko järven alueella. Tarkemmat 
ohjeet saat Lopen kalatalousalueen kotisivuilta 
www.lopenkalatalousalue.fi. 

Järvellä on tilaa kalastaa ja kalaa, mitä kalastaa - ympäri vuoden. Järven 
kyläkohtaiset osakaskunnat myyvät edullisia lupia, hoitavat kalavesiä ja 
valvovat pyynnin laillisuutta ja luvallisuutta. He toivottavat Teidät 
tervetulleeksi kalaan Loppijärvelle! 

Sajaniemessä lupia myy www.lopenpyoraliike.fi ja Lopenkylässä 
www.eraloppi.com. Virkistyskalastuslupien lisäksi on saatavilla paikallisten 
asukkaiden ostettavaksi erilaisia pyydyskohtaisia kalastus- ja ravustuslupia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Tervetuloa soutelemaan Loppijärvelle 

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. Me nautiskelemme. 

Tässä tapahtumassa jokainen voi lähteä soutamaan mistä haluaa mihin 
aikaan tahansa. Tapahtumapaikoilta kannattaa bongata vanhoja ja uusia 
tuttuja sekä tutustua monenlaisiin harrastuksiin. Lämpimästi tervetuloa 
mukaan! 
Järjestäjät 

KIRKONKYLÄN UIMARANNALLA  
KLO 18-20 LASTEN RANTABILEET 

(Uimarannantie 34) 

 Herra Kivisen puutarhatontut 
esiintyvät noin klo 18.30 

 Seurakunnan eläinhahmot jakavat 
jäätelöä ja kutsuvat tekemään 
hyviä tekoja ympäristön 
suojelemiseksi  

 Mahdollisuus tehdä lyhyt 
kanoottiretki Pirjetan Partion 
kanooteilla 

 Ongintaa opastaa Lopen seudun 
Kalavire 

 Loppilaiset harrastajat kertovat 
Loppijärven linnuista 

 Talli Brynhildr toivottaa koko 
perheen tutustumaan 
talutusratsastuksen merkeissä Lára 
ja Herri islanninhevosiin 

 Loppijärven ystävien ja Lopenkylän 
osakaskunnan infopiste 

 Pirjetan partion puffetti  

 Kuhakilpailun punnitus klo 24 

SYRJÄN RANNASSA KLO 18- 
(Kallaksentien päässä) 

 Järventaustan kyläyhdistyksen 
puffetti 

 Loppijärven ystävien infopiste  

 Sauna kuumana klo 19-22 
 

SAJANIEMEN RANNASSA KLO 18- 
(Sajatie 463)  

 Kesäisiä säveliä klo 19 alkaen, 
Tapio Rannanmaa  

 Sajaniemeläiset ry:n puffetti 

 Soutuvene lainattavissa lyhyelle 
retkelle 

 Loppijärven ystävien infopiste 
 

Tapahtuman yleiset tiedustelut  
Marja Ukkola, 0500 465 085 

Muutokset mahdollisia. Etukäteen 
tiedossa olevat muutokset 
ilmoitetaan Loppijärven ystävien 
kotisivuilla loppijarvenystavat.fi  

Tapahtumailtana toimintoja voidaan 
lyhentää tai perua sääolojen vuoksi. 

 

Tapahtuman järjestämiseen osallistuvat 

LOPPIJÄRVEN YSTÄVÄT RY 
on v. 1960 perustettu järvensuojelu-
yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena 
on edistää Loppijärven ja sen 
välittömän luonnon ja maiseman 
suojelua ja hoitoa. Yhdistyksen 
jäsenistö koostuu sekä loppilaisista 
että kesäasukkaista. Yhdistyksen 
jäsenmaksu on 15€/hlö. Jäseneksi 
voit liittyä maksamalla jäsenmaksun 
tilille FI28 5253 1520 0294 15. Tuotto 
käytetään Loppijärven 
kunnostustoimenpiteisiin. Lisätiedot 
yhdistyksen toiminnasta 
www.loppijarvenystavat.fi 
 

Pirjetan Partio on Lopen kunnassa 
toimiva, v. 1975 perustettu 85-
jäseninen yhteislippukunta, eli 
toimintaan osallistuvat sekä tytöt 
että pojat. Ryhmiä on kirkonkylässä ja 
Pilpalassa. Lippukunnanjohtaja on 
Sami Lettosilta, p. 040 516 8513 
pirjetan.partio@gmail.com 

