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P I I A
K A T T E L U S

Kansalaispuolueen varapuheenjohtaja, 
hallintotieteiden maisteri

vanhempi rikoskonstaapeli
kolmen lapsen äiti

puh. 040 586 8401
www.piiakattelus.fi
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SUOMALAISTEN
OMA LINJA
Oikeudenmukainen ja lapsiystävällinen Suomi
Lapsilisä korotetaan ensimmäisestä lapsesta 200 euroon/kk
Kotihoidontuki on lapsiperheiden etuoikeus lapsen 3-vuoteen asti
Kotihoidontuki nostettava alle 3-vuotiailta 600 euroon/kk
Lapsiperheiden oikeutta itse päättää tukien sekä työ- ja perhe-elämän 
yhteensovittamisesta vahvistetaan.
 

Eläke vähintään 1000 euroon/kk
Pienimmät eläkkeet nostetaan 1000 euroon. 
(Hallituskauden mittaisella ohjelmalla vuoteen 2023 mennessä)
 

Julkiset peruspalvelut  
on oltava lähellä ihmisiä
Palvelujen alasajo ja keskittäminen lopetetaan. 
Synnytykset, syöpähoidot ja muut yleiset leikkaukset säilytetään nykyisissä 
sairaaloissa.
Maaseudun asukkaiden palvelut turvataan.
 

Suomalaisten turvallisuus on tärkein
Laittomasti maassa oleskelevat ja rikoksentekijät karkotetaan 
välittömästi, pikapalautukset käyttöön. 
Suomessa eletään Suomen lakien mukaisesti.
Rajavalvonta turvaa Suomea ja suomalaisia.
 

Jyrkkä ei EU:n liittovaltiolle, EU:n yhteiselle 
puolustukselle ja Natolle
Itsenäinen ja yhteistyötä tekevä Suomi on linjani. 
Ehdoton ei EU:n yhteiselle puolustukselle ja yhteiselle talous- ja 
sosiaalipolitiikalle. Ehdoton ei Natolle. 
Itsenäinen ja uskottava ulkopolitiikka ja kunnossa olevat 
puolustusvoimat ovat paras tae rauhalle Suomen rajoilla.

Ke 27.3 lähtien Piian mainos MTV3-kanavalla, seuraa Kymmenen uutisia

PIIA TAVATTAVISSA:
Pe 29.3. klo 12.30 Ylistaron ST1 Piia tarjoaa munkkikahvit, klo 14-16 Seinäjoen suuressa vaalipaneelissa 

Epstorilla Hanna ja Kerttu -kahvilassa, klo 16.30 Minimani Seinäjoki
La 30.3. klo 10.30 Ylivieska Ryskypäivän jatkot Halpa-Halli, klo 13.00 Kokkola Halpa-Halli,  

klo 15.30 Vaasa K-Citymarket Kivihaka
Su 31.3 klo 11 Teuva K-Market (Porvarintie 14), klo 13 Kauhajoki K-Citymarket (Puistotie 70), 
  klo 15 Kurikka K-Supermarket (Laurintie 22)

Eduskuntavaalit 2019
Äänestyspäivä 14.4.

 Ennakkoäänestys 3.-9.4.
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Suomessa syntyy aivan liian vähän lapsia. Suomen väkiluku kasvaa 
kuitenkin, johtuen voimakkaasta maahanmuutosta. Sitä, onko tämä 
kehityskulku kestävä, voi jokainen miettiä tykönään. Minä olen tästä 
huolissani. Väkiluvun kasvu ei kuitenkaan pitäisi olla itseisarvo, mut-
ta kansakuntamme tulevaisuuden kannalta hedelmällisyysluvun tulisi 
olla nykyistä korkeampi, jotta edes nykyinen väestömäärä säilyisi.

Mannerheimin lastensuojeluliiton vaalipaneelissa keskustelimme 
lapsiystävällisestä Suomesta, lempilapsestani. Olen sitä mieltä, että 
lapsilisää tulisi korottaa samoin kuin kotihoidontukea. Lisäksi työ-ja 
perhe-elämän yhteensovittamista tulee vahvistaa, jotta lapsiperheet 
saavat joustoa ruuhkavuosiin. Kotona lastaan hoitavaa vanhempaa ei 
pidä syyllistää, vaan tukea ja arvostaa. Kotihoidontuki on perheiden 
etuoikeus lapsen kolmeen ikävuoteen asti. Päätösvaltaa perheiden 
hyvinvoinnista ei pidä antaa Elinkeinoelämän keskusliitoille, kauppa-
kamareille tai vastaaville, joiden päämääränä on saada pienten lasten 
äidit mahdollisimman pian synnytysosastoilta sorvin ääreen, jotta ta-
louselämän rattaat pyörivät.

Lapsiperheiden köyhyys on lisääntynyt. Myös sellaisissa perheis-
sä, joissa kummatkin vanhemmat käyvät töissä. Mikä on vikana, jos 
palkalle ei enää elä saatikka elätä perhettä? Ongelma ei välttämättä 
ole palkkauksessa, vaan siinä, että asumisen, elämisen ja liikkumi-
sen kustannukset ovat nousseet kohtuuttomiksi. Toki elämäntilanteet 
vaihtelevat ja niukkuutta olisi jokaisen siedettävä jossain elämänvai-
heessa, mutta jos huoli pärjäämisestä on jokapäiväistä, ja täten tulp-
pana perheen perustamiselle, koska lapsen syntymä saisi talouden se-
kaisin, on jossain pahasti vikaa.

Päivähoitomaksut on porrastettu tulojen mukaan. Tulojen yläpäähän 
voisi ottaa korkeamman maksuluokan hyvätuloisille ja vastaavasti 
alentaa päivähoitomaksua pieni- ja keskituloisten osalta. Päivähoito-
maksuahan ei tarvitse maksaa, jos tulot jäävät tietyn tason alapuolelle 
eli kaikkein heikommassa taloudellisessa asemassa kuuluvat auto-
maattisesti ”nollamaksuluokkaan”.

Perheitä ja erityisesti lapsia arvostava politiikka on ennenkaikkea 
konkreettisia tekoja. Tukien korotukset, ongelmien ennaltaehkäisy ja 
koteihin tuotava matalan kynnyksen apu ovat tästä esimerkkejä. Per-
heitä tulee tukea kokonaisvaltaisesti neuvoloista lähtien ja mahdolli-
simman varhaisessa vaiheessa. On helpompi rakentaa ehjää kuin kor-
jata rikki mennyttä.

Piia Kattelus

Maidon- ja lihantuotanto ovat Suomen maatalouden tuotannon arvos-
ta kaksi kolmasosaa. Etelä-Pohjanmaalla maidon, naudanlihan, sian-
lihan ja siipikarjan arvo tuotannosta vielä tätäkin merkittävämpi.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne on esittänyt, että lihalle asetettaisiin 
kulutusvero, koska hänellä on kuulemma varaa maksaa kuluttamas-
taan lihasta enemmän. Rinne jatkoi pari viikkoa myöhemmin maaseu-
dun vastaista agendaa esittämällä veroa maidolle. 

Maito- ja lihavero johtaisi lapsiperheiden ja muiden pienituloisten 
rankaisemiseen. Lapsiperheissä käytetään paljon rahaa peruselintar-
vikkeisiin ja verojen korotus veisi leivän lapsien ja pienituloisten suus-
ta. Rinne voi lopettaa puhumisen syntyvyyden noususta samantien.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne jatkoi Iltasanomien haastattelussa 
ankkojaan väittämällä maatalouden päästöjen olevan yhtä suuret kuin 
liikenteen. Ainakaan missään tutkimuksessa näin ei ole esitetty. 

