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Yhdistyksen vuosikokous pidettiin sunnuntaina 22. heinäkuuta klo 15 Sajaniemen
Taidemäellä. Vuosikokouksen yhteydessä käytiin läpi järven tilaan vaikuttavia tekijöitä,
valittiin hallitus ja vahvistettiin yhdistykselle alkaneen kauden toimintasuunnitelma.
Paikalla oli 25 yhdistyksen jäsentä. Loppijärven ystävien puheenjohtajana jatkaa Heikki
Bergholm ja varapuheenjohtajana Marja Ukkola. Muina hallituksen jäseninä toimivat
Jaakko Gummerus, Kaisa Haapala ja Tommi Peltovuori sekä varajäseninä Minna Tervonen
ja Esa Tommila.

Loppijärven ystävät järjestää 16. maaliskuuta klo 14-16 Lopen kunnan valtuustosalissa
yleisötilaisuuden otsikolla Rehevöityneen järven kunnostamisen haasteet. Esityksen
aiheesta pitää Helsingin yliopiston AQUADIGM-hankkeen johtaja professori Jukka
Horppila. Lisäksi tilaisuudessa kerrotaan tuoreinta tietoa Loppijärven tilasta ja
hoitotoimenpiteistä.
Tervetuloa joukolla mukaan!

Toiminnan painopisteitä kaudella 2018-2019 ovat edelleen järven suojeluun liittyvän
tutkimuksen seuraaminen ja tukeminen, tutkimuksiin perustuvien vesiensuojelutoimien
edistäminen sekä tiedotus- ja valistustoiminnan ja eri yhteistyökumppanien välisen
vuorovaikutuksen edistäminen.
Loppijärven ravinnepitoisuudet ovat kohonneet vuodesta 2005 lähtien runsaasti.
Fosforitason rajun nousun syitä on selvitetty huolellisesti. Tulokset viittaavat siihen, että
kyse on pääosin ns. sisäisestä kuormituksesta. Asiaa on edelleen selvitetty Loppijärven
ystävien oman sedimenttitutkimushankeen ja Helsingin yliopiston AQUADIGM-hankkeen
avulla.
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. Sen edelleen vähenemistä on
pyritty vauhdittamaan edistämällä Lopella uuden jätevesiasetuksen toteutuksen valvontaa

sekä siihen liittyvää jätevesineuvontaa.
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 allas-fosforisieppari-yhdistelmää toimii runsaan valuman aikoina kirkonkylän
läheisissä ojissa ja kolmas Järvimäenojassa järven eteläpäässä.
Tehokkain tapa vähentää järvessä jo olevaa fosforia on hoitokalastus. Lopenkylän
osakaskunnan voimin roskakaloja kalastettiin syksyllä järven laskujoessa ja Sajaniemen
osakaskunnan voimin järven eteläpäässä Sarvijoen ja Uksenjoen suulla. Laskujoessa saalis
oli hyvä mutta Sarvi- ja Uksenjokiin kala ei nyt noussut. Lisäksi tänä syksynä koenuotattiin
ammattikalastajan voimin Loppijärven syvänteen alueella kahtena päivänä. Nuotalla saatu
saalis oli hyvä ja yllättävän samanlainen kuin jokisuusta rysillä saatu. Hoitokalastuksen
tulos muodostui kaikkineen tyydyttäväksi, 20 tonnia jokisuista ja 15 tonnia nuotalla,
yhteensä 35 tonnia roskakalaa. Kohtuullisesta saaliista huolimatta olemme vielä kaukana
hoitokalastussuosituksista – näkyvien tulosten aikaansaamiseksi saalis tulisi kaksinkolminkertaistaa.
Osakaskuntien, kunnan virkamiesten, viljelijöiden ja LY:n hyvä yhteistyö on jatkunut.
Loppijärvi-ryhmä on kokoontunut kahdesti täyden iltapäivän verran. Säännöllisesti
käsiteltäviä asioita ovat: järveen kohdistuvien eri tarkkailujen tulokset, tutkimushankkeiden
eteneminen, haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen neuvonta ja toimeenpano, maatalouden
vesiensuojelun eteneminen sekä keskeisenä toimena hoitokalastuksen tehostaminen.
Loppijärven ystävät ry. tekee yhteistyötä myös monien muiden kuin em. yhteisöjen kanssa.
Niihin kuuluvat mm. Lopen alueen muut järvensuojeluyhdistykset, Vanajavesisäätiö,
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys sekä Tervakoski Oy
Verkkosivuilta www.loppijarvenystavat.fi löytyy mm. tietoa järven hoidosta, haja-asutuksen
jätevesihuollosta ja tämä jäsentiedote.
Loppijärven ystävät ry on myös Facebookissa. Siellä voit liittyä Loppijärven ystävät ryhmään.

Kaikille jäsenillemme oikein hyvää alkanutta vuotta toivottaen
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