
1

Vihtijärven Luonnonsuojeluyhdistyksen  
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Perustaminen
Ajatus erityisen luonnonsuojeluyhdistyksen perustami-
sesta Vihtijärvellä syntyi sen johdosta, että Nurmijärven 
kun ta oli 3.9.1974 hakenut Länsi-Suomen vesioikeudelta 
lu paa veden johtamiseen Sääksjärveen Vihtijärven valu-
ma-alueeseen kuuluvista Märkiönjärvestä ja Vihtilammes-
ta kunnan vedenotosta johtuvan Sääksjärven  vedenpinnan 
alentumisen estämiseksi. Toteutuessaan mainittujen pik-
kujärvien veden luonnollinen purkautuminen  Vihtijärveen 
olisi estetty 9 kuukaudeksi ja vain kolmena kesäkuukaute-
na luonnollinen juoksutus olisi sallittu. Tämä Vihtijärven 
valuma- ja lähde-alueelle suunniteltu raju hanke vesien 
keinotekoisen purkautumisreitin aikaan saamisesta tyr-
mistytti vihtijärveläisiä. Muutoksen seurauksista ei ollut 
saatavissa mitään luotettavaa tietoa.

Tämän vuoksi lokakuun 23.päivänä 1975 pidettiin apteek-
kari Kairan koolle kutsumana hänen kodissaan keskustelu-
tilaisuus, jossa todettiin yhteinen huoli hankkeen aiheutta-
masta uhasta Vihtijärven veden laadulle ja määrälle niin 
suu reksi, että asiaan on puututtava välittömästi.  Asetettiin 
toimikunta, jonka jäseniksi valittiin Keijo Kaskimies, Erkki 
Ketola, Mauno Satuli ja Pentti Louneva. Neuvoteltuaan vi-
ranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa toimikunta laati 
asias ta muistutuskirjelmän, joka jätettiin Länsi-Suomen 
ve sioikeudelle marraskuun lopulla 1975. Valtakirjansa tä-
hän muistutukseen oli antanut 115 Vihtijärven ranta-
aluei den omistajaa.

Vesihankkeen vastustamistyön yhteydessä kävi ilmi tarve 
saada aikaan Vihtijärven suojelemista vaaliva yhdistys. 
Niin paikalliset asukkaat kuin ke sämökkiläiset ryhtyivät 
toi menpiteisiin oman yhdistyksensä pe rustamiseksi. Edel-
lä mainittu toimikunta jat koi nyt tehtävä-
nään valmis tel la yhdistyksen perustami-
nen. Lähes kaikki muis tutuskirjelmään 
yhtyneet olivat ilmoittaneet kan nat ta-
vansa yhdistyksen perustamista. Vihtijär-
ven pelastamiseksi oli nousemassa 
yksituu mainen kansanliike.

Vihtijärven Luonnonsuojelu yhdis tyk sen 
pe rustava kokous pidettiin Helsingissä 
kes  kiviikkona 3. päivänä maa lis kuuta 
1976, jolloin hyväksyttiin yhdistyksen 
sään nöt ja valittiin ensimmäinen joh to-
kun ta: puheenjohtajana Keijo  Kaskimies, 
jäseninä Erk ki Ketola, Heikki Kivistö, Pent ti 
Louneva, Arvo  Mäkinen,  Mauno Satuli ja 
Antero Valtonen. Kokouksessa läs nä  olivat 
myös Henrik Brummer ja Arvo Varkkola. 
 Yhdistysrekisteriin Vihtijärven Luon-
nonsuojeluyhdistys mer kittiin 22.4.1976.