 
 

 
www.loppi.fi 

 

 
Menossa mukana jo vuodesta 1632 

www.lopenseurakunta.fi 

JÄRVENTAUSTAN KYLÄYHDISTYS RY 
perustettiin 1981. Sen tarkoituksena 
on saattaa kyläläisiä yhteiseen 
toimintaan. Esim. kesäretket, 
teatterimatkat, juhannustanssit, lau-
luillat ja pikkujoulut ovat vetäneet 
väkeä. Lisätietoja puheenjohta-
jaltamme Risto Kanervalta, 0400 
321 202 tai www.lopenjarventausta.fi  

SAJANIEMEN KYLÄYHDISTYS 
SAJANIEMELÄISET RY  
on perustettu 1979. Yhdistys järjestää 
vakituisille ja kesäasukkaille toimintaa 
ja tapahtumia ylläpitäen kylän yhteis-
henkeä. Yhdistyksen jäseneksi voi 
liittyä Sajaniemessä vakituisesti asuv-
at sekä vapaa-ajan asukkaat. Yhdistys 
tiedottaa tapahtumista Lopen lehden 
seurapalstalla sekä kesän alussa 
talouksiin jaettavalla kesäkirjeellä. 
Lisätietoja pj. Nina Harjula puh. 050 
555 6099 
 

LOPEN SEUDUN KALAVIRE 
Pertti Oksanen 040 330 6339 

LOPENKYLÄN OSAKASKUNTA 
Juha-Matti Valonen 0400 152 416 

 
SAJANIEMEN OSAKASKUNTA 

Esko Pälsi 050 569 3673 
 

 
Janika Kiverä 044 3226061 

http://www.loppijarvenystavat.fi/
http://www.lopenjarventausta.fi/


järven suurimmista ruovikoista, missä pesii myös vuosittain pari kolme 
ruskosuohaukkapariskuntaa. 

Loppijärven runsasta särkikalakantaa hyödyntävät monet lähiseuduilla 
pesivät linnut. Näistä näkyvimpiä ovat sääkset. Lähijärvillä ja lammilla 
pesivät kuikat ja kaakkurit käyvät myös päivittäin kalastusretkellä 
Loppijärvellä. 

Uusimpana tulokkaana Loppijärvelle on ilmestynyt merikotkapariskunta, 
mikä on nähty jo useana talvena kalamiesten avannoilla kärkkymässä 
lahnoja. Viime kesänä odotettu merikotkan pesintä varmistui ensimmäistä 
kertaa Loppijärven rantametsissä ja kotkapariskunta sai kasvatettua 
poikasen lentokykyiseksi. Myös kuluvana vuonna merikotkapari asuttaa 
tuttua pesäpaikkaa ja toivottavasti pesintä taas onnistuu. 

Myöhään syksyllä Loppijärven syvänteen reunamille kerääntyy 
monisatapäinen isokoskeloparvi tankkaamaan itseään särjillä ja salakoilla. 
Suurta isokoskeloparvea seuraa myös monikymmenpäinen lokkiparvi, jotka 
saavat myös osansa koskeloiden ajamista pikkukalaparvista. Myös 
merimetsosta on viime syksyinä tehty useita havaintoja ja näitä mustia 
viikinkejä voi nähdä kuivattelemassa itseään kivikoilla ja kallioilla. 

 
Kalatiira 

 
Ruokokerttunen 

 
Telkkä 

 
Laulujoutsen 

 
Merikotka 

 
Tukkasotka 

LOPPIJÄRVEN KUHAKUNINKAALLINEN 2022 
Loppijärven osakaskunnat kutsuvat sinut kuhakuninkaallinen-kisaan 
1.7.2022 klo 18-24. Illan kuhasaaliit punnitaan klo 24 Kirkonkylän 
uimarannalla.  

Ilmoittautuminen kisaan tekstiviestillä Juha-Matti Valonen, 0400 152 416 

Kuhaa saa tässä kisassa uistella soutamalla tai pienikokoisella 
sähkömoottorilla. 

