
MIKA
SÄPYSKÄ
MONITOIMITOIMITTAJA

TAITTO: 
julkaisut printtiin
ja verkkoon.

SISÄLLÖNTUOTANTO: 
tekstit, valokuvat 
ja videot.

TÄTÄ TEEN

TYÖKOKEMUS

KOULUTUS

Taittoa ja kuvankäsittelyä: esitteitä, lehtiä, kirjoja, ilmoituksia, 
mainossivuja, etikettejä, tarroja, käyntikortteja, roll-upeja,
mainoskylttejä ja -lakanoita, logoja ja ulkoasuja.
Tekstejä esitteisiin, mainosmateriaaleihin, lehtijuttuihin,
advertoriaaleihin, tiedotteisiin, verkkosivuille, kirjoihin.
Valokuvia ja videoita lehtiin, mainostoimistoille, yrityksille,
yhdistyksille ja yksityisille.
Verkkosivupäivityksiä ja materiaalia someen.

1.11.2006–
Viestintäalan yrittäjä, Viestikettu
• Lehtien, kirjojen, esitteiden  ja muiden julkaisujen taittoa

verkkoon ja printtiin.
• Haastatteluja, reportaaseja, uutisia, kolumneja, artikkeleita

ja valokuvia sanoma- ja aikakauslehtiin.
• Valokuvia, videoita ja tekstejä mainostoimistoille, yrityksille

ja yksityisille.

1.1.2012–
Maatiluri
Luomuviljan, -kasvien, -hedelmien ja -marjojen tuotantoa.

1.1.3.2004–31.10.2006
Toimittaja ja freelancertoimittaja
Toimittamista, valokuvausta ja taittoa Kangasalan Sanomiin 
ja Sydän-Hämeen lehteen.

1.8.2008–30.5.2010
Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto
Julkaisugrafiikan suuntautumisvaihtoehto, julkaisuohjelmien 
käyttö. People Group Academy, Tampere.

31.8.2001–31.5.2005
Medianomi (AMK)
Viestinnän koulutusohjelma, verkkokirjoittamisen suuntautumis-
vaihtoehto. Laurea-ammattikorkeakoulu, Vantaa.

31.5.1998
Ylioppilas
Kangasalan lukio, laudatur-arvosana äidinkielestä.
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KANGASALAN SANOMAT  

ARJESSA MUKANA

SUO 

Mika Säpyskä

Kangasala luovutti Vatialan 

läheisyydessä sijaitsevalta 

Lamminrahkan alueelta maa-

ta Tampereelle vuonna 2009. 

Maan luovutus liitty
i Tam-

pereen kanssa yhteistyössä to-

teutettavien Ojalan ja Lam-

minrahkan asuinalueiden 

rakentamiseen. Tampereen 

omistukseen siirtyi tuolloin 

myös Lamminrahkan suoalue.

Vielä Ojalan-Lamminrah-

kan alue on metsävaltaista ja 

soista seutua, mutta tulevai-

suudessa pelkästään Kangas-

alan Lamminrahkan puolella 

saattaa asustaa 8 000 ja Tam-

pereen Ojalan puolella 5 000 

ihmistä. L
isäksi Lamminrah-

kan alueen viereen rakentu-

valle Risson alueelle on tulos-

sa noin tuhat uutta asukasta.

Vatialassa ikänsä asunut 

Hannu Siiriäinen toivoo, et-

tei rakentaminen pilaa alueen 

luontoa.

– Asutusta tulee jos tulee, 

mutta toivottavasti edes suo 

säästyy, hän miettii.

Monimuotoinen suo

Siiriäiselle suo sitä ympäröivi-

ne metsineen on tuttu lapsuu-

desta asti, sie
llä on hiihdetty, 

samoiltu ja metsästetty
 pien-

riistaa.

Siiriäinen luettelee tottu-

neesti maanomistajia
, joille 

mikäkin osa suohon rajautu-

vasta metsästä kuuluu – tai ai-

nakin kuului ennen asuinalue-

suunnitelmia. 

Ihmiset ovat tulleet tutuksi 

metsästysharrastuksen vuoksi.

– Ensimmäistä kertaa olin 

suolla viisi–kuusivuotiaana. 

Isä kantoi sillo
in minua olka-

päällään.

Rämereunaisella nevalla 

on syytä tuntea kulkureittin
-

sä, sillä suo on paikoin erit-

täin upottava, ja kosteimmis-

ta kohdista sula talvellakin.

Ison suoalueen luoteisosassa 

sijaitsee lampi. Sen ympäris-

tö on puolestaan hyvin vetistä 

neva-aluetta. 