Yhdistyksen toimintaperiaatteet
Vihtijärven Luonnonsuojeluyhdistys oli ensimmäinen pai-
kallinen Vihdin kunnan alueelle perustettu luonnonsuojelu-
yhdistys, joka teki työtään kokonaan vapaaehtoisin voi-
min. Yhdistyksen sääntöjä ja toimintaperiaatteita on pi-
detty mallina ja esikuvana perustettaessa Vihtiin muitakin 
luonnonsuojeluyhdistyksiä. Peruslähtökohtana toimin-
nassa oli, että tarkoitusperiä pyrittiin toteuttamaan mah-
dollisimman hienovaraisesti voimassa olevaa lainsäädän-
töä sekä maanomistajien ja ammatinharjoittajien laillisia 
oikeuksia kunnioittaen. Yhdistys ei hyväksynyt luonnon-
suojelulla elämöimistä, vaan lähti siitä, että luonnonsuoje-
lun ja ihmisille välttämättömän luonnon hyväksikäytön 
vä lillä järkevästi käytettynä ei ole sovittamatonta eturisti-
riitaa. Näin toimiessaan yhdistyksen tavoitteena oli 
yhteis tuumin saada Etelä-Suomen kauneimpiin järviin 
kuu luva Vihtijärvi edelleenkin säilytettyä mahdollisimman 
puh taana ja luonnonvaraisena Lohjan vesistön alkulähtee-
nä. Tässä mielessä tehtiin myös opastus- ja  neuvontatyötä 
ranta-asukkaiden asenteiden muuttamiseksi luontoystä-
vällisemmiksi senaikaiseen käytäntöön nähden.

Toiminta
Vihtijärven Luonnonsuojeluyhdistyksen toiminta lähti 
ilah  duttavan hyvin käyntiin. Suurin osa valituskirjelmään 
yhtyneistä oli liittynyt jäseneksi, ja elokuun lopulla 1976 
jä seniä oli jo yli 90. Uuden yhdistyksen johtokunta paneu-
tui tehtäväänsä innostuneesti ja sai jäsenet mukaan toi-
mintaan. Kaikki halusivat toimia yhteisen päämäärän – 
Vihtijärven suojelemisen – hyväksi.

40 vuotta Vihtijärven  
Luonnonsuojeluyhdistyksen perustamisesta
Teksti: Leena Weiste  •  Lähdeaineisto: Vihtijärven Luonnonsuojeluyhdistyksen arkistot

Johtokunnan kokous 10.9.1980, vasemmalta Pentti Louneva, Erkki Ketola,  
puheenjohtaja Keijo Kaskimies, Ismo Öblom, Arvo Varkkola, Antti Weiste  

(puheenjohtajan kutsumana asiantuntijana) sekä Heikki Kivistö.
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Kesäjuhlat
Yhteistoiminnan edistäminen paikallisten asuk kaiden ja 
kesämökkiläisten välillä oli yksi yhdis tyksen tavoitteista. 
Tämän toteuttamiseksi järjestettiin 7. päivä elokuuta 
1976 Num mituvalla luonnonsuojeluyhdistyksen ensim-
mäiset Kesäjuhlat, jotka kokosivat tuvan täydeltä väkeä 
keskustelemaan leppoisan kesäjuhlan merkeissä Vihtijär-
ven suojelemisesta. Juhlista tuli menestys ja  toiminnan 
ensimmäisenä kymmenvuotiskautena kesäjuhlat järjes-
tettiin 7 kertaa, vuosina 1976–1979, 1981, 1983 ja 1986. 
Juhla järjestettiin myös patokeräysvuonna 1989. Esiinty-
jäksi py rittiin joka vuosi saamaan joku ‘valtakunnan julk-
kis’ ja niinpä mm. Erkki Liikanen, Hannu ja Raita Karpo, 
Heikki Kahila ja imitaattori Reijo Salminen ovat Nummitu-
valla haus kuuttaneet vihtijärveläisiä. Hyvän asian vuoksi 
he tekivät sen vieläpä ilman esiintymis palkkiota. 

Kesäjuhliin painettiin ‘juhlajulkaisu’, pienen luonnonsuoje-
luoppaan ja ohjelmalehtisen välimuoto, jossa oli puheen-
johtajan katsaus edellisen vuoden hankkeisiin, vesitutki-
musten tuloksia, luonto-aiheisia kirjoituksia sekä mainok-
sia, joilla yritykset auliisti tukivat yhdistyksen toimintaa.

1979 kesäjuhlien vetonaulana oli 
Erkki Liikanen Show.  
Nurmijärven Puhallinorkesteri 
vastasi musiikista.