Jokainen vastuullinen taho, joka menee hallitukseen SDP:n, vihreiden 
tai muiden elintarvikeverojen korottamista ajavien puolueiden kanssa, 
ajaa lapsiperheiden ja pienituloisten köyhyyden lisäämistä. Samalla se 
on viesti Etelä-Pohjanmaalle - maatalous ajetaan alas. 

Tanska asetti kymmenen vuotta sitten rasvaveron. Maa perui rasvave-
ronsa täysin toimimattomana muutama vuosi sitten, koska se oli epä-
oikeudenmukainen ja hallinnollisesti erittäin hankala.

Lukiessaan ”Ilmastopaniikki”-kirjaa monille avautuu ilmastonmuu-
toksen ympärillä oleva bluffi. Kannattaa kurkata. Vielä valitettavampaa 
on, että kaikki poliitikot huutavat ilmastonmuutoksen perään sokeasti. 
On syytä palauttaa mieleen, että pääministeri Sipilä kutsui Martta- ja 
ympäristöjärjestöt joulun alla ilmastokeskusteluunsa, mutta jätti ko-
konaan kutsumatta metsänomistajat. Veijari. Jokaisen on hyvä miet-
tiä, kumpi vaikuttaa ilmastoon enemmän IPCCn teetetyt laskelmat vai 
Golf-virta?

Seinäjokinen-lehti uutisoi viime syksynä, että Arabikevät-dokumentti 
esitetään Ylellä lähiaikoina. Yle kiistää poliittisen sensuurin, vaikka 
ohjaaja leikkasi mm. Seinäjokinen-lehti Oy:n hallituksen puheenjoh-
taja Piia Katteluksen pois elokuvasta, koska ilmeisimmin olisi palau-
tunut liian hyvin mieleen, kuka vastusti maahanmuuttoinvaasiota jo 
vuonna 2015. 

Maahanmuuttajien seksuaalirikokset ovat raakaa totuutta ja Oulun 
kaupunki on hakenut valtiolta miljoonien rahoitusta seksuaalirikosten 
ennaltaehkäisyyn. Mikään raha ei korvaa ja paranna sitä inhimillistä 
kärsimystä, mitä Juha Sipilän hallituksen harjoittama vastuuton maa-
hanmuuttopolitiikka aiheutti. Parasta seksuaalirikosten ennaltaehkäi-
syä olisi toimiva rajavalvonta, sosiaaliturvan rajaaminen vain suoma-
laisille sekä päättäjien vaihto Arkadianmäellä.

Sami Kilpeläinen

Kilpeläisen Juntta

50 500 kpl Seinäjoen taajamiin ja lehti- 
telineisiin: Sopuraha, rautatieasema, Nur-
mo: K-market, Ylistaro: ST1, Peräseinäjoki: 
K-market ja Neste. Tämä lehti jaetaan 
myös Ilmajoelle, Isoonkyröön, Kauhavalle 
ja Lapualle.

Päätoimittaja: Sami Kilpeläinen /
seinajokinenlehti@gmail.com

Hallituksen puheenjohtaja: 
Piia Kattelus / Piia.Kattelus@seinajoki.fi

Ulkoasu ja taitto: 
Graafinen toimisto Seria

Kustantaja: Seinäjokinen-lehti Oy

Jakelu: Jakelu-Ässät Oy

Painopaikka: I-Print Oy

Onnenkauppa ja nettilehti: 
www.seinajokinen.fi

Ilmoitusvaraukset ja -aineistot: 
ilmoitukset@seinajokinen.fi

Seuraavan lehden 
aineistopäivä 29.3.

Painovalmis ilmoitusmateriaali CMYK-
väreissä, resoluutio 200 dpi, Press 
optimoitu PDF-tiedosto,
kirjasimet mukaan liitettynä.

- Vuodesta 1988 jo 30 vuotta 
seinäjokisten asialla -

Tavoittaa yli 80 000 lukijaa, 
Ilmestymispäivä 27.3.2019

Lihavero, maito-
vero vai mikä se 
nyt olikaan

Puheenjohtajan palsta

Lapsi-
ystävällinen 
Suomi

Etelä-Pohjanmaan, Vaasan ja vii-
den Pohjois-Suomen sairaanhoi-
topiirin alueella on käyty laajaa 
keskustelua hallituksen keskittä-
misasetuksen seurauksista. Juha 
Sipilän hallituksen kaatuminen 
pisti ainakin toistaiseksi pisteen 
sote-keskustelulle. 
 Seinäjoen henkilöstö- ja sosi-
aali-ja terveysjohtaja Raija Ranta 
näkee kaatuneessa sote-ratkaisus-

Seinäjoen pääkirjasto Apilassa keski-
viikkona pidetty paneeli nosti yllät-
täviä eroja ehdokkaiden välille mm. 
alkoholin myynnin vapauttamisessa. 
 Perinteisesti päihteiden käytön 
vapauttamista vastustaneen keskus-
tan edustajana paneelissa ollut Pasi 
Kivisaari kertoi kannattavansa alko-
holin myynnin vapauttamista. Kivi-
saari jopa hahmotteli nuorten opet-
tamista alkoholin käyttöön: ”luotan 
nuorten kykyyn päättää”.
 Kansalaispuolueen Piia Katte-
luksen lisäksi  mm. perussuoma-
laisten Leena Kurikka ja yllättäen 
vasemmistoliiton Noora Knaapila 
vastustivat alkoholilain vapauttamis-
ta. SDP:n Harri Jokiranta halusi myös 
vapauttaa alkoholilakia ja alkoholin 
myyntiä.

Työllistyvätkö 
maahanmuuttajat?

Paneelin juontanut Anssi Orrenmaa 
piti pakollisen jumppatauon pane-
listeille pyytämällä näitä sijoittu-
maan maahanmuuttomyönteiseen ja 
-kriittiseen päähän.
 Voimakkaita maahanmuuton 
puolustajia paneelissa edusti Henna 
Salo vihreistä. Myös mm. Kati Num-
mensalo (KD), Mauno Mäkitöyli (TL) 
ja kokoomuksen Maria Jokinen si-
joittivat itsensä melko maahanmuut-
tomyönteisiksi. 

Keskittämisasetus leikkaa     palveluja maakunnissa - 
”Terveydenhuollon integraatio olisi tärkein”

sa suunnitellun mallin olleen liian 
laajan.
 -Sote-maku-uudistuksessa  
lähdettiin matkan varrella tavoit-
telemaan liian suurta kokonai-
suutta kerralla toteutettavaksi. 
Välillä tuntui, että etäännyttiin hy-
vinkin kauas alkuperäisestä tavoit-
teesta, joka oli terveydenhuollon 
integraatio, Ranta arvioi.

Keskittäminen puhuttaa

Etelä-Pohjanmaan keskustalaiset 
kansanedustajat Lasse Hautala, 
Antti Kurvinen ja Mikko Savo-
la kannattivat Vaasan sairaalan 
palvelujen heikentämistä  sekä 
kokoomuksen Paula Risikko ei 
ottanut kantaa asiaan istumalla 
puhemiehen paikalla. 
 Kansalaispuolueen varapu-

heenjohtaja ja Seinäjoen kaupun-
ginhallituksen 2. varapuheen-
johtaja Piia Kattelus paheksuu 
etelä-pohjalaisten edustajien kes-
kittämisvimmaa.
 -Ei se olisi Seinäjoelta eikä 
Etelä-Pohjanmaalta pois, jos myös 
Vaasassa olisi laaja päivystys. Syn-
nytysten, leikkausten ja syöpähoi-
tojen keskittäminen on lopetetta-
va, Kattelus vaatii.

Sote-kuntayhtymää 
suunnitellaan?