Nevaa reunustavat rämeet, 

jotka muuttuvat suoaluei-

den reunoilla korpirämeiksi ja 

mustikkakorviksi.

Kasvien kirjo on runsas. 

Suon eri osissa viihtyvät esi-

merkiksi lakka, tupasvilla, 

suopursu, kanerva, variksen-

marja, karpalo, suokukka ja 

erilaiset sa
rat. 

Nevan laidoilla on kitukas-

vuisia koivuja ja mäntyjä.

Lammella uiskentelee vesi-

lintuja. Siiriäinen on nähnyt 

suon laitamilla eräänä talvena 

myös suden jälkiä.

Siiriäinen muistaa, kuinka 

suon läheisyydessä oli 1960-lu-

vulla paljon kanalintuja, met-

sojakin. Metsien hakkuut ja 

koirien ulkoiluttajat 
ovat kui-

tenkin karkottaneet ne. 

Jotkut koiranomistajat
 saat-

tavat pitää koiriaan vapaana 

metsissä
 jopa lintujen pesimä-

aikaan.

Turvetta tehtaalle

Lamminrahkaa on aikanaan 

Lamminrahka mykistää kauneudellaan ja kätkee sisäänsä myös   Tampereen tehdashistoriaa

Hannu Siiriäinen on kulkenut 

Lamminrahkan suolla lapsesta 

lähtien. Suon keskellä sijaitse-

va lampi on yksi suon vaikutta-

vimmista näkymistä.

Suorakaiteenmuotoiset, paikoin satoja metrejä pitkät ihmiskä-

den tekemät uomat muistuttavat turpeennostosta.

Lamminrahkasta löytyvät tiile
t ovat turvekuivaamon tai höyry-

laitoksen jäänteitä.

Suon ympäristöstä löytyy ke-

loja ja keloontuvia mäntyjä.

Turveradan pohjan päällä 

kulkee polku kohti suota.

Lakka eli suomuurain kukki hienosti toukokuun lopussa.

naapurissa

Kangasalan seurakunta 650 vuotta

Kangasalan kirkko 250 vuotta

Reformaatio 500 vuotta

Kotikirkko
Toukokuu 2017Kangasalan seurakunnan juhlaliite

Kangasalan
Luonto

• Kangasalan perhosista

• Punamultalukko ja Tavase

• Ilkon kaavoitus

Luonto
Kangasalan

VUOSIJULKAISU 2021

ESIMERKKITÖITÄ

HARRASTUKSET

KATSO MYÖS NÄMÄ

• Valokuvia ja videoita Keiturin Sotelle ja valokuvat Calcusin 
tekemiin Aamulehden liitteisiin 2022.

• Nyssen eli Tampereen seudun joukkoliikenteen 
advertoriaali 2022.

• Aitoon koulutuskeskuksen kutsukortti 2022.
• Tilitoimisto JPondin ilmoitussivun taitto 2021.
• Pälkäneen vesiensuojeluhankkeen Suvi-kesälehden

taitto 2021.
• Hyviä eväitä elämään – 100 vuotta Aitoosta -kirjan taitto 

2021.
• Kangasalan kaupungin ja Visit Kangasalan kesäliitteen ja 

ilmoitussivun taitto 2021.
• Käymäläseura Huussi ry:n tiedotuslehti Kuivike vuodesta 

2019 lähtien.
• Lukutaidon vuoden juhlalehti Lukijakunnan Sanomien taitto 

2019.
• Keittiöhygieniakirjan valokuvat 2018.
• Kangasalan Sanomien Kauppaympyrä-lehden taitto 2016–

2017.
• Kangasalan kartanoiden keittiöt -lehden taitto 2016.
• TKK-Rakennus Oy:n logo, verkkosivujen päivitys ja kaikki 

jutut 2016–2021, esitteitä ja painotuotteita vuodesta 2016.
• Eläköön luokkalehti! Pieni lehdenteko-opas 1.–6. luokille. 

Kirjoitus, toimitus ja taitto (2016).
• Kangasalan seurakunnan Kotikirkko-liitelehden taitto 

2016–2021.
• Treili: valokuvia, esitteitä, ilmoituksia, tarroja ja tekstejä 

vuodesta 2014.
• Luopioisten veteraanimatrikkelin taitto (2015).
• Kangasalan Luonto -vuosilehden taitto vuodesta 2009.
• Juttuja ja valokuvia Ympäristö- ja terveys lehteen

vuosina 2009–2010.
• Juttuja, valokuvia ja taittoa lehtiin, esim. Kangasalan 

Sanomiin ja Sydän-Hämeen lehteen vuodesta 2004.