1981 Heikki Kahila toimi kesäjuhlien juontajana ja  
Hannu Karpo huutokauppa’ keisarina’.

1977 kesäjuhlien tienvarsimainosten pystytys-
talkoissa oli mukana tämäkin jo kolmannen 

polven kesävihtijärveläinen pikku-Anneli.
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Varainhankinta
Jäsenmaksut haluttiin pitää hyvin kohtuullisi-
na, joten Kesäjuhlien tuotto muodosti  uuden 
yhdistyksen toiminnalle taloudellisen perus-
tan. Juhlien onnistunut järjestäminen vaati 
pal  jon työtä, mutta ilman niiden tuottoa ei 
yhdis tys olisi voinut maksaa valitusten oikeu-
den käyntikuluja eikä toteuttaa kalliita ve si-
tutkimuksiaan. Vihdin kunnalta saatiin huo-
mat tavaa toiminta-avustusta useana  vuon na.

Vesitutkimuksia 
Tärkeimpänä tehtävänään johtokunta piti 
Vih tijärven ja sen veden laadun perustutki-
muksen käynnistämistä vireillä olevaa vesi-
oikeusasiaa silmälläpitäen. Tutkimus tilattiin 
Oy Vesi Hydro Ab:lta. Se antaisi tietoa Vihti-
järven tilasta, veden laadusta,  kuormituksesta 
ja siedosta sekä  arvion Vihtijärveen tulevan 
virtaaman pienentymisen vaikutuksesta veden laatuun. 
Näytteenottopaikkoina olivat sa mat 3 pistettä, joissa Hel-
singin vesipiiri oli suorittanut ve situtkimuksia vuosina 
1964 ja 1970. Yli 9.000 markkaa mak sanut tutkimus val-
mistui syk syllä 1976. Tuloksissa todettiin, että happitilan-
ne on ollut keskimäärin sangen hy vä, hygieenisesti järvi 
oli moit  teeton, ravinnepitoisuus vähäinen ja todettujen 
arvo jen voitiin sanoa oleva lähellä luon nontilaista. Vasta-
painona positiivisilla asioille tutkimus osoitti myös, että 
järven luonnontila oli herkästi horjutettavissa. Puheenjoh-
taja Kaskimies totesikin, että yhdistyksen perustaminen 
ei tapahtunut hetkeäkään liian aikaisin, ja että yhdistyksel-
lä on edessään erittäin tärkeä työ sarka tämän karun ja 
arvok kaan järven  suojelemisessa. 

Helsingin vesipiiri teki vuonna 1978 Vihtijärven perustut-
kimusta täydentävän seurantatutkimuksen omalla kus-
tannuksellaan. Tämän jälkeen Vihtijärven Luonnonsuojelu-
yhdistys teetti vuosittain seurantatutkimukset Länsi-
Uuden  maan Vesiensuojeluyhdistyksellä. Näiden tutki-
musten tulokset lähetettiin vuosittain jäsenistölle ja kun-
nan viranomaisille. Vuonna 1985 tilattiin 10-vuotisyhteen-
veto tutkimuksista. Seurantatutkimukset jatkuivat vuo-
teen 1998 asti. Yhdistys oli maksanut vesitutkimuksista 
ensim mäisenä kymmenvuotiskautenaan yhteensä n. 
34.000 markkaa ja vuoteen 1992 mennessä jo n. 50.000 
mark  kaa. Vuodesta 1981 lähtien näytteitä otettiin myös 
Vih tijärveen laskevien purojen ojista ja 1990-luvun alusta 
läh tien vuosittain myös Lapoosta.

Päätös pumppaamohankkeessa
3.2.1978 Länsi-Suomen Vesioikeus antoi myönteisen 
pää töksensä Nurmijärven kunnan pumppaamohank kees-
sa. Koska päätös oli ranta-alueiden omistajien kannalta 
mo nessa suhteessa epätyydyttävä, yhdistys teki Kor-
keimmalle hallinto-oikeudelle päätöksestä valituksen, 
 johon lähes 80 allekirjoittajaa antoi valtakirjaansa. KHO:n 
pää tös lokakuussa 1978 jätti voimaan vesioikeuden pää-