Palkintona kiinnitys Loppijärven kuhakuninkaallinen-pokaaliin. 
Tapahtumailtana kuhaa saa uistella ilman osakaskunnan kalastuslupaa klo 
18-24. Valtion kalastonhoitomaksu on toki oltava maksettuna. Sen voi 
maksaa esimerkiksi osoitteessa https://verkkokauppa.eraluvat.fi/fi/ 

Kuhasoutua ja soutelutapahtumaa ei 
järjestetty vuosina 2020 ja 2021 
koronatilanteesta johtuen. 

Vuonna 2019 kilpailun voitti venekunta 
Janne Koskinen, Anselmi Nikkola ja 
Timo Nikkola (kuvassa) 

Kuhasoutu peruttiin kovan tuulen 
vuoksi vuosina 2017 ja 2018. 

Kuhasoudun 2016 voittivat Janne Kos-
kinen 3,93kg ja Mika Suhonen 3,86kg 
kuhalla.  

Kuhasoudun 2015 voittivat Tomi Järvinen ja Arto Salo, kala painoi 3675g.  

Kuhasoudun 2014 voittivat Tomi Järvinen, Arto Salo ja Anne Juurikas  
4810 g kuhalla. 

 

Herra Kivisen puutarhatontut on esittävän taiteen ammattilaisten 
muodostama satuhahmoduo, joka ihastuttaa kaikenikäisiä yleisöjä 
konserteillaan ja teatteriesityksillään ympäri Suomea. Hahmojen 
ensiesiintyminen oli vuonna 2008 ja 
nykyisessä kokoonpanossaan Herra 
Kivisen puutarhatontut on toiminut 
vuodesta 2013. Puutarhatontuilta on 
ilmestynyt myös lastenmusiikkilevy: 
Me käymme taas lapioimaan! 

 
www.herrakivisenpuutarhatontut.fi 

  



LOPPIJÄRVEN YSTÄVÄT RY:N 

KUULUMISIA  

Yhdistyksen toiminnan 
painopisteitä ovat järven 
suojeluun liittyvän tutki-
muksen seuraaminen ja 
tukeminen, tutkimuksiin 
perustuvien vesiensuojelu-
toimien edistäminen sekä 
tiedotustoiminnan ja eri 
yhteistyökumppanien välisen 
vuorovaikutuksen edistä-
minen. Näissä asioissa 
yhdistys mm. tekee aloitteita. 

Loppijärven ravinne-
pitoisuudet ovat kohonneet 
vuodesta 2005 lähtien 
runsaasti. Fosforitason rajun nousun syitä on selvitetty huolellisesti. 
Tulokset viittaavat siihen, että kyse on pääosin ns. sisäisestä 
kuormituksesta. Maatalouden ravinnekuorma järveen on asteittain 
vähentynyt maatalouden ympäristöohjelmien seurauksena. 
Ravinnevalumien edelleen vähentämisessä peltojen talvipeitteisyyden 
lisääminen on keskeinen tavoite.  

Myös haja-asutuksen aiheuttama kuormitus järveen on vähentynyt 
viemäriverkoston laajenemisen ja kiinteistöissä tehtyjen toimenpiteiden 
ansiosta. Sen edelleen vähenemistä on pyritty vauhdittamaan edistämällä 
Lopella uuden jätevesiasetuksen toteutuksen liittyvää neuvontaa.  

Valuma-alueelta järveen kulkeutuvan fosforin määrää voidaan paikallisesti 
vähentää runsasravinteisissa ojissa altailla ja niihin liitetyllä kemiallisella 
saostuksella. Loppijärven ystävät on edistänyt altaiden ja saostuslaitteiden 
rakentamista ja organisoi niiden käytön. Kaksi altaan ja fosforisiepparin 
yhdistelmää toimii runsaan valuman aikoina kirkonkylän läheisissä ojissa ja 
kolmas Järvimäenojassa järven eteläpäässä.  

Tehokkain tapa vähentää järvessä jo olevaa fosforia on hoitokalastus. 
Roskakalan mukana järvestä poistuu fosforia. Lopenkylän osakaskunnan 
alueella hoitokalastettiin syksyllä 2021 järven laskujoessa ja Sajaniemen  

LOPPIJÄRVEN MOBIILIREITTI  

Loppijärven maisemiin ja tarinoihin voi tutustua 
vuonna 2018 julkaistun mobiilioppaan avulla. 
Maksuton sovellus löytyy älylaitteesi sovellus-
kaupasta nimellä Nomadi tai verkosta 
www.citynomadi.com. Kylille tehdyt reitit löytyvät 
KyläNomadi -palvelusta. Tai kirjoita Loppi etsi-riville. 