Luonto, liikunta, nikkarointi, metsä, piha- ja puutarha, 
kirjoittaminen.

• Viestiketun Facebook-sivut: facebook.com/viestikettu.
• Joulupossun Instagram: instagram.com/joulupossu_official.

31

ILMOITUSLIITE

Ylellinen
Arki

T ilastokeskuksen mu-kaan Suomessa teh-tiin viime vuonna noin 6 300 asunto-murtoa ja 4 000 liike-murtoa.”Hälytyslaitteiden kysyntä on li-
sääntynyt. Ihmiset ymmärtävät, 
että murto voi osua omalle kohdal-
le,” hälytysjärjestelmiä maahan tuo-
van Kotihälyttimen tuotepäällikkö 
Ari-Pekka Virtanen selvittää.

Hän tietää kauppaamiensa Koti-
hälytin-hälytysjärjestelmien teho-
avan luvattomiin vierailijoihin.

”Jo pelkkä murtohälyttimen siree-
ni saa useimmat tunkeilijat poistu-
maan välittömästi paikalta.”Kotihälytin välittää lisäksi tie-

don murtautumisesta soittamal-
la tai tekstiviestillä. Kotihälyttimen 
omistaja voi myös tehdä sopimuk-
sen vartiointipalvelusta vartiointi-
liike Securitaksen kanssa.

LANGATON JA  HELPPO ASENTAA
Kotihälytin on tuonut hälyttimiä 
maahan kuuden vuoden ajan. Lait-
teet on suunniteltu valmistajan 
kanssa käyttäjäystävällisiksi.”Kaikki ilmaisimet ovat langatto-

mia, joten kaapelointia ei tarvita ja 
kuka tahansa pystyy asentamaan 
hälyttimen itse. Käyttäjän ei tarvitse 
kuin asettaa laitteeseen matkapu-
helimen sim-kortti ja työntää töpse-
li seinään, Virtanen kertoo.”Laitteen käyttö onnistuu suomek-

si, ja sen asennukseen ja käyttöön 
annetaan apua tarvittaessa myös 
puhelintuen kautta.Laite testaa itse itsensä, joten esi-

merkiksi tunnistimien patterei-

den loppuessa laite informoi asias-
ta tekstiviestillä. Se varoittaa myös 
sähkökatkoista, mutta nekään eivät 
pimennä hälyttimiä, sillä verkkovir-
ran lisäksi keskusyksikkö on varus-
tettu akulla ja ilmaisimet toimivat 
pattereilla.

Hälytintä voi käyttää kauko-ohjai-
milla, laitteen koodinäppäimillä tai 
vaikka älypuhelimella.”Itse voi olla vaikka etelässä ja 

matkapuhelimen avulla voi päästää 
kukkien kastelijan sisään.Laitteen saa myös niin kutsuttuun 

kuorivalvontaan. Tällöin talon si-
sällä on mahdollista liikkua, mutta 
ovet on vartioitu, eikä kukaan pääse 
sisään huomaamattomasti.”

LAAJENEE TARPEEN MUKAAN
Kotihälyttimellä on jälleenmyyjiä 
ympäri Suomen, mutta helpommin 
laitteen saa tilattua osoitteesta koti-
halytin.fi.

”Paketin voi räätälöidä halutun-
laiseksi. Järjestelmään on mah-

dollista liittää 64 ilmaisinta, kuten 
liiketunnistimia, ovi-ilmaisimia, sa-
vuilmaisimia ja kohta myös jääty-
misvahteja ja kosteusantureita.”

Virtasen mukaan laite on hel-
poimmillaan silloin, kun sen yh-
distää Kotihälyttimen sormen-
jälkilukkoon. Kun lukko aukeaa, 
hälytinjärjestelmä menee pois pääl-
tä.

”Ei tarvitse miettiä, onko avaimet 
mukana. Lukko aukeaa joko sor-
menjäljellä tai näppäinkoodilla.”

Lisäturvaa kotiin saa Kotihälytti-
men valvonta- ja riistakameroilla.

”Valvontakameran live-kuvaa voi 
katsoa internetin tai älypuhelimen 
avulla missä tahansa, ja nauhoi-
te jää muistikortille talteen. Enää ei 
kukaan pääse kotiin ilman, että se 
huomattaisiin.”  

Yksinkertaisimmillaan lukko aukeaa sormenjäljellä. Kun Kotihälyttimeen yhdistetty lukko 

avataan myös hälytys menee pois päältä. 

”Kotihälyttimen asentaminen onnistuu 
kaikilta,” tuotepäällikkö Ari-Pekka 
Virtanen kertoo hälytysjärjestelmän 
helppoudesta. 

