
KALAVETENÄ LOPPIJÄRVI    

teksti: Helge Joutsi, kuvat: Tuula Pirinen ja Juha-Matti Valonen 

Lopen Lehdessä julkaistiin 26.05.1954 
seuraavanlainen 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). Edellä-
mainitut veljekset ovat aikaisemmin saa-
neet 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 ku-
haa onkin saatu. Useiden huonojen kuha-
vuosien jälkeen on kuhakanta määrätietoi-
sen istutustoiminnan ja lämpimien kesien 
ansiosta jälleen noussut suureen kukois-
tukseen. Yhdessä vahvan haukikannan 
kanssa se muodostaa vapakalastajille 
houkutuksen, jota on vaikea vastustaa. 

Ja kalaanhan pääsee. Vuoden 2016 vaih-
teessa voimaantulleen uuden kalastuslain 
mukaan jokaisen 18 vuotta täyttäneen, 
mutta alle 65 vuotiaan kalastamaan aiko-

van on 
maksettava 
valtiolle 
kalastuksen-
hoitomaksua 
39 € vuodes-
sa, mutta 
tämän esimer-
kiksi R-kioskil-
la tehtyään 
saakin kalas-
taa yhdellä 
vavalla koko 
valtakunnan 
alueella. 
Loppijärvellä 
toimivat osa-
kaskunnat  

ovat sopineet, että lunastamalla valtion 
luvan lisäksi 10 € arvoisen uisteluluvan 
osakaskuntien luvanmyynnistä, saa sillä 
uistella käyttäen venettä kohti neljää 
viehettä koko järven alueella. Lopen 
kalastusalueen myymällä virkistys-
kalastuksen vuosiluvalla, 25 €, saat lisäksi 
käyttää uistellessa neljää viehettä yhtä 
lupaa kohti koko kalastusalueen yli 5000 
vesihehtaarilla. Tarkemmat ohjeet saat 
esim. kotisivuilta www.ahven.net/luvat ja 
www.kalastusalue.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. 
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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 soutelutapahtumassa ei ole määriteltyjä reittejä. Jokainen voi lähteä 
soutamaan mökkirannasta, tutulta venerannalta tai lainaveneellä sieltä mistä haluaa. 
Soutamaan voi lähteä mihin aikaan tahansa. Lisäksi tapahtumapaikoilta kannattaa 
bongata vanhoja ja uusia tuttuja sekä tutustua monenlaisiin harrastuksiin. 
Lämpimästi tervetuloa mukaan! 

Järjestäjät 

LOPPIJÄRVEN KUHAKUNINGAS 2017 

Loppijärven osakaskunnat kutsuvat sinut 
kuhakuningas-kisaan 30.6.2017 klo 18-24. 
Illan kuhasaaliit punnitaan klo 24 Saja-
niemen ja Kirkonkylän uimarannoilla. 
Ilmoittautuminen kisaan tekstiviestillä: 
Kirkonkylän punnitukseen menijät Markku 
Ahlqvist 040-744 0511 ja Sajaniemen pun-
nitukseen menijät Esko Pälsi 050-569 3673. 

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

Kuhasoudun 2016 voittivat Janne Koskinen 
(kuvassa oikealla) 3,93kg ja Mika Suhonen 
3,86kg kuhalla.  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Hei! 

Olen Onni-Monni! Voit kutsua minua 
iloiseksi eväkkääksi, makean veden 
muikeaksi saalistajaksi tai Vanajavesi-
keskuksen maskotiksi!  

Joskus 150 vuotta sitten asustin itsekin 
Loppijärvessä joka on Vanajaveden 
vesistön latvajärvi. Nyt haluan olla mukana 
liputtamassa järvien suojelun puolesta! 
Minä jos kuka tiedän, että tällä seudulla on  
vaikka kuinka hienoja rantoja, joiden 
äärellä köllötellä. Ennen vanhaan kun  
tapasin päivät aina laiskotella Vanajaveden 
pohjalla ja saalistella yöllä. Vielä 1800-
luvulla Vanajaveden vesistössä oli paljon 
monneja! Eikä me oltu  
mitään pieniä kaloja – minulla oli pari 
iäkästä kaveria, jotka olivat kasvaneet yli 
puolitoistametrisiksi! Mutta 1800-luvun 
lopulla me viiksekkäät veijarit muutimme 
muille maille. 