Loppijärven mobiilireitti pitää sisällään tarinoita 
maisemasta, ihmisistä, elämästä ennen ja nyt 
Loppijärvellä, merkittävistä rakennuksista ja 
muistomerkeistä sekä tietenkin tietoa luonnosta ja 
järven kunnostustöistä. Reitillä on pituutta noin 30 
km ja tutustumiskohteita yli 60. 

Oman pienen reittinsä muodostaa Syrjän talon tarina. Syrjän mobiilireitti löytyy 
Citynomadista hakusanalla Syrjä ja lisäksi reitti aukeaa Loppijärven mobiilireitin 
Syrjän pisteestä. 

Loppijärven mobiilireitti on toteutettu Maisematarinoita -hankkeen avulla (2016 - 
2018). Hanketta rahoittivat paikalliset Leader -toimintaryhmät ja maaseutu-
rahasto. Hankkeen toteutti MKN Maisemapalvelut, ProAgria Etelä-Suomi ry. 
Mukana toteutuksessa olivat mm. Loppijärven ystävät, Syrjä-seura ja Kanta-
Hämeen lintutieteellinen yhdistys sekä suuri joukko aktiivisia loppijärveläisiä. 

LOPPIJÄRVEN LINTUJA                       Teksti: Juha-Matti Valonen, kuvat: Arttu 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, telkät ja puolisukeltajasorsat. 

Loppijärvellä on muutama hyvä lokkiluoto, missä pesii kymmeniä 
kalatiiroja, kala- ja naurulokkeja sekä sorsalinnuista heinäsorsia, taveja ja 
haapana. Vesillä liikkujan on syytä välttää luodoille maihinnousua ja muuta 
häirintää pesintäaikaan touko-heinäkuussa. 

Suomen kansallislintu laulujoutsen on pesinyt onnistuneesti Loppijärvellä jo 
useana vuonna ja nykyisin pesiviä pareja lienee jo kolme. Isoista linnuista 
myös kurki kuuluu rehevien lahtien lajistoon ja kurkien huutoja kuuluu 
ympäri järveä. Silkkiuikkuja pesii yleisesti järviruokokasvustoissa, mutta 
toinen uikkulaji, härkälintu on yllättäen hävinnyt Loppijärven pesimä-
lajistosta. Pulloon puhaltelijan, kaulushaikaran kuulee joinain vuosina  



VIISI PIENTÄ HELPPOA EKOTEKOA  teksti: Tuomas Hynynen 

Meillä on vain yksi maapallo. Ihmiset 
ympäri maailmaa ja Loppea ovat 
havahtuneet ilmastonmuutokseen ja 
sään ääri-ilmiöiden lisääntymiseen. 

Myös Lopen seurakunta arvioi omaa 
kulutustaan ja esimerkkiään. 
Seurakunta sai kirkon ympäristö-
diplomin helmikuussa 2021. 
Seurakunta on ottanut tavoitteekseen 
toimia vastuullisesti omissa 
hankinnoissaan ja pitää ympäristö-
arvoja esillä toiminnassaan. 

Jumala nimittäin ei luonut ihmistä 
tyhjiöön vaan osaksi luomakuntaa. 
Jumala asetti ihmisen viljelemään ja 
varjelemaan. Moni suomalainen kohtaa 
Jumalan nimenomaan hiljentyessään 
luonnon keskellä. Luonnon hyvinvointi 
on myös avain ihmisten hyvinvointiin. 

Soututapahtumailtana seurakunta on 
mukana muistuttamassa siitä, että 
meillä on vain yksi maapallo. Yksi 
ihminen ei saa isoa muutosta aikaan. 
Kuitenkin muutos kannattaa aloittaa 
itsestä. Pienistä aluista kasvaa iso 
muutosvoima. 