Tuhansiin koteihin ja liiketiloihin 
murtaudutaan vuosittain.  
Hälytysjärjestelmän hankinta voi 
kuitenkin tuntua vaivalloiselta ja  
omaisuus jää ilman suojaa  – aivan 
suotta. Nykyaikainen kodin-
turvajärjestelmä on helppo asentaa, 
ja langattomalla ja GSM-pohjaisella 
hälyttimellä kodin suojaaminen 
onnistuu vaikka etelän lämmöstä.

”Jo pelkkä sireeni saa useimmat tunkeilijat poistumaan paikalta.”

VAIVATONTA VARKAUDENESTOA

Nysse – Tampereen seudun joukkoliikenne 
Tampere Regional Transport 

joukkoliikenne.tampere.fi

VUOTTA
20

Näin Huussin maailmanvalloitus alkoi

Sarin matkassa: "Afrikka ei ole entisensä"

kautta aikain
Hankkeet

Käymäläseura Huussi ry:n tiedotuslehti 2022

Kutsu

KAARLE S
ULAMAA

Hyviä eväitä 

elämään

Hyviä eväitä elämään

100 vuo
tta Aitoosta

100 vuotta Aitoosta

Tämä Kukkia-Seura ry:n kustantama teos on kunnianosoitus ja kiitos niille Luo-

pioisten naisille ja miehille, jotka asettivat henkensä alttiiksi puolustaessaan 

nuorta itsenäisyyttämme ja vapauttamme viime sodissamme. Heidän ansios-

taan siniristilippu liehuu tänäänkin.
Teoksessa on kuvattu lyhesti jossakin elämänvaiheessa Luopioisiin liittyneen 

1 479 sotilaan, rintamanaisen tai lotan sotatie. Heistä 212 koki sankarikuoleman.

Kirjassa on kuvaus talvisodasta Karjalan Kannaksella taistelleen osasto B:n (Vuori) ja 

jatkosodan osalta hämäläiseen Ilvesdivisioonaan (5D.) kuuluneen Jalkaväkirykmentti 44:n, 

sekä VI armeijakuntaan kuuluneen 15. prikaatin sotatiestä Aunuksen kannaksella. Näihin 

yksiköihin luopioislaiset olivat pääosin sijoitettu.

Teosta täydentävät kuvaukset Luopioisten lottatoiminnasta, veteraanien järjestäytymises-

tä ja omasta edunvalvonnasta sekä veteraanien elämästä ja toiminnasta jälleenrakentami-

sen aikana. Mukana on myös luku sotienjälkeisestä suomalaisesta rauhanturvatoiminnasta. 

Sodanaikaisen elämän inhimillistä puolta kuvaavat pienet kertomukset kirjerakkaudesta ja 

onnellisen päätöksen saaneesta vangin ja vartijan rakkaustarinasta.

Tämä teos on suunnattu erityisesti veteraanien jälkipolville muistuttamaan heidän van-

hempiensa ja isovanhempiensa raskaista uhrauksista tämän kauniin maan ja pienen Kuk-

kiajärven ympärille sijoittuneiden Luopioisten kylien vapauden puolesta.

Yllä olevassa kuvassa Jalkaväkirykmentti 44:n 6:nnen komppanian sotilaat kokoontuneena 

ryhmäkuvaan jatkosodan päättyessä syyskuussa 1944. Pikkukuvassa Ilvesdivisioonan tunnus.
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Tähän isbn-viivakoodi,kiitos!ISBN 978-952-93-5146-6

Luopioisten veteraanimatrikkeli1939  –1945

Isänmaanpuolesta

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/hoitajia-kotihoitoon-460782/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=533218898506297&set=a.257481852746671
https://www.aitosuvi.fi/
https://extra.epaper.fi/lehti/kangasalan-sanomat-liitteet/_read/26.5.2021/280056.html
https://www.lehtiluukku.fi/lehdet/kuivike/1-2022/307139.html
https://www.facebook.com/lukijakunta/
https://extra.epaper.fi/lehti/kangasalan-sanomat-liitteet/_read/1.7.2016/237728.html
http://www.tkkrakennus.fi/ajankohtaista.php
https://www.treili.fi/yksikko/?_unit_category=ikaihmisten-palvelut
www.sll.fi/kangasala/kangasalan-luonto-lehti
https://fi-fi.facebook.com/viestikettu
https://www.instagram.com/joulupossu_official/
https://news.calcus.com/keiturin-sote-oy-tarjoaa-tyontekijoille-erinomaisia-mahdollisuuksia-osaamisen-kehittamiseen/