Nyt pitkän tauon jälkeen tulin taas 
käymään täällä Kanta-Hämeessä. Tule 
ihmeessä moikkaamaan ja vaikka 
kuvauttamaan itsesi kanssani. 

terveisin Onni-Monni  

Lähde: www.vanajavesikeskus.fi 

Tapahtuman järjestämiseen osallistuvat (jatkuu)  

LOPEN SAMOOJAT 
on perustettu v. 1979. Jäsenmäärä v. 2016 
lopussa oli 319. Suomen Ladun toiminta-
ajatuksen mukaisesti Lopen Samoojat 
edistävät ja kehittävät ensisijaisesti 
luonnossa tapahtuvaa terveysliikuntaa 
Lopen alueella keskittyen tarjoamaan 
suomalaisten suosimia matalan kynnyksen 
liikuntalajeja kuten retkeily, hiihto, pyöräily, 
lumikenkäily, talviuinti ja geokätköily. 
Sisäliikuntalajeina ovat lentopallo ja jumppa. 

Lopen Samoojat vuokrasi Lopen kunnalta v. 
2010 Kalamajan kymmeneksi vuodeksi. 
Lopen Samoojat vastaa vuokra-aikana raken-
nusten ylläpidosta ja huollosta, 
käyttökunnossa pitämisestä sekä alueen 
siisteydestä. Kalamaja on vuokrattavissa. 
Vuokrauksesta vastaa Jari Wilska,  
puh. 040 5061 402. Lisätietoja  

www.lopensamoojat.net  

 

JÄRVENTAUSTAN KYLÄYHDISTYS RY 
perustettiin 1981. Sen tarkoituksena on saat-
taa kyläläisiä yhteiseen toimintaan. Esim. ke-
säretket, teatterimatkat, juhannustanssit, lau-
luillat ja pikkujoulut ovat vetäneet väkeä. 
Kesällä 2017 Pvy järjestää juhannustanssit 
Järventaustan Pirtillä 24.6 klo 20.00 alkaen. 
Kyläyhdistys järjestää kesäpäivälliset 16.7. ja 
Jiri Nikkinen &The Beatles Tribute Band-
konsertin 5.8 klo 20.00 alkaen Pirtillä. 
Kulttuuritoimen Suven ja runon päivän 
tapahtumaan Vanhassa Syrjässä osallistutaan 
huolehtimalla tarjoilusta. Yhdistyksemme 
aktiiveista suuri osa on eläkeläisiä, mukaan 
toivottaisiin enemmän nuorta porukkaa. 
Ilahduttavaa on, että osa kesäloppilaisista on 
löytänyt meidät. Lisätietoja puheenjohta-
jaltamme Riitta Mäkelältä puh. 0400 484 263. 

 

Lopen Syrjä-seura ry perustettiin 2016 edistä-
mään Lopen Järventaustassa sijaitsevan, kunnan 
omistaman vanhan Syrjän talonpoikaistalon säi-
lyttämistä ja käyttöä kulttuurin ja leikin paikka-
na, kaikenikäisille. Lopen naisen kansallispuvun 
pohjana on käytetty Syrjän emäntä Maija-Stiinan 
asusteita 1800-luvun alkupuolelta. Saman vuosi-
sadan lopulla Syrjässä viettivät kesiään suomen 
kielen merkittävät tukijat Godenhjelmit ja monet 
Krohn-suvun jäsenet, tunnetuimpana Aino 
Krohn, myöhemmin kirjailija Aino Kallas. Hän ja 
sisarensa Aune Krohn ovat muistelleet kirjois-
saan kesäparatiisikokemuksiaan Loppijärven 
maisemissa. Eräs kuvauksista koskee ravustusta. 