Seinäjoen kaupungin olisi Raija 
Rannan arvion mukaan järkevää 
siirtää sairaanhoito kuten vastaan-
otot, kaupunginsairaala ja kotisai-
raala mahdollisesti perustettavaan 
kuntayhtymään. Avoterveyden-
huolto jäisi kaupungin omaksi toi-
minnaksi. 
 -Perhekeskusmallin toteutta-
misen kannalta on tärkeää säilyttää 
mm. äitiysneuvola- ja lastenneu-
volatoiminta sekä sosiaalityö kau-
pungin omana toimintana ottaen 
huomioon yhdyspinnat varhais-
kasvatukseen, perus- ja erityis-
opetukseen, liikunta- ja nuoriso-
palveluihin, toteaa Ranta.
 -Jos vapaaehtoista kuntayh-

tymää ajatellaan vaihtoehtona, sen 
tulisi toimia niin, että kukin kunta 
saisi itse päättää, mitä palveluja 
siirtäisi kuntayhtymän hoidetta-
vaksi, toivoo Ranta. 

Keski-Pohjanmaa 
suuntaa Ouluun

Ristiriitoja Pohjois-Suomesssa he-
rättänyt viiden pohjoisimman sai-
raanhoitopiriin perusteilla oleva 
sote-osuuskunta ei pelota Keski-
Pohjanmaalla, vaikka Kainuussa ja 
osin Pohjois-Pohjanmaalla keskit-

täminen on aiheuttanut rajua kes-
kustelua.
 Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja 
terveyspalvelukuntayhtymä Soiten 
toimitusjohtaja Minna Korkia-
koski-Västin mukaan Juha Sipilän 
hallituksen ero ja sote-ratkaisun 
kaatuminen ei ole vakava paik-
ka Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja 
terveyspalveluille.
 -Minulla on hyvin levollinen 
mieli. Soiten näkökulmasta tilan-
ne on selkeän näköinen. Meillä on 
sote-rauha, sanoo Korkiakoski-
Västi.
 Keski-Pohjanmaalla on val-
mius jatkaa toimintoja kuten nyt. 
Pohjois-Suomen erityisvastuu-
alueen sairaanhoitopiirit (ERVA) 
jatkavat yhteistyötä luonnollisesti 
erikoissairaanhoidon osalta.
 -Virassa olevat lääkärit ja am-
mattiosaajat voisivat toimia sote-
osuuskunnan kautta (osaamispää-
omayhtiö) eri sairaanhoitopiirien 
yksiköissä. Ei siirrettäisi palvelua, 
vaan varmistettaisiin keskittämis-
asetuksen mukaiset minimileik-
kaus ym. vaatimukset, taustoittaa 
Korkiakoski-Västi.

Erot ehdok         kaiden välillä esiin Apilan paneelissa
 Sinisten Juhani Kaukosalo oli 
erittäin maahanmuuttokriittinen ja 
myös sitä mieltä, että ”työnteon mo-
raali on ihan erilainen siellä, mistä-
päin maahanmuuttajat tulevat.”
 Piia Kattelus ihmetteli Harri Jo-
kirannan kommentteja, että maa-
hanmuutto on rikastuttanut Suomea.
 -Valtaosa maahanmuuttajista 
on 18-35 -vuotiaita miehiä Lähi-Idän 
maista. Seksuaalirikokset on karu 
esimerkki siitä, että rajavalvonta ja 
pikapalautukset olisi pitänyt ottaa 
käyttöön jo vuonna 2015 eikä vain 
pariksi päiväksi Trumpin ja Putinin 
täällä vieraillessa, Kattelus sivalsi.

SUOMALAISTEN
OMA LINJA

34HUMALAJOKI

JARMO
”Suomalainen sosiaaliturva 
vain suomalaisille”

SEINÄJOKINEN-LEHDEN SUURI VAALIPANEELI
                  - pe 29.3. Klo 14-16 Seinäjoen Epstorin Hannu ja Kerttu kahvilassa -

                              Paneelin juontaa Kauhajoki-lehden päätoimittaja Tuomas Koivuniemi

Tommi Mäki
Toimitusjohtaja, yrittäjä

Mikko Savola
Kansanedustaja, 

maatalousyrittäjä

Piia Kattelus
Hallintotieteiden maisteri, 

poliisi

Erkki Valtamäki
Toimittaja

Tarja Tenkula
Terveystieteiden maisteri, 

ylihoitaja

Kimmo Rantanen
Rehtori, työnohjaaja

83 117 33 147 128

Paneelissa
mukana

Nousussa olevat, tulevat kansanedustajat tentattavana. Tervetuloa!

live-stream klo 14 alkaen 
www.extrauutiset.com

18

KEMI

OULU

KAJAANI

KUUSAMO

RAAHE
OULAINEN

KOKKOLA

VAASA
SEINÄJOKI

ROVANIEMI

Sairaalat, joissa Pohjanmaan ja 
Pohjois-Suomen alueella synnytykset, 
leikkaukset ja syöpähoidot lisääntyvät 
ja vähenevät.

Lisääntyvät

Vähentyvät

Pysyvät samoissa

Raija Ranta, Seinäjoen sosiaali-ja 
terveysjohtaja, henkilöstöjohtaja

HUOM! SEURAAVAT SEINÄJOKISET ILMESTYVÄT

3.4. (aineistopäivä 29.3.) ja 10.4. (aineistopäivä 5.4.)

Anssi Orrenmaa juonsi Apilan vaalipaneelin.
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Kuinka aivovammojen diag-
nosointi on muuttunut uuden 
Käypä hoito -suosituksen voi-
maantulon jälkeen? Millä pe-
rusteella / mihin aivovamman 
aiheuttamiin ongelmiin saa 
kuntoutusta? Miten sosiaali-
turva järjestyy? 

Näihin - ja moniin muihin - aivo-
vammaan liittyviin asioihin saa-
daan selvyyttä Aivovammaliiton 
järjestämällä Aivovamma 2019 
-tietokiertueella. Tilaisuudet koos-
tuvat neurologin ja neuropsykolo-
gin luennoista, kokemustoimijan 
puheenvuorosta ja aivovammau-
tuneen ihmisen sosiaalietuuksiin 
perehtymisestä. Aivoterveellistä 
murkinaa tilaisuudessa tarjoaa yh-
teistyökumppanimme Arla Suomi. 
Kiertue saapuu 11.4.2019 Seinäjoelle 
Järjestötalolle (Kauppakatu 1) klo 15 
– 19. Kaikille avoin tapahtuma so-
pii erityisesti vastavammautuneille 
ja heidän läheisilleen sekä ammat-
tilaisille, jotka kohtaavat työssään 
aivovamman saaneita ihmisiä. 
 Tilaisuudessa pääsee ääneen 
myös Etelä-Pohjanmaan aivovam-
mayhdistyksen puheenjohtaja Rei-
jo Salo Seinäjoelta. Reijo vammau-
tui vuonna 2008 työtapaturmassa. 
Hän oli Teuvalla ison omakotita-
lon rakennustyömaalla, jossa hän 

Aivovamma tutuksi -tietokiertue saapuu Seinäjoelle

liukastui ja putosi katolta neljän 
metrin matkan. Koska hän oli on-
nettomuushetkellä yksin, tarkat 
yksityiskohdat jäävät iäksi hämä-
rän peittoon, mutta jääneistä jäl-
jistä on pystytty päätelmiä teke-
mään. 
 -Yhdistystapaamisia on kuu-
kausittain eri puolilla toiminta-
aluettamme. Tänä vuonna olemme 
jo ehtineet nauraa Suomen hauskin 
tavis -ohjelmastakin tutuille Im-
pille ja Auvolle sekä käydä katso-
massa salibandya. Vuoden aikana 
käymme myös retkillä, pidämme 
tietoiskuja, pelaamme itse saliban-
dya ja isännöimme vuosittaista Tal-
linaan suuntautuvaa kevätristeilyä. 

 Etelä-Pohjanmaan aivovam-
mayhdistyksen jäsenmäärä on 
kasvanut tasaisesti. Nykyään yli 
200 jäsenellään se on yksi Suomen 
suurimmista ja aktiivisimmista 
yhdistyksistä. 

Vertaistuki tärkeää

Reijo Salo kiittelee, että yhdistys-
toiminnassa parasta on vertaistuki. 
-Tärkeää on myös sen tarjoama 
tekeminen kodin ulkopuolella. Ai-
vovamman vuoksi joutuu usein 
jäämään pois työelämästä, jonka 
myötä on vaara mökkiintyä kotiin-
sa ilman mielekkäitä aktiviteetteja.
Aivovamma on tapaturman ai-

Soten kaatuminen on hyvä. Rahaa 
on kyllä, sitä ei tarvitse lisää. Tästä 
on osoituksena monien hoitolaitos-
ten osakkaat, jotka ovat lyhyessä 
ajassa netonneet useita miljoonia 
euroja ja tämä on kaikki pois hoi-
dosta ja hoitotyövoimasta. Heidän 
tilalleen jopa valtiovalta on kaavail-
lut hoitajien tuontia ulkoa, jolloin 
varmistetaan pienempi verokertymä 
ja suurempi työttömyys. Tämän tar-
koituksena on tehdä suomalaisesta 
työvoimasta halpatyövoimaa, joka 
eriarvoistaa ihmiset.

Hoitopaikkojen kilpailu ei toteudu, 
jos on vain yksi toimija ja kartellihin-
noittelu. On oltava myös kunnallinen 
toimija, joka ei tavoittele voittoa ja 
jossa sama raha käytetään hoitoon, 
mahdollisiin jatkohoitoihin ja hoita-
jiin, jotka ovat poissa työttömyyslu-
vuista. Kunta voisi sitouttaa lääkärin 
kuntaan/kuntaliitokseen maksamalla 
koulutuksen.

Ympäristön suojelua 
luonnon kustannuksella

Luonto toimii aivan päinvastoin kuin 
ympäristönsuojelu. Viimeksi mainittu 
keskittyy vain hiilen sitouttamiseen 
ja tämän seurauksena valuma-alu-
een humuspäästöt kasvavat, koska 
rantojen suoja-alueita on kasvatettu, 

Arvokas elämä kuuluu kaikille
jolloin tarkoitus kääntyy itseään vas-
taan rehevöittäen vesistöjä.

Samoin maantieojien kasvillisuuden 
murskaaminen suoraan vesiojaan 
noin 1 hehtaari kilometriä kohden ja 
moottoritie 3 hehtaaria, josta se kul-
keutuu jokiin ja järviin aiheuttaen niin 
metaanipäästöjä kuin kasvun kiihty-
mistä. Tämä sysätään maaseudun 
eri elinkeinonharjoittajien syyksi tai 
syyllistetään lehmä, joka on kuiten-
kin yksi tärkeimmistä luontokappa-
leista ja luonnonhoitajista.

Turpeen poltto on luonnollinen tapa 
tuottaa energiaa, näin luonto toimii 
villinäkin

Hiilimaksu on sama kuin happivero, 
jota kaavailtiin samanlaiseksi kaup-
patavaraksi kuin vesi.

Nykyinen hiilen syyllistäminen ilmas-
tonlämpenemisestä on pelkästään 
kaupallisuuden edistämistä, jolla 
luodaan paniikkia erityisesti nuorten 
ja lasten keskuudessa.

Hiilestä enemmän kuin 70 prosent-
tia sitoutuu meriin ja vesistöön, jotka 
tuottavat samanverran happea. Hiili 
on helposti veteen sitoutuva, joten 
se tulee sateessa alas toisin kuin 
metaani, joka noin 10 vuoden ku-

luessaa hajoaa hiileksi ja vedeksi. 
Kosteus on se joka sitoo lämpöä ja 
aiheuttaa voimakkaita myrskyjä.

Nyt vaaditaan autojen vaihtamista 
pienipäästöisiin ja lyhyihin autokan-
nan uusiutumisväleihin, harva kui-
tenkaan huomaa autojen valmistuk-
sesta ja kuljettamisesta aiheutuneita 
päästöjä, jotka ovat huomattavat. 
Olisi syytä vaatia autokannan pitem-
pää käyttöikää ja pienempää varus-
telutasoa.

Merien lämpeneminen johtuu pitkälti 
vulkaanisesta toiminnasta ja ranto-
jen ja meren madaltumisesta

Maapallon oma vulgaaninen toimin-
ta on kiihtynyt paikoin jopa kym-
menkertaisesti ja tulivuoret, joita on 
yli 500 maalla ja omalukunsa on 
meressä olevat, jotka kaikki sylkevät 
käsittämättömät määrät tuhkaa ja ki-
viainesta vesistöihin.

Joet kuljettavat kiintoaineita meriin 
madaltaen laajoja merialueita esim. 
Amazon kuljettaa 20 milj.kuutiota 
vuodessa, Coloradojoen suistoalue 

on 16000 hehtaaria, Tonavan suis-
toalue 500 neliökilometriä. Varovai-
senkin arvion mukaan voi sanoa, 
että yli miljardi kuutiota kiintoainetta 
valuu vesistöön vuodessa ja näiden 
vaikutuksesta vaietaan tarkoituksel-
la, josta ensinmmäisenä kärsii Suo-
men maaseutu, kun jotkut haluaavat 
Suomen olevan kärkimaa ympäris-
tönsuojelussa ja näennäisesti ilmas-
tonlämpenemisesä.

Ihminen ei kykene tätä palloa läm-
mittämään, mutta se voi länsimaiden 
tapaan pilata paikallisen ilman kuten 
kaupunkiympäristö. Suomesta kehit-
tyy maa, josta muut voivat ottaa op-
pia kuinka asioita ei pidä tehdä.

Esko Säntti, 
Kansalaispuolueen eduskuntavaali-
ehdokas n:o 39, Alavus

Seinäjokinen-lehti uutisoi 
27.2.2019, että kaupunginhallitus 
ei ollut yksimielinen päätökses-
sään periä vuokraa Seinäjoen kau-
pungissa toimivalta yhdistykseltä, 
järjestöltä tai vastaavalta Nurmos-
sa ja Peräseinäjoella. 11.2.2019 pi-
detyssä hallituksen kokouksessa 
käsittelyssä oli Nurmo-talon, kir-
jaston edustustilan, Koliinitalon 
kokoustilojen, Terästalon, Kala-
järven saunan ja Luoman koulun 
käyttö.
 Tuolloin kokouksessa vuokria 
asettamista vastustivat äänestyk-
sessä vain Piia Kattelus (kp.), Hen-
na Rantasaari (vihr.), Paula Sihto 
(kesk.) ja Jouko Peltonen (kesk.).
 Kaupunginhallituksen koko-
uksessa 4.3.2019 hallitus sai käsi-
teltäväkseen Yhteisöjen Yhdistys 
ry:n, Eläkeliiton Nurmon yhdistys 
ry:n, Eläkeliiton Peräseinäjoen yh-
distys ry:n, Eläkeliiton Seinäjoen 
yhdistys ry:n ja Seinäjoen Sydän-
yhdistys ry:n oikaisuvaatimuksen, 
jossa vaadittiin, että ”tilojen käyttö 
jatkuu näiden yleishyödyllisten toi-
mijoiden osalta maksuttomana”.
 Kokouksessa kaupunginjoh-
taja teki esityksen, jolla esitti oi-
kaisuvaatimuksen hyväksymistä 
eli tilavuokrien perumista. Hallitus 
hyväksyi tällä kertaa yksimielisesti 
esityksen.

heuttama aivokudoksen vaurio, 
joka syntyy päähän kohdistuvasta 
iskusta tai liike-energiasta. Ai-
vovamman saa Suomessa vuosit-
tain 15 000 −20 000 ihmistä ja sen 
jälkitilan oireita on noin 100 000 
henkilöllä. Jälkitilalla tarkoitetaan 
aivovammasta jääneitä pitkäaikai-
sia tai pysyviä muutoksia.

 Erittäin lievän aivovamman, 
eli kansanomaisesti aivotärähdyk-
sen, saaneista valtaosa toipuu oi-
reettomaksi. Mitä vakavammasta 
vammasta on kyse, sitä todennä-
köisemmin siitä jää pysyviä oireita. 

Teksti ja kuva: Pia Warvas 

Seinäjoki perui 
tilavuokrat

Perinteinen ja edullinen 
Sotkamon keskustassa

Osoite: Tervatie 3, 88600 Sotkamo, Finland 
Puhelin: 08-666 0611 

Sähköposti: myynti@tulikettu.fi 
WWW.TULIKETTU.FI

Sotkamossa ja Vuokatissa riittää vielä lunta. 
Kainuun Rastiviikko 30.6.-5.7.2019. Varaa majoitus.

Kysy myös edullisia paketteja ryhmille.

SEINÄJOEN MUSTE- JA LASERASEMA OY
SOITA  0400 244 352

Toimitukset veloituksetta töihin ja kotiin
Seinäjoen alueella tai noudot Ilmarisenkadulta.

MUSTEET 
EDULLISESTI

• • • Tarvikkeet   Uusiokasetit   Originaalit
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Kansalaispuolueen varapuheenjohtaja, 
hallintotieteiden maisteri

vanhempi rikoskonstaapeli
kolmen lapsen äiti

puh. 040 586 8401
www.piiakattelus.fi
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SUOMALAISTEN
OMA LINJA
Oikeudenmukainen ja lapsiystävällinen Suomi
Lapsilisä korotetaan ensimmäisestä lapsesta 200 euroon/kk
Kotihoidontuki on lapsiperheiden etuoikeus lapsen 3-vuoteen asti
Kotihoidontuki nostettava alle 3-vuotiailta 600 euroon/kk
Lapsiperheiden oikeutta itse päättää tukien  
sekä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisesta vahvistetaan.
 
Eläke vähintään 1000 euroon/kk
Pienimmät eläkkeet nostetaan 1000 euroon. 
(Hallituskauden mittaisella ohjelmalla vuoteen 2023 mennessä)
 
Julkiset peruspalvelut on oltava lähellä ihmisiä
Palvelujen alasajo ja keskittäminen lopetetaan. 
Synnytykset, syöpähoidot ja muut yleiset leikkaukset säilytetään nykyisissä sairaaloissa.
Maaseudun asukkaiden palvelut turvataan.
 
Suomalaisten turvallisuus on tärkein
Laittomasti maassa oleskelevat ja rikoksentekijät karkotetaan välittömästi, 
pikapalautukset käyttöön. 
Suomessa eletään Suomen lakien mukaisesti.
Rajavalvonta turvaa Suomea ja suomalaisia.
 
Jyrkkä ei EU:n liittovaltiolle, EU:n yhteiselle puolustukselle ja 
Natolle
Itsenäinen ja yhteistyötä tekevä Suomi on linjani. 
Ehdoton ei EU:n yhteiselle puolustukselle ja yhteiselle talous- ja sosiaalipolitiikalle. 
Ehdoton ei Natolle. 
Itsenäinen ja uskottava ulkopolitiikka ja kunnossa olevat puolustusvoimat ovat  
paras tae rauhalle Suomen rajoilla.

Ke 27.3 lähtien Piian mainos MTV3-kanavalla, seuraa Kymmenen uutisia

PIIA TAVATTAVISSA:
Pe 29.3. klo 12.30 Ylistaron ST1 Piia tarjoaa munkkikahvit, klo 14-16 Seinäjoen suuressa vaalipaneelissa 

Epstorilla Hanna ja Kerttu -kahvilassa, klo 16.30 Minimani Seinäjoki
La 30.3. klo 10.30 Ylivieska Ryskypäivän jatkot Halpa-Halli, klo 13.00 Kokkola Halpa-Halli,  

klo 15.30 Vaasa K-Citymarket Kivihaka
Su 31.3 klo 11 Teuva K-Market (Porvarintie 14), klo 13 Kauhajoki K-Citymarket (Puistotie 70), 
  klo 15 Kurikka K-Supermarket (Laurintie 22)

Eduskuntavaalit 2019
Äänestyspäivä 14.4.

 Ennakkoäänestys 3.-9.4.
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- nettisivut - 
- logot - mainokset -

- käyntikortit - esitteet -

puh. 040 741 4363
www.seria.fi
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Piian kanta 
metsästys- ja 

suurpetopolitiikkaan:

”Suurpetojen metsästys pitää sallia jatkossakin. Susien 
kaatolupia on myönnettävä lisää ja ilvesten kaatolupia 
voitaisiin lisätä huomattavasti jatkossa. Jos sudet tule-
vat pihapiiriin tai asutuksen lähelle, ovat ne häiriinty-
neitä tai niitä on jo alueella liikaa. Aselupien saamista 
on turha kiristää entisestään. Puoliautomaattiaseet 
eivät ole sen kummemmin turvallisuusuhka kuin muut-
kaan aseet. Metsästys kuuluu Suomessa kansanperin-
teeseen.”

Piian kanta
tieasioihin:

”Suomessa kerätään vuosittain autoilijoilta kahdeksan 
miljardia euroa, joista palautuu tienpitoon vain 20 pro-
senttia. Ruotsissa vastaavat luvut ovat yhdeksän mil-
jardia ja 50 prosenttia. Tämä näkyy myös teiden kun-
nossa. Vaasan vaalipiirin alueella pelkästään Seinäjoen 
kaupunki käyttää kaavateihin enemmän rahaa kuin val-
tio ELY:n kautta valtionteihin. Suomen tiet pitää saada 
kuntoon, koska hoitamattomina ne ovat vakava uhka 
liikenneturvallisuudelle, elinkeinoelämälle ja ihmisten 
tasapuolisella kohtelulle.”

Piia Kattelus: 
Metsien hakkuita 
voidaan lisätä 30 

prosenttia

Suomen metsien hakkuumääriä olisi mahdollisuus li-
sätä 30 prosenttia 80 miljoonaan kuutioon. Hakkuiden 
lisääminen voidaan tehdä nykyisten metsänkäsitte-
lysuositusten mukaisesti niin, että metsänhoidon te-
hostamistoimet ovat maltillisia. Kasvua voidaan mak-
simoida esim. 30 tai 100 vuoden tähtäimellä. Tämä 
edellyttää päämäärätietoista ja ennustettavaa luon-
nonvarapolitiikkaa.

Jos hakkuita lisätään, mutta metsänhoito pysyy nyky-
tasolla, pienenee puuntuotannon metsämaalla puus-
ton kokonaistilavuus ja elävään puustoon sitoutunut 
hiilivarasto 30 vuoden kuluessa noin 30 prosenttia ny-
kyistä alemmalle tasolle.

Jos hakkuita lisätään ja samalla metsänhoitoa tehoste-
taan, on jo 20-30 vuoden kuluttua lisäkasvu hakkuuker-
tymän lisäystä suurempi.

