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25v-juhlavuosikokouksen avauspuhe : (9.7.2016  Jan Löfstedt, pj)

Arvoisa kansanedustaja ja ministeri, kunniavieraamme Sirkka-Liisa Anttila,
arvoisat perustajajäsenet, 
hyvät kutsuvieraamme – yhteistyökumppanimme,
Rakkaat Jänijärveläiset !

Tänään juhlistamme ei vain yhdistystämme, vaan itse Jänijärveä joka meitä kaikkia 
yhdistää. Näin on ollut jo aikojen alusta. Jääkauden päätyttyä noin 10.000 vuotta sitten ei 
kestänyt kuin noin 500 v ennen kuin ensimmäiset asukkaat ilmestyivät muinaisen 
jäämeren rannoille. Selvitysten mukaan olemme nyt täällä Jänijärvellä melko 
todennäköisesti juuri tämän muinaisen meren rannalla ! Muinaisjäännösrekisterissä 
Jänijärven kohdalla on kaksi kivikautista asuinpaikkaa ja yksi irtolöytöpaikka. Meillä on siis 
pitkä historia vaalittavanamme ! 
Jänijärven seudulla on pitkään ollut pieni maataloista muodostunut kyläyhteisö, joka 
onneksi on edelleen ympärivuoden asuttu. Tämän lisäksi jo 1910-30 luvulla Jänijärven 
rannoille muodostui virkistymistä varten huvilaelämää, jota Tellervo Saukoniemi on 
selvittänyt (TY) pro seminaari-tutkielmassaan 1980-luvulla. Hän kuvailee tarkkaan Saikon 
huvilan elämää 1910-luvulta aina sota-ajalle asti. Lisäksi karttaan on merkitty Salmion ja 
Vuorisen huvilat. 
Sodan jälkeen kesäasutus alkoi yleistyä kaikissa sosiaaliluokissa, ja Jänijärvenkin 
rannoille ilmestyi 1950-luvulta alkaen nopeasti toista sataa kesämökkiä, joita myös 
paikallisella maalaisväestöllä oli. 

25 vuotta sitten järvemme tila ja kohtalo huolestutti useita jänijärveläisiä. Veden laatu oli 
merkittävästi huonontunut. Etenkin 1960-luvun suo-ojitusten seurauksena paljon humusta 
ja muuta kiintoainetta pääsi jatkuvasti vesistöihin, josta on edelleen huolta ja haittaa! 
Lisäksi v 1990 järven lounaanpuoleiselle taivaanrannalle oli kerääntynyt mitä 
äänekkäimmät ukkospilvet vain reilun km päähän, suunnitellun ampumaradan muodossa. 
65dB:n meluraja ylettyi lähes Jänijärvelle asti, ja 60dB:n raja jo järven yli koillispuolelle.

Tätä ampumarataa (ja sen yhteyteen suunniteltua kaatopaikkaa !!) lähdettiin laajasti 
vastustamaan, niin myös Jänijärven seudulla. (Forssan kaup.hallitukselle toimitettiin yli 
200 allekirjoittajan valituskirje.)
Nämä uhkat yhdistivät Jänijärvellä niin kesä- kuin vakituisia asukkaita. Aktiivinen 13 
henkilön joukko (LUE nimet* muistiosta!) kokoontui 29.5.1991 Eino Niemisen kotiin 
(Forssan) Kaikulassa, päättääkseen kutsua koolle asukasyhdistystä virallisesti perustavan 
kokouksen. (jota Eino Nieminen avauspuheenvuorossaan esitti). Nimeksi ehdotettiin 
Jänijärven seudun virkistysalueyhdistys. Päätettiin kutsua varsinainen perustamiskokous 
koolle 15.6.1991 Vanha-Norrin tiloissa. ( LUE kokouskutsu !)
Asukasyhdistyksen tarkoituksena tulisi olemaan Jänijärven asukkaiden ja loma-
asukkaiden elinympäristön pitäminen rauhallisena ja viihtyisänä. 