Lisätiedot http://syrjaseura.org/ 

 

 
www.khly.fi 

 

www.loppi.fi 

 
LOPEN NUORISOVALTUUSTO  
Rosa Laine, puh. 045-349 2946 

http://www.vanajavesikeskus.fi/
http://www.lopensamoojat.net/
http://syrjaseura.org/
http://www.khly.fi/
http://www.loppi.fi/
http://syrjaseura.org/arkisto/arkisto.html


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 jäsen-
maksun tilille FI28 5253 1520 0294 15. 
Tuotto käytetään Loppijärven 
kunnostustoimenpiteisiin. Lisätiedot 
yhdistyksen toiminnasta 
www.loppijarvenystavat.fi 
 
SAJANIEMEN KYLÄYHDISTYS 
SAJANIEMELÄISET RY  
on perustettu 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. Lisätietoja pj. Päivi 
Peltovuori puh. 040 589 0311 
 
 

LOPEN SEUDUN KALAVIRE 
Pertti Oksanen, puh. 040-330 6339 

LOPENKYLÄN OSAKASKUNTA 
Markku Ahlqvist, puh. 040-744 0511 

 
 

 
Janika Kiverä, puh. 044-3226061 

JALOLAUTTA 
SUP-melonta eli suppailu on luonnon-
läheinen tapa liikkua vesillä ja nauttia 
järviluonnosta. SUP-laudan vakaus ja 
tasapaino monesti yllättävät ensikerta-
laiset positiivisesti. Eteneminen laudalla 
meloen ei vaadi mitään ennakkotaitoja, 
vaan touhuun pääsee jyvälle heti ensim-
mäisten vetojen myötä. Suppailu sopii 
himourheilijan kesätreenauksen tueksi, 
leppoisaan iltamelontaan ja koko perheen 
hauskaksi leikkivälineeksi. Jalolautalla 
vuokraamme SUP-lautoja, järjestämme 
ohjattuja retkiä ja SUP Voima ja venyttely 
-tunteja. Vuokrattavana on 11 SUP- lautaa 
sekä jätti SUP 4-8 melojalle. Retkiä ja SUP-
treenejä järjestetään kaikille avoimina 
sekä ryhmille tilauksesta. Lisätietoja  
Tiina Kassari info(at)jalolautta.fi, puh. 
0405031661  

 

 

 

 

 

 

 
SAJANIEMEN OSAKASKUNTA 
Esko Pälsi, puh. 050-569 3673 

KIRKONKYLÄN UIMARANNALLA KLO 18-20  
LASTEN RANTABILEET  

• Mimi ja Kuku noin 18.00 – 18.30 

• Viisaasti vesillä –vesipelastusnäytös noin 
18.45 

• Vanajavesi-keskuksen Särkicocktailbaari, 
Onni-Monni, akvaario ym 

• Kasvomaalausta klo 18 alkaen / 
nuorisovaltuusto. 

• Talli Brynhildr toivottaa koko perheen 
tutustumaan talutusratsastuksen merkeissä 
Lára ja Herri islanninhevosiin sekä tapaamaan 
Suomenvuohia Hjördistä ja Saedista 

• Ongintaa opastaa Lopen seudun Kalavire 

• Järven vettä voi tutkia näkösyvyys- 
levyllä ja haaveilla 

• Lintujen tarkkailua kaukoputkilla opastaa 
Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys 

• Melonnan esittelyä 

• Mahdollisuus tehdä lyhyt soutu- tai 
kanoottiretki rannasta Kisasaareen 

• Nuorisovaltuuston järjestämät Soudun 
”sprinttikisat” poijun ympäri klo 19- 

• Loppijärven ystävien ja Lopenkylän 
osakaskunnan infopiste 

• Lopen Samoojien puffetti klo 18 alkaen niin 
kauan kuin ihmisiä ja lettutaikinaa riittää. 