töksen. Nurmijärven kunta ei kuitenkaan saanut lupaa va-
paasti mielensä mukaan juoksuttaa vettä Vihtilammesta 
Sääks  järveen, vaan lupaehdot olivat yksityiskohtaiset ja 
anka rat. Lupa oli voimassa vuoteen 1982 asti ja  ennen 
sen päättymistä kunta haki vielä jatkolupaa  juoksutukselle, 
joka nyt tapahtuisi ympäri vuoden, myös kesäkuukausina. 
Yhdistys teki hakemuksesta muistutuksen helmikuussa 
1983. Koska Päijänne-tunneli oli jo valmistunut ja Sääks-
järven vedenpinta normaalilla korkeudella, ei yhdistyksen 
mie  lestä juoksutukselle enää olisi ollut välttämätöntä tar-
 vet ta. Muistutusten takia kunta kuitenkin perui hakemuk-
sensa kesäkuukausien aikaisesta juoksutuksesta.  Tämän 
jäl keen Länsi-Suomen vesioikeus myönsi Nur mi jär ven 
kun nalle luvan jatkaa veden juoksutusta vuoden 1991 
lop puun asti.

Yhteistoimintaa  
Vihdin kunnan kanssa
Perustamisestaan lähtien yhdistys oli yhteistoiminnassa 
Vihdin kunnan viranomaisten kanssa. Kiitollisina todettiin 
kunnan antama merkittävä taloudellinen tuki ja myötä-
mielinen suhtautuminen yhdistyksen toimintaan. Kunnan 
kustannuksella terveystarkastajan toimesta otettiin sään-
nöllisesti vesinäytteitä Vihtijärven veden laadun ja hygiee-
nisyyden selvittämiseksi.

Vihtijärven syvyyskartoitus
Syyskesällä 1977 valmistui yhdistyksen tilaamana Oy 
Vesi Hydro Ab:n luotausten pohjalta laadittu syvyyskartoi-
tus Vihtijärvestä. Kartan mukaan keskisyvyys järvessä on 
5,6m ja järven syvin kohta 17m Rauhaniemen kohdalla 
ole vassa syvänteessä. Veden keskiviipymä on 2,75 vuot-
ta. Tämä uusi syvyyskartoitus tuki Vihtijärven perustutki-
musta, sillä aikaisempi syvyyskartta, joka löytyy Vihdin 
his torian sivuilta, oli vuodelta 1909. Kartoitus maksoi 
3.500 markkaa. Karttoja myytiin jäsenille omakustannus-
hintaan ja monet mökkiläiset sen hankkivatkin.

1986 yhdistyksen 10-vuotisjuhlissa lasten arpajaisten voittojen 
lunastuksessa kävi vilske. Löydätkö tuttuja? 
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Vedenkorkeus- ja patoasiaa
Vihtijärven vedenkorkeuden vaihtelu on puhuttanut vuo-
sikymmenestä toiseen. Vuosikokouksen yhteydessä 1976 
jäsenistön taholta otettiin esille, että lasku-uomaa Lapoo-
seen oli sillan kohdalta ruopattu juoksutuksen  lisäämiseksi. 
Todettiin, että Helsingin vesipiiri on vastannut  yhdistyksen 
jo aiemmin tekemään kyselyyn lasku-uoman säätelystä, 
että vanhan tien rumpu säätelee juoksutusta. 

Syksyllä 1977, koska Sorvarinoja oli omavaltaisesti padot-
tu ajamalla siihen soraa, Vihtijärven vedenpinta oli poik-
keuksellisen korkealla ja haittasi erittäin pahasti sadonkor-
juu töitä rantapelloilla sekä aiheutti vahinkoa ranta-alueen 
ke  sämökeille. Yhdistys otti yhteyttä kalastuskuntaan ja 
lä  hetti Helsingin vesipiirille kirjelmän, jossa pyydettiin 
käyn  nistämään tutkimukset, mikä olisi oikea kynnyskor-
keus Sorvarinojan suulla ja mikä paras tapa säädellä  veden 
korkeutta ja turvata vapaa juoksutus.

Vuoden 1978 helmikuussa vesipiiri vastasi, että lupaa pa-
don rakentamiseen ei voi antaa valvontaviranomainen, 
vaan toimenpiteisiin tarvitaan vesi-oikeuden lupa ja luvan 
ha   kijoina voivat toimia vain vesialueiden omistajat. Yhdis-
tys lähetti heinäkuussa Vihtijärven kalastuskunnalle 
pyyn   nön, että tämä ottaisi asian harkittavakseen.

Syksyllä 1979 yhdistys aloitti Vihtijärven  vedenkorkeuden 
sään nölliset mittaukset. Yhdistyksen mittaajina ovat toimi-
neet mm. Aarno Vaahtera, Arvo Mäkinen, Pentti Lou ne va ja 
Timo Leiso. Huolelliset, säännöllisesti suoritetut mittauk-
set ovat täydentäneet Helsingin vesipiirin omia mittauksia. 

Vuonna 1982 todettiin, että vedenpinta oli ollut jo  pitkään 
poik keuksellisen alhaalla. Vesipiiristä saadun selvityksen 
mu  kaan Vihtijärven vedet ovat vain pari kertaa aikaisem-
min 1940- ja 1950-luvuilla laskeneet vieläkin alemmaksi. 
Ve sipiirin vuonna 1981 suorittamien mittausten perus-
teella voitiin päätellä, että Vihtijärvestä tietyllä vedenkor-
keudella purkautuvat vesimäärät olivat huomattavasti 
kas vaneet ja korkeudet 5cm alemmat kuin 50-luvulla ja 
11cm alemmat kuin 40-luvulla todetut alimmat lukemat. 
Uomaa oli perattu laittomasti siten, että Vihtijärven va-
kiintuneet vedenpinnan korkeudet ovat alentuneet. Tilan-
ne voitaisiin palauttaa entiselleen siten, että uomassa ole-
van kivisillan yläpuolelle rakennetaan uoman pohjalle 
kyn  nys. Vihtijärven Kalastuskunnan toimesta  rakennettiin 
kesällä 1982 vesipiirin lupaan perustuva ja vesiviranomais-
ten hyväksymä kynnysrakennelma uoman pohjalle, tar-
koituksin, että vedenpinnan korkeudet voitaisiin  vähitellen 
palauttaa entiselleen. Marraskuussa 1982 pato kuitenkin 
oli jo purettu paikallisen maanviljelijän toimesta. Vesihalli-
tus teki virka-apuanomuksen Länsi-Suomen vesioikeudel-
le. Ennen kuin KHO:n päätös asiassa tuli syyskuussa 
1984, oli pato purettu ja rakennettu uudelleen jo useaan 
ker taan. Marraskuussa 1984 Vihdin kunnan ve si lau ta-
kun ta järjesti Vihtijärven koululla ve denkorkeuksista kes-
kustelutilaisuuden, johon osallistui 34 vihtijärveläisiä.

Vuonna 1987 Vihtijärven vedenpinta oli jälleen huomatta-
vasti alempana kuin aikaisemmin johtuen laskuojan  vuosia 

kestäneestä per kaamisesta yksityisten toimin. Matalaran-
taisena järvenä vedenpinnan alhaisuuden huo maa Vihti-
järven rannoilla selvästi.

Vuonna 1989 yhdistys aloitti  rahankeräyksen toteuttaak-
seen Kalastuskunnan valtakirjalla py syvän betonisen pa-
don rakentamisen vesipiirin säätämään korkeuteen. Loka-
kuussa pato saatiin valmiiksi. Patokustannukset olivat 
18.300 markkaa, keräys oli tuottanut 12.700 markkaa ja 
Vih  din kunnalta saatiin avus tusta 10.000 markkaa. Viran-
omaiset totesivat padon kuitenkin rakennetuksi 22cm 
liian korkealle ja määräsivät sen korjattavaksi oikeaan kor-
keu  teen. Lokakuussa 1990 pato korjattiin  talkoovoimin 
oikeaan korkeuteen Helsingin vesipiirin ohjeiden mukai-
sesti. Tämän jälkeen padossa on käytetty keskellä veden-
korkeuden säännöstelyä ohjaavia rautoja, joilla saadaan 
Vih   tijärven vedenpinnan vaihtelu vuoden aikana 15cm si-
sälle ja taataan Lapoojärvelle tasainen vedenjuoksutus 
myös  kin kuivana kautena. Seuraavan vuoden marraskuus-
sa voitiin todeta näin tapahtuneen. Merkittiin myös tie-
doksi, että Lapoon suunnalta on tehty ilmoitus padon 
rau  tapuomeista Helsingin vesi- ja ympäristöpiirille ja Vih-
din ympäristösihteerille. Todettiin, että jos raudat poiste-
taan padosta, tulee vedenpinta laskemaan 20cm, varsin-
kin kuivana kautena.