Kokoukseen osallistui suuri joukko, kokonaiset 79 henkilöä, joten asiaa pidettiin hyvin 
tärkeänä! Näin Jänijärven seudun suojeluyhdistys perustettiin 15.6.1991. Yhdistyksen 
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nimeksi tuli silloin Jänijärven seudun asukasyhdistys, joka päätettiin vielä jättää 
rekisteröimättä. 
Yhdistyksen ensimmäiseen hallitukseen valittiin 7 henkilöä: (järj.kok 1.7-91): Paavo Aho 
(pj), Reino Huhtinen, Kaarlo Laaksonen, Eino Nieminen, Raimo Nilsson, Ilkka Vuorinen 
(rahastonhoitaja) sekä Matti Yli-Tokko (sihteeri). 
Hallitus tarttui aktiivisesti ampumaradan vastustamiseen, laatien kirjelmiä sekä käymällä 
tapaamassa useita päättäviä henkilöitä ja tahoja, mm kansanedustajaa , Forssan 
kaupunginvaltuutettua Sirkka-Liisa Anttilaa. 
Hallitus kirjelmöi Jänijärven tilasta Helsingin vesi-ja ympäristöpiirille, jonka johdosta vielä 
samana vuonna 1991 aloitettiin Jänijärven virallinen vedenkorkeustarkkailu, joka edelleen 
jatkuu ! (nykyään automaattisesti)
Yhdistyksessä oli 31.12.1991 73 maksanutta jäsentä. 

Yhdistyksen ensirekisteröinti tapahtui 6.4.2005, jolloin nimeksi tuli Jänijärven seudun
suojeluyhdistys ry. , jolloin myös yhdistyksen säännöt vahvistettiin. 
”Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vesien suojelua toimialueellaan, joka on Jänijärvi 
ympäristöineen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii kokoamaan asiasta 
kiinnostuneet henkilöt, yhdistykset ja yhteisöt yhteiseen toimintaan järven suojelun 
hyväksi, kokoaa saatavissa olevia tietoja järven tilasta ja kaikista siihen vaikuttavista 
tekijöistä, harjoittaa sekä suullista että kirjallista valistus- ja neuvontatoimintaa 
järjestämällä kokouksia ja esitelmätilaisuuksia, sekä auttamalla soveltuvan tietouden ja 
valistuksen kehittämistä toimipiirissään.
Toiminnan tuloksena tavoitellaan Jänijärven kunnon kohentumista ja jänijärveläisten 
viihtyisyyden lisääntymistä.”

Tänään, kuluneen 25 vuoden toimintaa tarkastellessani, voin hyvillä mielin todeta, että 
yhdistys edelleen on voimissaan ja aktiivisesti pyrkii toteuttamaan sen sääntömääräisiä 
tavoitteita ja vaalimaan perustajiensa ja edellisten vuosikymmenten aktiivijäsenten 
saavutuksia. Myös tulevien toimintakausien aikana yhdistys, siis me kaikki yhdessä, 
aktiivisesti toimimme Jänijärven seudun ympäristön ja kaikkien Jänijärveläisten 
viihtyisyyden puolesta. 
Kohottakaamme elinvoimaiselle Jänijärvelle ja sen kaikille luonnon eliöille ja 
ihmisasukkaille juhlamaljamme ! Jänijärven kunniaksi !

*Nimet: Eino Nieminen, Kaarlo Laaksonen, Matti Yli-Tokko, Raimo Sulander, Raimo Nilsson, Kaarlo 

Havukainen, Aatos Maijola, Elvi Maijola, Nooma(Noora?)Heikurinen, Soini Hellstén, Oiva Heikkilä, Eino 

Laine, Helvi Nieminen

viitteet:

Perustusdokumentit

Maisemahistoria on kopioitu Hämeen liiton ja Museoviraston yhteisjulkaisusta ”Lounais-Hämeen ja Rengon 

muinaisjäännökset” (Hämeenlinna 2008). Julkaisu on tuotettu hankkeessa ”Arkeologisen kulttuuriperinnön 

täydentävät selvitykset Hämeessä (”Arkeologia 2005-2007”), jota tehtiin maakuntakaavaa varten.

Huvilaelämää koskeva kirjoitus on (Tellervo Saukoniemen) proseminaarityöni Turun yliopiston kansatieteen 

oppiaineeseen ”muinoin”. Alun perin työssä on viitteetkin, mutta ne jätettiin pois, kun teksti julkaistiin 

Lounais-Hämeen museon vuosikirjassa 60/ 1991, josta tämä kopio siis on.  
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Muinaisjäännösrekisteri, ja muitakin Museoviraston kulttuuriympäristötietokantoja löytyy täältä:

http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx


