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Saara Hanhela, 30 v.
YTM, hankekoordinaattori 
Kuopio

Positiivisella tekemisellä ja kovalla työllä olen valmis kohtaamaan 
Keskustan vaalivoiton!

Lapsuuteni vietin Pirkanmaalla, Vesilahdella, idyllisessä 
maaseutupitäjässä. 10 vuotta sitten muutin Kuopioon opiskelemaan 
yliopistoon. Rakastuin Savoon! Opiskeluaikana olin superaktiivi. 

Opintojen jälkeen ponnistin käyntiin hanketyönä Kuopion 
korkeakoululiikunnan konseptin. Nyt koordinoin lapsi- ja 
perhepalveluiden muutosohjelmaa Etelä-Savon sote-kuntayhtymällä. 
Tulevaisuudessa haluan vaikuttaa yhteiskuntaan keskustalaisena 
osaajana.

Olen ihmisläheinen, uutta luova innostuja. Sytyn tuoreesta 
keskustalaisuudestani. Yhteiskunnallisen aktiivisuuden lisäksi tykkään 
juosta, kulkea metsissä ja vlogata YouTubessa. Nautin arjesta yrittäjä-
mieheni kanssa.



Hannakaisa Heikkinen, 44 v.
TTM, kansanedustaja
Kiuruvesi

Olen Hannakaisa Heikkinen, kansanedustaja, äiti ja puhtaan suomalaisen 
ruuan tuottaja. Olen syntyisin Muuruvedeltä, mutta elämä on sittemmin 
kuljettanut Kiuruveden Rapakkojoelle.

Vahvimmat osaamisalueeni ovat hyvinvoinnin ja terveyden kysymykset, 
työelämäpolitiikka sekä maatalous.

Ennen kansanedustajuutta olen tehnyt työuraa vanhustenhoidon parissa 
sairaanhoitajana ja osastonhoitajana. Koulutukseltani olen terveystieteiden 
maisteri. 

Eduskunnassa toimin sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtajana ja 
merkittävin järjestöllinen tehtäväni on Vanhustyön keskusliiton 
puheenjohtajuus.



Antti Kivelä, 52 v.
LL, apulaisylilääkäri
Kuopio

Olen Antti Kivelä, Kuopion kaupunginhallituksen puheenjohtaja, 
maakuntavaltuuston varapuheenjohtaja ja Keskustan puoluevaltuuston 
puheenjohtaja.

Elämäntyöni olen tehnyt lääkärinä, lähimmäisten auttajana, auttaen aina 
yhtä kerrallaan. 

Nyt haluaisin tehdä vielä enemmän. Haluaisin tehdä työtä kaikkien 
pohjoissavolaisten hyväksi ja olla apuna, tukena ja edunvalvojana siellä 
isolla kirkolla - savolaisten äänenä.

Olen valmis kansanedustajaksi, jos saan teidän tukenne. Yhdessä tästä 
hyvä tulee.



Matti Kärkkäinen, 53 v.
yrittäjä, maanviljelijä
Rautalampi

Koulutukseltani olen agrologi ja toimin maitotilayrittäjänä. Parhaiten 

minut tunnetaan yrityksestäni Peltolan Juustola, joka vietti tänä syksynä 

25 v. juhlaa. Yritykseni oli aikoinaan Pohjois-Savon ensimmäinen 

tilajuustola. 

Luottamustehtävissä toimin mm. Osuuskunta Maitomaan 

Hallintoneuvoston puheenjohtajana. Suuritöisin tehtävä viimevuosina 

on ollut Maitomaan osin omistaman Kuusamon Juusto Oy:n hallituksen 

puheenjohtajuus. Konkurssikypsän yrityksen saaminen 

yrityssaneerauksen piiriin ja kasvu uralle oli ehkä haastavin tehtävä 

urallani, mutta sen tuloksena pelastimme 80 työpaikkaa ja Koillismaan 

maidontuotannon. Rautalammilla toimin kunnanhallituksen 

puheenjohtajana. 



Vesa Linnanmäki, 46 v.
opettaja, asiakkuuspäällikkö
Kuopio

Olen 46-vuotias perheenisä ja kaupunginvaltuutettu Kuopiosta. 
Työurallani olen toiminut 3 vuotta kanttorina, 10 vuotta luokanopettajana 
ja 10 vuotta koulutuksen kehittämistehtävissä. Vaaliteemani käsittelevät 
perheitä, koulutusta, yrittäjyyttä sekä alueita ja ympäristöä.

Perheitä tukemalla ja koulutukseen satsaamalla rakennamme yhteistä 
tulevaisuutta. Myös ikääntyvistä on pidettävä huolta. Kasvoin 
yrittäjäperheessä, joten ymmärrän yrittämisen luonteen ja arvon. Minun 
Pohjois-Savossani on 3 seutukuntaa, Iisalmen, Kuopion ja Varkauden 
seudut. Kaikkia kuntia tulee tukea niiden vahvuuksista käsin.

Elämänasennettani leimaa optimismi ja päämäärätietoisuus.



Sallamaarit Markkanen, 29 v.
vaikuttajaviestinnän konsultti
Siilinjärvi

Politiikka ei ole vain mielipiteitä, se on myös vaikuttamiskeinojen ja -
paikkojen tunnistamista. Olen määrätietoisesti halunnut kehittää 
valmiuksiani vaikuttamisurallani keskustajoukkueessa 10 vuoden ajan. Nyt 
haen rakkaan kotimaakuntani ihmisten tukea innolleni käyttää osaamistani 
ja kokemustani eduskunnassa. Vahva Savo-Karjala tehdään yhdessä.

Arvot: työ, reiluus, inhimillisyys, oikeudenmukaisuus, demokratia

Teemat: työ ja yrittäminen, suomalainen ruoka, vahva Itä-Suomi 

Vaikuttajaviestinnän konsultti ● kunnanvaltuutettu ● puoluehallituksen jäsen



Kati Partanen, 43 v.
MMM, maatilatalouden lehtori
Iisalmi

Olen kokenut vaikuttaja, yhteistyökykyinen ja ratkaisuhakuinen. Roolini 
kansainvälisenä ja valtakunnallisena maaseudun edunvalvojana, 
hallitustyöskentelyssä sekä opettajana ovat tuoneet näkemystä, osaamista ja 
rohkeutta.

Alkiolaiset arvot ovat perua kotoa. Olen ollut nuoruudessani aktiivinen 
Keskustanuori.

Juuret ovat tärkeät, niin omat juureni Pielavedellä, maa- ja metsätilamme 
juuret Iisalmessa ja Sonkajärvellä kuin arvojeni juuret alkiolaisessa ajattelussa. 
Niistä on hyvä ponnistaa maailmalle.

Perheeseeni kuuluvat puoliso Jarkko, sekä pojat Konsta (13 v) ja Otso (12 v).

Tärkeimmät luottamustoimet: Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiolan
hallituksen jäsenyys, MTK:n johtokunnan jäsenyys sekä Viljelijöiden 
maailmanjärjestön (WFO) naisten komitean puheenjohtajuus.



Auli Piiparinen, 22 v.
opiskelija, KOL:n puheenjohtaja
Leppävirta

Nimi on Piiparinen Auli, Kurjalan kylän kasvatti ja Leppävirran 
kunnanvaltuutettu. Keskustan kelkkaan hyppäsin Lukiolaisten liiton 
varapuheenjohtajana, josta latu aukesi sekä kuntapolitiikkaan että 
korkeakouluun. Nyt hyppysissä onkin puolueen edistyksellinen pumppu -
Keskustan Opiskelijaliitto ja sen puheenjohtajuus. Ei-vielä-niin-nopea 
Savonrata ja pikinen Viitostie ovat siis tuttuakin tutumpi etätoimisto.

Elämänmakuisia vuosia minulla on takana 22. Vastuunkannon ja 
vaikuttamisen vastapainona metsät ja metsästys. Savolainen sisu ja iloinen 
hymy aina mukana.



Juha-Pekka Rusanen, 28 v.
YTM, erityisavustaja
Lapinlahti

Olen 28 -vuotias lapinlahtelainen kunta- ja maakuntavaikuttaja. 
Työskentelen Euroopan parlamentin jäsenen kotimaan avustajana. Tätä 
ennen olen työskennellyt eduskunta-avustajana sekä 
paikallisradiotoimittajana. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden 
maisteri.

Nuoresta iästä huolimatta omaan monipuolisen kokemuksen 
vaikuttamistyöstä. Olen kotikuntani valtuustossa tällä hetkellä kolmatta 
kautta. Lisäksi vaikutan tällä hetkellä Pohjois-Savon maakuntahallituksessa 
sekä Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston puheenjohtajana.