Metsänhoidon tehostamisen nopeimmat keinot ovat 
kasvatuslannoitukset ja kunnostusojitukset. Kunnos-
tusojituksien haasteena ovat ympäristövaikutukset, jos 
ojasta tehdään liian syvä. Pitkän aikavälin tehostamista 
olisi jalostetun siemenen käyttö metsänuudistamises-
sa.

den mittaisen matkailumerko-
nomin tutkinnon Helsingissä. 
Tämän jälkeen toimin matka-
oppaana Fritidsresorin palve-
luksessa Teneriffalla, Turkissa 
ja Kreikassa.

Syksyllä 1997 matkaopas-
urani keskeytyi varusmiespal-
velukseen, josta alokasajan 
suoritin Suomenlahden laivas-
tossa Upinniemessä. Upinnie-
mestä siirryin Turun kupee-
seen Pansioon Saaristomeren 
laivastoon miinalaiva Hämeen-
maalle merkinanto-tehtäviin 
ja kävin laivasto-aliupseerikou-
lun. Laivastossa ollessani hain 
uudelleen poliisikouluun ja 
sain kutsun saapua koulutuk-
seen Tampereen Hervantaan 
syksyllä 1998.

Ensimmäiset vaalit olivat 
syksyn 2012 kuntavaalit, jois-
sa tulin valituksi 190:llä äänellä 
”pahnanpohjimmaisena” Sei-
näjoen kaupunginvaltuustoon 
keskustapuolueen listalta.

Syksyllä 2013 olin ehdokkaa-
na Etelä-Pohjanmaan Osuus-
pankin edustajiston vaaleissa 
tullen valituksi. Vuoden 2014 
seurakuntavaaleissa avautui 
paikka osallistua Seinäjoen 
seurakunnan hallintoon kirk-
kovaltuutettuna ja kirkkoneu-
voston jäsenenä.

Suomalaisuuden 
Liitto ja 
Kansalaispuolue
Marraskuussa 2016 tulin vali-
tuksi Suomalaisuuden Liiton 
hallitukseen kaudelle 2017-
2020 ja maaliskuussa 2017 
minut nimettiin Liiton toiseksi 
varapuheenjohtajaksi. Mar-
raskuussa 2017 tulin valituksi 
Suomalaisuuden Liiton vara-
puheenjohtajaksi Ilmari Ros-
tilan noustua Liiton puheen-
johtajaksi ministeri Sampo 
Terhon tilalle.

2017 pidetyissä kuntavaa-
leissa olin Seinäjoella kes-
kustapuolueen ehdokkaana 
ja sain 676 ääntä. Olin koko 
Vaasan vaalipiirin alueella eni-
ten ääniä saanut keskustan 
naisehdokas. Tämä kannatus 
oikeutti Seinäjoen kaupun-
ginhallituksen toisen varapu-
heenjohtajan tehtävään.

13.7.2017 minut otettiin 
Kansalaispuolueen asiantun-
tijajäseneksi. Päätös lupautua 
tähän tehtävään johtui en-
nenkaikkea tyytymättömyy-
destä Keskustan poliittiseen 
linjaan valtakunnan tasolla. 

Keskustassa minua hiersi eri-
tyisesti keskittämistä suosiva 
aluepolitiikka, löperö ja libe-
raali maahanmuuttopolitiikka, 
puolueen epäselvä kanta EU:n 
liittovaltiokehitykseen sekä 
ylipäätään keskustan harjoit-
tama kokoomuslainen politiik-
ka.

15.7.2017 tulin valituksi Kan-
salaispuolueen varapuheen-
johtajaksi. Kerroin tuolloin 
lehdistötilaisuudessa, että 
teemme vallankumousta. 
Kansalaispuolue on erilainen 
puolue, joka kokoaa ihmisiä 
yhteen yli puoluerajojen ja 
tarjoaa aidon alkiolaisen vaih-
toehdon. Meille tavallisen suo-
malainen asia on tärkein.

Lokakuussa 2017 perustin 
Seinäjoen Kansalaispuolueen 
valtuustoryhmän, jonka pu-
heenjohtajana itse toimin.

Marraskuussa 2017 osallis-
tuin Etelä-Pohjanmaan Osuus-
pankin edustajiston vaaleihin 
tullen valituksi Seinäjoen vaa-
lipiiristä.

Presidentinvaalit ja 
eduskuntavaalit
Syksyllä 2017 keräsin osana 
kansanliikettä 27 000 kannat-
tajakorttia Paavo Väyrysen 
presidenttiehdokkuuden tu-
eksi. Saimme tarvittavat kortit 
kerättyä ja itsenäisyyspäivänä 
6.12.2017 perustettiin Paa-
vo Väyrysen valitsijayhdistys, 
jonka sihteerinä toimin kam-
panjan ajan.

Tällä hetkellä olen sijoit-
tanut kaiken poliittisen pää-
omani Kansalaispuolueeseen. 
Kyläkoulujen, lapsiperheiden 
ja maaseudun puolustajasta 
on kehittynyt poliitikko, joka 
kannattaa Suomen puolueet-
tomuutta, itsenäisyyttä, järke-
vää aluepolitiikkaa ja hallittua 
maahanmuuttoa. Haluamme 
olla kansanliike, joka ajaa ta-
vallisen suomalaisen asiaa.

Ajamme kansanäänestyksiä, 
suoria ja välittömiä vaikutuska-
navia sekä alueellista vaikutta-
vuutta.

Kansalaispuolueen tavoite 
on nousta eduskuntapuolu-
eeksi seuraavissa eduskunta-
vaaleissa. Olen Kansalaispuo-
lueen ehdokkaana Vaasan 
vaalipiiristä.

Olen 45-vuotias hallinto-
tieteiden maisteri, poliisi ja 
kolmen lapsen äiti Seinäjoel-
ta Ylistarosta. Työpaikkani on 
Pohjanmaan poliisilaitoksen 
rikososastolla ja vapaa-aikani 
vietän läheisten kanssa, joihin 
kuuluu myös samojedinkoirau-
ros Jymy.

Lapsuuteni ja nuoruuteni 
asuin Ylistaron kirkonkylässä. 
Ylioppilaaksi kirjoitin Ylistaron 
lukiosta keväällä 1993 saa-
liina neljä laudaturia. Lukion 
jälkeen pyrin poliisikouluun, 
mutten päässyt edes pääsy-
kokeisiin puuttuvan työkoke-
muksen vuoksi. Päätin lähteä 
työkokemusta hankkimaan 
minulle mieluiselta matkailu-
alalta ja suoritin kahden vuo-

Poliisi ja maisteri
Poliisikoulutukseen kuuluvat 
harjoittelut suoritin Helsingin 
poliisilaitoksen Pasilan poliisi-
piirissä. Valmistumisen jälkeen 
sain Pasilasta vanhemman 
konstaapelin viran. Olin Pasi-
lassa töissä aina vuoteen 2005 
asti, jolloin paluu kotiseudulle 
Etelä-Pohjanmaalle tuli mah-
dolliseksi Vaasasta saadun po-
liisiviran myötä.

Vuosina 2001-2004 opiske-
lin työn ohessa Tampereen 
yliopistossa hallintotietei-
den maisterin tutkinnon. 
Syventävät opinnot suoritin 
turvallisuushallinnosta eli 
nk.poliisimaisterilinjalta.

Vuonna 2005 muutin Hel-
singistä takaisin Pohjanmaal-

Tärkeä perheenjäsen ja kaikkien ystävä Jymy

Hevoshullu pienestä pitäen.
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Ratsupoliisina Helsingissä ”nuorena tyttönä”.

P I I A
K A T T E L U S

Pohjanmaan 
puolustaja

le. Kaikki kolme lastani olen 
hoitanut kotona, koska olen 
halunnut. Mielestäni alle 
3-vuotiaille lapsille koti tai ko-
dinomainen hoitopaikka ovat 
parhaita ja takaavat tasapai-
noisen kasvuympäristön.