 

Virikkeinä tämän jutun kirjoittamiseen on 

käytetty mm. kirkon ilmasto-ohjelmaa vuodelta 

2008 sekä blogi https://www.greenpeace.org/ 

finland/blogit/1455/tiesitko-nama-5-arkista-

tekoa-ilmaston-hyvaksi/ 

1. ALOITA PIENILLÄ ASIOILLA 
Tee pieni helppo sitoumus ympäristön 
hyväksi. Mikä olisi sinulle helppoa? 
Lentolakko, kasvisruokapäivä tai päätös 
ostaa vaatteet kirpparilta? Porttiteoria 
toimii: pieni ilmastositoumus on portti 
isompiin ilmastotekoihin. 

2. SANO EI TURHILLE ASIOILLE 
Moni koti on täynnä tavaraa, jota on 
tarvittu joskus kerran tai kaksi. 
Lainaamalla tai vuokraamalla saa 
laadukkaat tavarat tai työkalut siksi 
aikaa, kun tarvitsee, ei varastoon 
pölyttymään. Hyväkuntoiset tavarat 
kannattaa kierrättää Facebookin Loppi 
kirppiksellä, kirkonkylän KIKE 
kierrätysmyymälässä tai antaa kaverille.  

3. HYVÄÄ LÖYTYY LÄHELTÄ 
Lopella on vaikea pärjätä ilman autoa, 
mutta lyhyet matkat pääsee pyörällä tai 
kävellen. Moni matkustaa turhan 
kauaksi lomailemaan, shoppailemaan 
tai viettämään aikaa. Kaukoloman 
sijasta voi lomailla Lopen upeissa 
luontokohteissa tai lähialueilla. 
Ostosreissua suunnitellessa kannattaa 
miettiä, kuinka pitkälle tarvitsee ajaa.  

4. MIETI MITÄ SYÖT 
Ruokavaliossa kannattaa suosia vuo-
denaikaan sopivia kasviksia. Liha- ja 
maitotuotteista parhaita ovat lähi-
tuotteet sekä kotimaiset, kestävästi 
tuotetut. Järvikalan ja itse kasvatetun 
ruoan syöminen on ympäristöteko. 

5. TEE SITOUMUS JA KERRO SIITÄ 
MUILLE 
Kerro kaverille. Pidä ääntä. Vaikuta 
politiikassa ja mediassa. Haasta kaverisi 
ja tuttusi mukaan eri kampanjoihin. 

 

osakaskunnan alueella Sarvijoen suulla. Laskujoessa saalis oli hyvä mutta 
Sarvijokeen kala ei nyt noussut. Lisäksi nuotattiin ammattikalastajan voimin 
vapaaehtoisten avustuksella Loppijärven syvänteen alueella viitenä 
päivänä. Nuotalla saatu saalis oli hyvä ja hyvin samanlainen kuin jokisuusta 
rysällä saatu. Hoitokalastuksen tulos muodostui kaikkineen tyydyttäväksi, 5 
tonnia jokisuista ja 18 tonnia nuotalla, yhteensä 23 tonnia roskakalaa. 
Kohtuullisesta saaliista huolimatta olemme kaukana 
hoitokalastussuosituksista – näkyvien tulosten aikaansaamiseksi saalis tulisi 
edelleen kaksin-kolminkertaistaa. 

Verkkosivuilta www.loppijarvenystavat.fi löytyy mm. tietoa järven hoidosta 
ja haja-asutuksen jätevesihuollosta. Loppijärven ystävät ry on myös 
Facebookissa. Siellä voit liittyä Loppijärven ystävät -ryhmään ja tulla 
mukaan järvensuojelutoimintaan.  

Heikki Bergholm Loppijärven ystävät ry:n pj. 

 

LOPPIJÄRVEN SÄRKIHERKKU 

1 kg perattuja ja paloiteltuja särkiä 

1 – 2 dl ketsuppia tai tomaattipyreetä 

1 -2 dl öljyä 

2 – 3 sipulia paloiteltuna 

suolaa, kokonaisia pippureita, 
laakerinlehtiä, tilliä 

Perkaa särjet huolella (suomusta, leikkaa 
kaikki evät, pää ja pyrstö pois ja pese kala sisältä esim. hammasharjalla) ja 
paloittele sopiviin annospaloihin. 

Yllä olevaan perusohjeeseen voit lisätä muutakin mielestäsi, esim. 
valkosipulia, oliiveja, kaprista, chiliä, pekonia. 