• Kuhakilpailun punnitus klo 24 
 
Apuvene päivystää tapahtumailtana  
klo 19-24, puh. 050-569 3673 
Tapahtuman yleiset tiedustelut  
Marja Ukkola, 0500-465 085 
 
 

SYRJÄN RANNASSA KLO 18-24  
KALLAKSENTIE 74 
• Järventaustan kyläyhdistyksen puffetti 
• Loppijärven ystävien infopiste  
• Helge Joutsi kertoo ravustuksen historiaa ja 

nykypäivää klo 20-21 Vanhassa Syrjän talossa: 
"Krapujen Loppijärvi - otteita saksiniekkojen 
elämästä”. Esillä kravunpyydyksiä ja krapujuh-
lien esineistöä menneiltä vuosikymmeniltä. 

• Sauna kuumana klo 19-22 

SUP-melontaretki Syrjä-Sajaniemi-Syrjä ennak-
kovarauksella (25 €) klo 18. Melomme Sajanie-
meen kuuntelemaan Ylioppilaskunnan laulajia ja 
nauttimaan särkiburgereita (ei sis. hintaan) ja 
takaisin Syrjän rantaan, jossa mahdollisuus 
saunoa retken päätteeksi. Lisätiedot ja varaukset 
Tiina Kassari, puh. 0405031661. 

 
SAJANIEMEN UIMARANNALLA KLO 18-24 
• Särkiburgereita klo 18 alkaen 
• Kirkkovenesoutua Suomi 100 – hengessä. 10 

hengen vene + perämies. Yhdistykset voivat 
varata lähdöt klo 16, 20 ja 22, yksittäiset 
soutajat voivat ilmoittautua klo 18-19 tai 19-
20. Ilmoittautumiset Päivi Peltovuori,  
040 589 0311, paivi.peltovuori@pp.inet.fi 

• Ylioppilaskunnan laulajien lauluryhmä klo 19-
19.30. 

• Yhteislaulua ja elävää musiikkia 
• Sajaniemeläiset ry:n puffetti 
• Soutuvene lainattavissa lyhyelle retkelle 
• Loppijärven ystävien infopiste 
• Kuhakilpailun punnitus klo 24 

Soutuveneiden, kanoottien ja SUP-lautojen 
vuokraus ennakkovarauksella soutuveneet Tomi 
Järvinen (Kirkonkylä) puh. 0400-480 378 ja Esko 
Pälsi (Sajaniemi) puh. 050-569 3673, kanootit 
Multievent oy, Tatu Pulkkinen puh. 040-507 
6666 tai tatu@multievent.fi ja Sup-laudat Tiina 
Kassari info@jalolautta.fi, 040-503 1661 

 

 

 

Muutokset mahdollisia. Etukäteen tiedossa olevat muutokset pyritään päivittämään Loppijärven 

ystävien kotisivuille. Tapahtumailtana eri toimintoja voidaan lyhentää tai perua sääolojen vuoksi.   

http://www.loppijarvenystavat.fi/


Hoitokalastus fosforin poistajana 

Ideana hoitokalatuksessa on poistaa rehevöityneestä järvestä särkikalaa ja 
muita pienikokoisia kaloja. Kalamassan mukana poistuu runsaasti ravinteita. 
Lisäksi särjet pöyhivät  järven pohjaa, jolloin sinne sitoutuneet ravinteet 
lähtevät liikkeelle. Loppijärvellä hoitokalastus aloitettiin 90-luvun alussa, 
jolloin saaliit olivat valtavia, yli 100 000kg/v. Hoitokalastuspaikkana on ollut 
muutamaa vuotta lukuunottamatta Vanhankosken patoaltaaseen laskeva 
Isojoki, jonne särkikalat luontaisesti kertyvät vesien viilennyttyä. Lokakuun puolivälissä jokeen 
lasketaan kaksi rysää 2-3 viikoksi. Päiväsaalis on parhaimmillaan ollut yli 3000 kg. Parina viime 
vuotena myös Sarvijokeen on laskettu rysä ja Uksenjoessa on kokeilu katiska pyyntiä.  