Kalatutkimuksia ja tukea  
kalakannan hoitoon
Vuonna 1982 Vihdin kunnan viranomaiset tekivät kunnan 
isoimmista järvistä mm. Vihtijärvestä tutkimuksen kalojen 
elohopeapitoisuudesta. Yhdistys teetti seuraavana vuon-
na kustannuksellaan tästä vielä jatkotutkimuksen. Tulos 
oli tyydyttävä, eivätkä pitoisuudet olleet nousseet hälyt-
täviin lukemiin.
Vuonna 1979 annettiin Vihtijärven kalastuskunnalle ka-
lanpoikasten istutukseen 1.000 markkaa.
1996 lahjoitettiin Kalastuskunnalle 5.000 markkaa, koska 
Vihtijärven vesistössä oli ollut rapurutto-epidemia ja Ka-
lastuskunta ja ranta-asukkaat olivat valmistelleet uuden 
kan nan istutusta.  

Moottorivenekielto
Vihtijärvi on pysynyt rauhallisena järvenä, jolla moottori-
veneitä ei ole käytetty huviajoon. Käytöstä luopuminen 
oli perustunut vihtijärveläisten vanhaan vapaaehtoiseen 
so pimukseen. Kesällä 1963 suurin osa Vihtijärven ran-
ta-alueiden omistajista allekirjoitti ”Kirje moottoriveneen 
käyttäjille” -vetoomuksen. Enemmistön tahtoon nojaten 
ve dottiin näin neljään moottorivenettä vielä käyttävään 
per heeseen toivomuksena, että seuraavana vuonna jär-
vellä ei enää käytettäisi moottorivenettä.

Vihdin kunnanhallituksen myönteiseen kantaan nojaten 
yhdistys teki helmikuussa 1980 Uudenmaan lääninhalli-
tukselle esityksen tarpeettoman moottoriveneellä ajami-
sen kieltämiseksi Vihtijärvellä luonnonrauhan, yleisen vir-
kistyskäytön ja kalastuksen suojelemiseksi. 

Lainvoiman moottoriveneiden ajokielto Vihtijärvellä sai 
1.4.1982 alkaen. 
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Osayleiskaavaluonnos
Vuonna 1985 yhdistys lähetti muistutuskirjelmän Vihdin 
kun nanhallitukselle Vihtijärven kylän osayleiskaavaluon-
noksesta, jossa Vihtijärven alueelle haluttiin lisätä  loma- 
asuntorakentamista muodostamalla useita rannan tuntu-
maan sijoitettuja yhteisrantaisia loma-asuntoalueita.  Lisäys 
olisi ollut jopa n. 80 uutta kesäasuntoa. Yhdistyksen muis-
tutuksessaan esittämät asiat otettiin sittemmin varsin pit-
källe huomioon.

Golfkeskuksen vedenjuoksutus
Vuonna 1989 yhdistys teki muistutuksen Nurmijärven 
Golfkeskuksen vedenjuoksutushakemuksesta. Länsi-Suo-
men vesioikeus antoi joulukuussa 1991 Golfkeskukselle 
luvan johtaa vettä kasteluvedeksi Leppälammesta ja ot-
taa tarvittaessa lisävettä Lapoosta, jos sen vedenkorkeus 
on tietyn tason yläpuolella. Vesioikeus katsoi, että Vihti-
järven luonnonsuojeluyhdistyksellä ei asiassa ole oikeutta 
tai etua ja jätti sen muistutuksen tutkimatta.

Soranotto
Paitsi vesiasioihin yhdistys kiinnitti viranomaisten huo-
miota 1970-luvun lopulla myös varsin laajaan soranot-
toon pohjavesialueella Komilammella, sekä lisäksi Röykän 
soranmurskaamon meluhaittoihin. Kunta ilmoitti vuonna 
1978, että soranottoa tullaan rajoittamaan saattamalla se 
tehokkaamman valvonnan piiriin.