Lado kalan palat puhtaisiin lasitölkkeihin ja lusikoi sekoitetut 
maustenesteet, laakerinlehti ym. joukkoon niin, että purkki täyttyy 2/3. 
Näin ei sisältö pursua ulos kypsymisen aikana. Kierrä kannet tiukasti kiinni 
ja laita purkit ritilälle kylmään uuniin. Säädä uunin lämpötila 120 asteeseen 
ja anna muhia 4 – 5 tuntia kalojen koosta riippuen. Käännä sitten uunin 
termostaatti nollaan ja anna säilykkeiden jäähtyä hitaasti uunissa (näin 
purkit eivät halkea). Säilytä jäähtyneitä säilykkeitä kellarissa tai jääkaapissa. 



 

Papinsaari, 
rantautuminen 

sallittu 

KIRKONKYLÄN UIMARANTA  Vanha kirkko (Santa Pirjo) ja 
kotiseutumuseo Lukkarin puustelli 

Lydia Koidulan (1843-86) muistokivi. Koidula 
oli virolainen runoilija, kirjailija ja tuli-

sieluinen 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) 

Kuljun 
veneranta 

(kunta) 

Kyyniönlahden lintutorni, 
kunnan veneranta. 

Kisasaari, rantautu-
minen sallittu 

 

loppilainen 
murremuoto 
”Vesenkallio” 

Kalliosaari, 
rantautu- 

minen sallittu 

Järven 
syvin 
kohta 

Tiirinkallio. Loppilaisen tarun mukaan Kaakkomäen vuorten 
luolissa asunut piru raivostui 1600-luvulla Vanhan kirkon 

(Pyhän Birgitan kirkko, ”Santa Pirjo”) kellonsoitosta. 
Raivopäissään piru kaappasi ison lohkareen ja yritti 

murskata tapulin. Kivi lensi Tiirinkalliolle, josta kyläläiset 
kampesivat sen veteen. Kivi alkoi tuottaa onnettomuutta. 
Karjaa sairastui, eläimiä kuoli. Lopulta kyläläiset vipusivat 
lohkareen ylös kallion kielekkeelle. Karjaonni palautui ja 

Loppi alkoi kukoistaa. (lähde:  www.loppi.fi) 

SYRJÄN RANTA 
(käytössä soutelu-

tapahtumassa, muulloin 
ei julkinen ranta). Vanha 

Syrjän talo noin 100 
metriä rannasta 

SAJANIE-
MEN 

UIMA-
RANTA 

Läyliäisten 
uimaranta 

Joentaan ja Sajaniemen 
osakaskuntien 

vesialueiden raja 

Etäisyyksiä kartalta mitattuna: 
 

Kirkonkylän uimarannalta 
… Syrjän rantaan  2,9 km 
… Syrjän rantaan Isosaaren länsipuolta 3,4 km 
… Syrjän rantaan Itusaaren länsipuolta  4,0 km 
… Sajaniemen uimarantaan  4,5 km 
… Kyyniönlahden lintutornille  1,3 km 
… kierros Isosaaren ympäri  4,0 km 
… kierros Isosaaren ja Itusaaren ympäri 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  3,6 km 

Loppijärven soutelutapahtuma 2022, www.loppijarvenystavat.fi 
Maanmittauslaitoksen peruskartta-aineisto haettu 05/2012, käytetty 

Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston lisenssillä 
www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501 

Koulahti ja Viulahti 
nimetty esikristillisten 

jumalien mukaan 

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

Lehtimäen 
venevalkama 
(Sajaniemen 
osakaskunta)  

Ritaniemen 
venevalkama 
(Sajaniemen 
osakaskunta)  

Lopenkylän ja Sajaniemen 
osakaskuntien vesialueiden raja 

Lopenkylän ja Joentaan 
osakaskuntien vesialueiden raja 

”Papin kanava” 
kaivettiin 1880-l. 

kirkkoherra 
Saxelinin toiveesta, 

jottei hänen 
tarvitsisi kulkea 

kalavesille tuulista 
selkää. (Lähde: 

Timo Heinonen)  

Kyyniönlahden laskeutusallas 

”Kivisilta”, 
vesenalaisia kiviä 

molemmilla 
rannoilla 

Tulipaikka 

Kaunisniemi 
(Helsingin 

ort.srk) 

Laskeutusallas 

 

Fosforisiepparit 

Järvimäenojan 
laskeutusallas 

ja fosforisieppari 

http://www.loppijarvenystavat.fi/