Kyläkoulujen 
puolustaminen ajoi 
politiikkaan
Ylistaron tehtyä kuntaliitos 
Seinäjoen kanssa alkoivat pu-
heet kyläkoulujen lakkautta-
misesta. Tämä epäoikeuden-
mukaisuus herätti minussa 
halun vaikuttaa yhteiskunnal-
lisiin asioihin ja toimi kimmok-
keena lähteä politiikkaan.
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Eduskuntavaalit 2019
Äänestyspäivä 14.4.  •  Ennakkoäänestys 3.-9.4.
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yrittäjä
maanviljelijä

puh. 050 467 7949
manu.ylijuoni@gmail.com

Vuokraa meiltä
maakunnan edullisimmat 

koneet

www.pohjanrakennuskone.com

Iltalehti uutisoi 6.3.2019 kauppatietei-
den kandidaatti ja KHT-tilintarkastaja 
Pauli Vahteran blogista, jossa Vahtera 
toi esiin maahanmuuton hintalapun 
suomalaisille veronmaksajille.
 Pauli Vahteran mukaan humani-
täärinen maahanmuutto maksaa Suo-
melle 3,2 miljardia euroa vuodessa. 
Vahtera on tehnyt laajan selvityksen, 
jossa hän osoittaa, miten humanitää-
risen maahanmuuton menot jakautu-
vat yhteiskunnan eri sektoreille. Luvut 
on eritelty Pauli Vahteran alla olevassa 
laskelmassa.
 Laskelman pohjana Vahtera ker-
too käyttäneensä julkisia lähteitä: 
valtion ja kuntien talousarvioita ja 
tilinpäätöksiä, tilastoja mm. valtion 
velasta, maahanmuutosta, turvapaik-
kapäätöksistä, väestörakenteesta ja 
kehitysavusta, tutkimusraportteja, 
kuntien ja valtion avustuspäätöksiä, 
ennusteita ja uutisia.
 Vahteran mukaan maahanmuu-
ton menoja voi suhteuttaa vaikkapa 
valtion tai Helsingin kaupungin tä-
män menoihin. Helsingin kaupungin 
menot olivat hänen mukaansa vuonna 
2017 4,2 miljardia ja valtion talousar-
vion menot ovat tänä vuonna noin 55 
miljardia euroa.
 Humanitäärisiksi maahanmuut-
tajiksi Vahtera laskee 100 000 Suo-
messa asuvaa aikuista ja lasta. Osa 
lapsista on syntynyt Suomessa. Vah-
teran mukaan he ovat tulleet Suomeen 
turvapaikanhakijoina ja pakolaisi-
na. Luku ei Vahteran mukaan sisällä 
siis heitä, jotka muuttavat Suomeen 
koulutettuna ja ammattitaitoisena ja 

Maahanmuutto maksaa 
Suomelle 3,2 miljardia 
euroa vuodessa – 
rahoitus veroja korottamalla ja 
suomalaisten etuja leikkaamalla?

integroituvat oma-aloitteisesti maa-
hamme.
 Vahtera viittaa laskelmissaan 
myös Helsingin seudun (Helsinki, 
Vantaa, Espoo, Kauniainen + kehys-
kunnat) väestöennusteisiin, josta 
Helsingin kaupunki on teettänyt arvi-
on. Siinä Helsingin seudun ulkomaa-
laisväestön ennustetaan kasvavan 348 
000:een vuoteen 2030 mennessä.
 – Hyvä kysymys on: missä on 
päätetty näin voimallisesta verora-
hojen käytöstä ulkomaalaisten invaa-
sioon Suomeen. Toinen iso kysymys 
on: tarkoittaako tämä ilmastotavoit-
teiden kiristämistä jo nyt kaavailluis-
ta merkittävästi. Kolmas iso kysymys 
on: haluavatko suomalaiset elää kau-
pungeissa, joissa joka toinen asukas 
on vieraskielinen, koska se muuttaisi 
kaupunkikuvan olennaisesti.
 – Sekä humanitäärinen maahan-
muutto että kehitysapu on rahoitet-
tu velaksi. Jos laskemme tälle velalle 
kahden prosentin vuotuisen koron, on 
vuosina 1990-2018 käytetty humani-
tääriseen maahanmuuttoon ja kehi-
tysapuun yhteensä 79 miljardia euroa. 
Se on 76 prosenttia valtion velasta.
 – Jos päättäjien mielestä 3,2 mil-
jardia euroa on vähän ja se saadaan 
kerättyä veroja korottamalla ja suo-
malaisten etuja leikkaamalla, niin sen 
kanssa sitten eletään. Tulijoita tulee 
riittämään, joten veroja joudutaan 
korottamaan ja suomalaisten perus-
turvaa leikkaamaan kiihtyvällä vauh-
dilla, Vahtera kirjoittaa Iltalehden 
blogissaan.

Miksi Piiasta tulisi 
hyvä kansanedustaja?

Vaalit lähestyvät ja on aika kaikkien 
äänestäjien tehdä kauskantoisia ja hy-
viä päätöksiä. Nyt kaikilla Pohjalaisilla 
Vaasan vaalipiirissä on tilaisuus tehdä 
Suomi paremmaksi äänestämällä Piia 
Kattelus eduskuntaan. 

Piia on nyt ainakin tässä Suomense-
län alueella ainoa läpimenevä ehdo-
kas.  Edelliset hallitukset ja eduskun-
ta ovat ajaneet Suomen pienituloiset 
kurjuuden rajalle kaikilla leikkauksil-
laan, me emme tarvitse tällaisia kan-
sanedustajia, jotka ajavat Suomen köy-
hyyteen. Siksi Piia eduskuntaan teidän 
kaikkien äänillä.

Nyt lyhyesti:
Kiintiöpakolaisia ei lisää, 500 riit-

täisi. Kielteisen päätöksen saaneiden 
liikkumisvapautta pitäisi rajoittaa. 
Kielteisen päätöksen saaneet lukkojen 
taakse siihen saakka, kun palautetaan. 
Rajat kiinni. Vastaanottokeskukset lo-
petettava, ei ole varaa maksaa 150e/
vrk. 

Kaikki edellisen hallituksen leikkauk-
set peruttava ja niitä on paljon: eläke-
läiset, opiskelijat, sairaalatyöntekijät, 
kaikki pienituloiset, aktiivimalli.  

Ay-liike verolle, koska siellä vain joh-
tajien palkkoja korotellaan useilla ton-
neilla kuukaudessa ja duunarit ei saa 
kun tähteitä. Valtion johtotehtävissä 
olevilta palkat alas. Ylen johtajien pal-

Piian pitkältä ajalta tunteneena voin 
sanoa, että hän ei luovuta ja on aina 
pitänyt maaseudun asukkaiden puo-
lia. Lisäksi Piia on puolustanut mm. 
kehitysvammaisten oikeuksia lähipal-
veluihin.

Ritva Västi
Ylistaro

Piia on normaalien ihmisten eli mm. 
työssäkäyvien lapsiperheellisten 
ääni ja isänmaallisuus huokuu hänes-
tä positiivisella tavalla. Faktapohjai-
sen todellisuuden ääni. Ajaa myös 
syrjäkylällä asuvien etuja. Ylistaron 
teräsnainen.

Ville karhu
huoltomies/asentaja 
Ylistaron Untamala

Piia on vuosien ajan aktiivisesti toimi-
nut politiikassa ajaen tärkeitä asioita. 
Piia näkee työssään yhteiskunnan hy-
vät ja huonot puolet jonkatakia Piia 
tietää mistä hän puhuu.