Kunniajäsenet
1986 Vihtijärven Luonnonsuojeluyhdistyksen 10-vuotis-
juhlassa nimitettiin Keijo Kaskimies ja Erkki Ketola yhdis-
tyksen kunniajäseniksi kiitokseksi heidän perustavaa laa-
tua olevasta työpanoksestaan yhdistyksen toimintaedel-
lytysten luojina. Monivuotinen sihteeri Erkki Ketola oli 
korvaamaton apu yhdistykselle, sillä hän laati viranomai-
sille juristin ammattitaidollaan kaikki perusteelliset muis-
tutuskirjelmät ja anomukset.

Pentti Louneva nimitettiin kunniajäseneksi 1991 ja Raimo 
Kaira yhdistyksen 20-vuotisjuhlavuonna 1996. He olivat 
molemmat ansiokkaasti mukana yhdistyksen toiminnassa 
sen perustamisesta lähtien.       

Toiminnan hiipuminen
1990-luvun puolivälissä luonnonsuojeluyhdistyksen toi-
minta alkoi hiipua. Uusia aktiivisia jäseniä ei saatu mukaan 
eikä myöskään ollut projekteja, joihin yhdistystä olisi tar-
vittu. Vuonna 1996, joka jäi viimeiseksi toiminnan vuo-
deksi, johtokunta toteaa pöytäkirjassaan, etteivät voima-
varat ole riittäneet enää laajempaan toimintaan. Tämän 
jälkeen valitettavasti yhdistyksen toimintaan tuli pitkä 
tauko. 

Uuden yhdistyksen  
henkiin herättäminen
Ylimääräinen vuosikokous pidettiin vasta 26.9.2014, jol-
loin yhdistyksen uudeksi nimeksi päätettiin Vihtijär-
ven-Lapoojärven Suojeluyhdistys ry. Vanha yhdistys he-
rätettiin tällöin henkiin mm. siksi, että Lapoon alapuolisen 
laskujoen padon rakentamiseen oli tullut tarve ja useita 
lapoolaisia oli ollut jo 1990-luvulla luonnonsuojeluyhdis-
tyksen johtokunnassa. 

Suojeluyhdistyksen toiminnan aktivoituminen on hyvä 
asia meille kaikille, sillä nyt toiminta koskee molempien 
järvien suojelua. Järvethän ovat jo luontaisestikin yhtey-
dessä toisiinsa. Yhdistyksen alkuperäiset päämäärät – ve-
sien puhtaana säilyminen ja vedenkorkeuden oikea pysy-
vä taso – ovat edelleen tärkeitä niin ranta-asukkaille kuin 
kaikille muillekin. Yhdistykseen kuuluu sekä ‘vanhoja’ että 
paljon myös uusia jäseniä; jäsenmäärä on tällä hetkellä jo 
yli 80. 

Kiitämme kaikkia vuosien varrella toiminnassa mukana ol-
leita ja toivottamme uudet jäsenet tervetulleeksi yhdistyk-
seen. Toimimme aktiivisesti järviemme suojelemiseksi yh-
distyksen tarkoituksen ja jäseniemme toiveiden mukaisesti.

Kauniita kesäisiä päiviä teille kaikille Vihtijärven  
ja Lapoon kimmeltävien vesien äärellä!

Vihtijärven-Lapoojärven Suojeluyhdistys ry.

Vihtijärven-Lapoojärven Suojeluyhdistys ry:n jäsenmaksu  
vuonna 2016 on 15eur. Maksu on perhekohtainen.  
Kirjoittakaa viestikohtaan nimenne ja kaikkien vähintään 
15-vuotiaiden perheenjäsentenne  nimet jäsenrekisteriin 
merkitsemistä varten. Tilinumero  FI13 5297 3160 9004 81.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Soile Petrell
soile.petrell@kolumbus.fi

Kunniajäsenet Erkki Ketola ja Keijo Kaskimies
rouvineen Nummituvalla 10-vuotisjuhlissa 1986.
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