Viime syksynä kokonaissaalis oli noin 23 000 kg, pääasiassa särkeä ja salakkaa. Kalakilossa on 7 g  
fosforia, joten sitä saatiin poistettua kalamassan mukana noin160 kg. Kun fosforitaso vedessä 
laskee, sinilevien ”ruokamaat” vähenevät ja vedenlaatu paranee. 

Hoitokalastukseen on osallistunut vuosien aikana kymmeniä ellei satoja talkoolaisia. Lopenkylän 
osakaskunta on huolehtinut järjestelyistä. Lähitiloilta on saatu traktoreita nostoapuun. Loppijärven 
ystävät ry on aktiivisesti mukana hankkimassa talkooväkeä. 
Saalis on mennyt pääasiassa minkkitarhoille, mutta myös 
ihmiset ovat havahtuneet valmistamaan särkiherkkuja ja 
hakeneet ämpärikaupalla valmiiksi pyydettyjä tuoreita, 
raikkaita kaloja. 

Tulevana syksynä kalastusta jatketaan osakaskuntien 
luvalla. Isojoessa Loppijärven ystävät ry on lupautunut 
ottamaan järjestelyvastuun, joten talkoolaisia kalan 
nostoon taas tarvitaan. 

 
 

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.

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 ja telkät. 

Loppijärvellä on muutama hyvä lokkiluoto, missä pesii kymmeniä kalatiiroja, kala- ja nau-
rulokkeja sekä sorsalinnuista heinäsorsia, taveja ja haapana. Vesillä liikkujan on syytä välttää 
luodoille maihinnousua ja muuta häirintää kesäaikaan. 

Suomen kansallislintu laulujoutsen on pesinyt onnistuneesti Loppijärvellä jo useana vuonna. 
Isoista linnuista myös kurki kuuluu rehevien lahtien lajistoon. Silkkiuikkuja pesii yleisesti 
järviruokokasvustoissa ja härkälintukin kuuluu järven pesimälajistoon. Pulloon puhaltelijan, 
kaulushaikaran kuulee joinain vuosina järven suurimmista ruovikoista, missä pesii myös vuo-
sittain ruskosuohaukka. 

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

Myöhään syksyllä Loppijärven syvänteen reunamille kerääntyy monisatapäinen isokoskeloparvi 
tankkaamaan itseään särjillä ja salakoilla. Suurta isokoskeloparvea seuraa myös monikymmen-
päinen lokkiparvi, jotka saavat myös osansa koskeloiden ajamista pikkukalaparvista. 

 
Kalatiira 

 
Ruokokerttunen 

 
Telkkä 

 
Laulujoutsen 

 
Sinisorsa 

 
Tukkasotka 

 



Maisematarinoita – Loppijärven tarinat mobiiliin muotoon    

Teksti: Katriina Koski 

Lopella on käynnissä Maisematarinoita-hanke, jossa suunnitellaan ja tehdään yhdessä 
asukkaiden kanssa mobiiliopasteinen pyöräilyreitti Loppijärven ympärille. Mobiilireitin 
suunnitteluun on päässyt talven aikana osallistumaan kaikille avoimissa työpajoissa. 
Kesällä 2017 kirjoitetaan kohteiden tekstejä ja valokuvataan Loppijärven luontoa ja 
kulttuurikohteita. Mobiilireitti julkistetaan syyskuussa 2017. Otetaan vastaan 
ehdotuksia reitin nimeksi! 

Mobiilissa muodossa 
oleva reitti tulee 
pitämään sisällään 
tarinoita maisemasta, 
ihmisistä, elämästä 
ennen ja nyt 
Loppijärvellä, 
merkittävistä 
rakennuksista sekä 
tietenkin luonnosta, 
kuten linnuista, 
kasveista, eläimistä ja 
järven hyväksi tehdyistä 
töistä.  

