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Iisalmelainen Kati Partanen 
(kesk.) lähti teini-iässä Pie-
lavedellä mukaan Keskusta-
nuorten toimintaan. Koti oli 
keskustalainen, ja alkiolaiset 
periaatteet vetosivat. Välillä 
hän keskittyi maa- ja met-
sätalouspolitiikkaan, mut-
ta nyt häntä kiinnostaa taas 
puolueen kautta vaikuttami-
nen. Alkiolaisuus puhutte-
lee edelleen.

YK on nimennyt 2019–
2028 perheviljelijöiden vuo-
sikymmeneksi, ja Maailman 
viljelijäjärjestön (WFO) nais-
ten komitean puheenjohta-
jana Partanen on tekemässä 
toimintaehdotuksia siihen 
liitettyjen tavoitteiden saa-
vuttamiseksi.

Mikä on tärkein asia tule-
valla vaalikaudella ja miksi? 

– Pitää huolehtia siitä, 
että kaikki kokevat osalli-

suutta tässä yhteiskunnassa. 
Minua huolestuttaa vihapu-
he ja ihmisten kokema eri-
arvoisuuden tunne.

Mikä on tärkein yläsavo-
laisia koskettava asia tällä 
hetkellä, johon pitää edus-
kunnassa vaikuttaa?

– Yläsavolaisten yritysten 
menestyminen työvoiman 
saatavuuden kautta. Alueen 
elinvoima nojaa yrityksiin ja 
elinkeinoihin.

Mitä ajattelet puoluekuris-
ta? Mitä tapahtuisi, jos puo-
luekuria ei olisi olemassa?

– On perusteltua, että yleen-
sä noudatetaan puoluekuria 
asioissa, jotka perustuvat 
puolueen arvoihin. Äänes-
täjät voivat luottaa, että tätä 
asiaa ajetaan hallituksessa, 
ja puoluekuri myös varmis-
taa hallituksen lakiesitysten 
läpimenon eduskunnassa.

Mikä on vaikuttavin koke-
muksesi politiikassa? 

– Olen ollut MTK:n kautta 
vaikuttamassa esimerkiksi 

lomituspalvelulain yksityis-
kohtiin. Yhdessä tekemisen 
ja keskustelun kautta saim-
me vietyä lakiesitystä oike-
aan suuntaan.

Millä keinoin ilmastonmuu-
tokseen vaikutetaan par-
haiten? 

– Kaksisuuntaisin toimen-
pitein, joissa vähennetään 
hiilidioksidipäästöjä ja sido-
taan ilmassa olevaa hiilidi-
oksidia. 

Kenen kannattaa äänes-
tää sinua? 

– Kaikkien, jotka jakavat 
arvomaailman, jossa kes-
keistä on vastuullisuus, kes-

tävä kehitys sekä tasa- arvo 
ihmisten ja alueiden kesken.

Minkä puolueen kanssa 
tekisit mieluiten yhteis-
työtä.

– Kokoomuksen, mutta 
kaikkien puolueiden kans-
sa pitää pystyä yhteistyöhön.

Mitä harrastat? Mitä se ker-
too sinusta?

– Musiikkia, lukemista, 
metsässä koirien kanssa 
liikkumista, pojan jalka-
pallojoukkueen huoltajana 
toimimista. Tykkään vapaa-
ehtoistyöstä ja yhdessä teke-
misestä. Taiteen ja kulttuurin 
merkitys on tavattoman suu-
ri ihmisten hyvinvoinnille. 
Metsä on elinvoiman lähde 
ja koirat tuovat iloa.

Jos olisit laulu tai runo, mikä 
tai millainen olisit?  

”Kaikkea muuta, kunhan 
ei vaan puolikuollutta elä-
mää” (Minna Canth).

”Yritykset tarvitsevat 
riittävästi työvoimaa”
Kati Partasen (kesk.) mielestä kaikkien on 
pystyttävä kokemaan osallisuutta yhteiskunnassa. 

”
Alueen 
elinvoima 
nojaa 

yrityksiin ja 
elinkeinoihin.

Kati Partanen (kesk.) oli aikanaan mukana Keskustanuorten toiminnassa. Nyt hän on palaamassa puoluepolitiikkaan.

Vaalitunnelmissa, osa 4
Juttusarjassa yläsavolaiset 
kansanedustajaehdokkaat vastaavat kysymyksiin.

Kuka?

Kati Partanen
■ Syntynyt vuonna 
1975 Pielavedellä.
■ Asuu Iisalmessa.
■ Lehtori, maa- ja 
metsätalousyrittäjä.
■ Perhe: aviomies ja 
kaksi poikaa.

IISALMI
Uusi tienpätkä 
Paloisjärven 
maisemiin
Huutokalliontieltä raken-
netaan uusi tieyhteys 
Löytynniemen veneval-
kamalle Iisalmessa.

Tiesuunnitelma sisältää 
myös pysäköintialueen 
ja kääntöpaikan. Suunni-
teltu tie palvelee kulkua 
Paloisjärven rantaan. 

Uusi venevalkama 
suunnitellaan myöhem-
min kaavan mukaisesti.

Tien päähän rakenne-
taan puinen ylikulkusilta, 
joka mahdollistaa jalan-
kulun edelleen Löytyn-
niemen yksityistielle. 

Tien, joka rakennetaan 
sorapintaisena kuluvan 
talven aikana, pituus on 
noin 130 metriä ja leveys 
neljä metriä. Rakentamis-
kustannukset ovat noin 
44 000 euroa.

IISALMI
Käyttäjät hyvin 
tyytyväisiä 
yrityspalveluihin
Eniten Iisalmen kau-
pungin yrityspalveluita 
oli käytetty tapaamalla 
yritysneuvoja henkilö-
kohtaisesti. Arvosanojen 
keskiarvoksi tuli 9,2.

Yleisin syy yritysneu-
vojan luokse mene-
misessä oli yrityksen 
perustamiseen liittyvät 
asiat. Seuraavaksi ylei-
simpiä olivat kehittämis-
hanke- ja avustusasiat.

Technogrowth-hanke 
ja Rautainen Savo 
-palvelujen keskiarvo 
oli 8,7 ja Teollisuuskylän 
toimitila-asioiden 8,8.

Tutkimus tehtiin netis-
sä viime vuoden marras-
joulukuussa. Kyselyyn 
vastasi 61 henkilöä, 
joista 41 oli yrittäjiä.

IISALMI
Sotainvalideille 
avustusta 
lopputöihin
Iisalmen Seudun Sotain-
validit saa Iisalmen 
kaupungilta 5 000 euroa 
avustusta osaston toi-
minnan lopettamiseen, 
joka sisältää arkistointia, 
esineiden uudelleen 
sijoittamista ja toimiston-
hoitajan palkkakustan-
nuksia. Valtakunnallinen 
kattojärjestö Sotainva-
lidien Veljesliitto jatkaa 
toimintaansa 2020-luvun 
puoliväliin asti. 

Sotainvalidit ry on 
järjestänyt iisalmelai-
sille sotainvalideille ja 
veteraaneille sekä heidän 
puolisoilleen kotiapua 
vuodesta 1998. Viime 
vuonna asiakkaana oli 
101 taloutta. Avusta-
jatoimintaa jatketaan 
tämän vuoden marras-
kuuhun.

PIRJO NENOLA