Matti-Pekka Luukko
Elintarviketyöntekiä
Nurmo

Piialla on jalat maaseudun mullassa, 
hän käyttää maalaisjärkeä ja saam-
me vahvan maaseudun puolustaja. 
Piia tietää, että kriisiolosuhteissa 
huoltovarmuuden pelastaa Suomen 
oma elintarviketuotanto! Piia pitää 
huolen siitä, että reiluuden  takia 
viljelijän tuotanto pitää olla talou-
dellisesti kannattavaa, jotta suoma-
laista turvallista ja puhdasta ruokaa 
on saatavissa kaikissa olosuhteissa!

Sosiaaliturvan pitää olla suoma-
laisten, oman maan kansalaisten 
turvana, ei laittomien elintasopako-

laisten oikeutena! Vanhukset, lap-
set ja sairaat pidetään suomalaises-
sa elintasossa mukana ja hoidetaan, 
hyvä hoito sitä tarvitseville! Koko 
Suomi on menestyksemme takana 
ja pidetään koko maa asuttuna!  Piia 
puhuu asioista suoraan, niiden oi-
keilla nimillä ja siitä kumpuaan rehti 
ja reilu Pohjanmaan henki!

Tapio
yrittäjä
Järvi-Pohjanmaa

Piia on rehellinen ja oikeudenmu-
kainen joka asiassa toisin kuin nyky-
kepulaiset. Piia olisi hyvä sisäminis-
terinä jos hän saisi jättiyllätyksenä 
ministerin paikan.

Samppa
Laihia

Piian pitkältä ajalta tunteneena, 
tiedän hänet vahvaksi suomalai-
suuden kannattajaksi, perinteis-
ten arvojen puolustajaksi ja si-
toutuneeksi poliitikoksi; oikeaksi 
henkilöksi edustamaan Suomea.

Kaisu Kuoppala
vanhempi rikoskonstaapeli 

Piialla on maalaisjärkeä, hän on oi-
keudenmukainen ja uskaltaa toimia 
asioiden vaatimalla tavalla, mikä on 
jo moneen kertaan nähtykin. Juuri 
hänenlaisiaan tarvitsemme päättä-
mään yhteisistä asioistamme. Hä-
nelle voin antaa huoletta mandaatin 
toimia kansanedustajanani, koska 
hän tulee painamaan äänestyksissä 
samaa nappia, mitä itsekin painai-
sin.

Jarkko Marttila
myyntineuvottelija
Seinäjoki

kat ja kokouspalkkiot alas, koska ei ku-
kaan johtaja tarvitse 350 000e/vuosi. 

Tässä tärkeimmät ja uskon että Piia 
on täysin samaa mieltä kanssani.

Ville Ranta-aho
ex-yrittäjä, eläkeläinen
Alavus

P I I A
K A T T E L U S

www.piiakattelus.fi

33



HUHTIKUU 201910 HUHTIKUU 2019 11

Piian
Seinäjokinen-lehden juttusarjassa 
haastateltiin tällä kertaa Harri Koske-
laa Ilmajoelta.

Tällä kertaa Piia tapasi Harri Koskelan, 
36-vuotiaan kahden alakouluikäisen 
lapsen isän Ilmajoelta. Yrittämisen li-
säksi Harri toimii Ilmajoen kunnan-
valtuustossa ja -hallituksessa. Harri 
Koskelan mielestä nyky-Suomessa 
yrittämisen ja perhe-elämän yhteen-
sovittaminen on todella haastavaa. 
”Viime vuosina on vauhti vain kiihty-
nyt, kaikkialla on oltava heti ja asioihin 
pitää pystyä reagoimaan välittömästi. 
Tämä on haastavaa aikataulujen suun-
nittelun kannalta.”

tentissä

5

Ovi aukeaa 90 astetta.

Rengastie 6, 60120 Seinäjoki

Ilmajokelainen Harri Koskela val-
mistui sähköasentajaksi vuonna 
2001. Aluksi hän toimi ”renkinä”, 
mutta perusti pian yrityksen toi-
minimi-periaatteella. Vuoden 
2009 syksyllä Harri työskenteli 
nykyisen yhtiökumppaninsa Mika 
Raiskin kanssa samalla työmaal-
la ja sen jälkeen alkoi ajatus viritä 
voimien yhdistämisestä. Keväällä 
2010 aloitti KORA Installations Oy 
ja heti samana kesänä palkattiin 
ensimmäiset kaksi asentajaa.
 -Työyhteisössä tietenkin työ-
kaverit ovat se kantava voima. 
Yhdessätekeminen on mielek-
käämpää, helpottaa ja nopeut-
taa tehtävistä suoriutumista sekä 

edesauttaa myös työturvallisuu-
dessa, toteaa Koskela. Tämä tie-
tenkin työtehtävistä riippuen.

Mikro- sektorin yrittäjät 
ovat ”aina töissä”

Harri Koskelan mukaan puheli-
meen vastataan lähes kellon ym-
päri, eli töissä ollaan lähes aina. 
 -Suomessa yrittäjät, varsinkin 
mikro- ja PK-sektorilla ovat aika-
lailla lainsuojattomia. Jos töitä ei 
ole, ei ole myöskään tuloja eikä ole 
olemassa ”taikaseinää” mistä ra-
hallista apua olisi saatavilla, toteaa 
Koskela.
 Harrin mielestä yrittäjien ko-

konaisveroaste on Suomessa var-
masti maailman huippua, eikä 
tämä ole kovin kannustava yhtälö, 
jos veroja maksetaan joka välissä. 
 -Virossa verotus on huo-
mattavasti järkevämpää ja kan-
nustavampaa. Mahdollisesta voi-
tosta maksetaan vero vasta siinä 
vaiheessa kun rahaa otetaan ulos 
yhtiöstä ja tämä kannustaa esi-
merkiksi yritystä investoimaan 
huomattavasti paremmin kuin 
Suomessa, painottaa Koskela.

Koskela antaisi yrittäjille 
velat anteeksi 

Jos yritys ei jostain syystä menes-
ty ja yrittäjä tekee konkurssin, on 
Suomessa Koskelan mukaan val-
lalla ajatus, että yrittäjä olisi tehnyt 
asiat tahallaan ja näin ollen henki-
löstä tulee ehkäpä suuria rikollisia 
yhteiskuntaan.
 -Käytännössä ikuinen velka-
vankeus ja luottotietojen menetys 
tekee elämisestä niin haastavaa, 
että aivan liian moni päättää maal-
lisen taipaleensa tämän johdosta. 
Toisin sanoen, henkilön velkavan-
keus pitäisi nollata esim. 5-vuo-
den kuluttua konkurssista, jolloin 
ihminen pääsisi aloittamaan puh-
taalta pöydältä, sanoo Koskela.

Koskela: 

Koulutusleikkaukset näkyvät sähköalalla

Koulutusleikkauset 
näkyvät alalla

Harri Koskelan mukaan normien-
purkutalkoot ovat jääneet sana-
helinän tasolle. Hänen mukaansa 
pienyrittäjille on päin vastoin li-
sätty velvollisuuksia ja raportoin-
tivastuita. 
 -Myös erityisesti ammatilli-
seen koulutukseen kohdistuneet 
koulutusleikkaukset näkyvät täl-

lä alalla. Meilläkin on ollut useita 
kymmeniä työharjoittelijoita va-
jaan 10-vuoden aikana ja valitetta-
vasti osaamisen taso opiskelijoilla 
heikkenee vuosi vuodelta. Sellainen 
suuntaus, että ammattikoulutusta 
siirrettäisiin yhä enemmän yritys-
ten vastuulle, ei tule onnistumaan 
käytännössä. Yrittäjillä ei yksin-
kertaisesti ole varaa alkaa opetta-
maan perusasioita harjoittelijoille, 
painottaa Koskela lopuksi.
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