Mobiilireitti toteutetaan 
Citynomadin Nomadi-
sovelluksella, joka on 
ladattavissa 
älypuhelimiin tai 
tabletteihin. Valmiiseen 
reittiin voi tutustua myös 
tietokoneella www.citynomadi.com -nettisivujen kautta. Reittiä ja kohteita 
suunnittelemassa ovat mukana muun muassa Loppijärven ystävät, Syrjä-seura ja 
Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys. 

Maisematarinoita-hanke 

Linnaseutu ry:n ja EMO ry:n Leader-ryhmien rahoittama Maisematarinoita-hanke 
käynnistyi kesällä 2016. Hanketta toteuttaa ProAgria Etelä-Suomi ry / Etelä-Suomen 
Maa- ja kotitalousnaiset. Hankkeessa on mukana 8 kylää Kanta-Hämeestä ja 
Uudeltamaalta. Hanke päättyy kylissä vuoden 2017 lopussa.  

Kiinnostuitko Loppijärven mobiilireitistä? Ota yhteyttä: Katriina Koski 
/maisemasuunnittelija, Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset, p. 040 148 8220, 
katriina.koski@maajakotitalousnaiset.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ota kravusta kiinni!   teksti: Helge Joutsi 
Kuva on vanha , jo keskiajan lopulta. Vaan voisse olla Loppijärveltäki  ja tuhatkahreksansataa-
luvulta. Juurnoin täälläki  rantavesiä kahlattiin ja  väki valkeen avulla keräsi kahakaupalla rapuja. 
Loppilaiset sanoivat sihenaikaan tervassoihtua soitoksi, elikkä nee ravustivat soitolla… 

Nuari Ruatsin herra kirjotti päiväkirjaa reissuistaan 1811 Hämeen syränmailla: 

 ”Olen nähnyt myös ravunpyyntiä. Hämeen järviin on istutettu rapuja ja ne viihtyvät sangen hyvin. 
Niiden pyyntitapa on hyvin yksinkertainen. Järvien pohjassa, rannan lähellä on kuoppia, joita 
kutsutaan rapukuopiksi. Kun rapuja halutaan pyydystää, työnnetään vain käsi kuoppaan ja rapu 
vedetään ylös, mutta ei saa närkästyä, jos saakin ravun sijasta sammakon!”  

Säätyläiset ja semmotteet  ne rapuja ennenvanhaan söivät  ja kaupunkilaiset kesäviaraat ja 
pojaanlopit. Muuriparassa keittivät ja panivat kolme kourallista sualaa sekaan. Pälsin piiat sanovat, 
että ”Hyi, ku noita rumia rapuja on noin paljo!”, sentään ravun kivet oli hyvin hyäryllisiä, niillä ku 
saatiin roska pois silmästä.  

Juurku ravut olis ehkä alkaneet maistua rahvaallekki, ne kualivat lähes tykkänään. Ja jos uusia 
ilmaantu, kuolivat neekki  taas kohta sihen ruttoon. Lopulta isännät kyllästy turhaan tyähön ja 
kaatovat, perskules  viäköön, järveen ameriikan rapuja. Kymmenen vuatta oli taas rapuja, kuka vain 
ottaa tahto, sitte loppu niiltä jenkeiltäki  pensa.  Elää niitä tiätty järvessä viäläki, vaikkei enää  
saroittain saatavissa - ei hyppysillä ei köpeillä eikä merroilla juur sem paremmin.  

Siäl Syrjäs asus  kesäsin semmottine fröökynä, tällasten Roonien tytär , Aino-niminen, joka kertos, 
kuinka ne lähti Syrjän väjen kans Isojoen 
niitulle heinään ja ravustivat siällä 
köppipelillä. Varmaan sitte söivät rapuja 
ja siäl Syrjäs, missä viättivät kesälomaa. 
Tää tyttö meni  sitte naimisiin virolaise 
miähen, semmotteen tiplomaatin, Oskari 
Kallaksen kans ja siitä tuli kuulusa 
kirjailija. Siäl samas Syrjäs olis nykki 
tarkotus puhua kravusta ja sen elosta,  
tääl Loppijärves…Tulkaa teekkis sinne! 



 

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 2017, 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/

