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- Vuodesta 1988 jo 30 vuotta seinäjokisten asialla, 
myös Nurmossa, Peräseinäjoella ja Ylistarossa - VAALI-

EXTRA

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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Parempi tulevaisuus 
eteläpohjalaisille
Etelä-Pohjanmaalla on oltava työtä ja koulutusta
Väestön kasvu on paras ja ainoa ratkaisu Etelä-Pohjanmaan suunnan 
muuttamiseksi. Tarvitaan valtion toimia, yrittäjyyttä ja ennen kaikkea vahvaa 
aluepolitiikkaa, jolla koulutus- ja työpaikkoja lisätään.

Etelä-Pohjanmaa tarvitsee tukea maataloudelle
EU:n maataloustuet on kansallistettava ja tuotantoon sidotut tuet on 
palautettava. On lisättävä omaa päätösvaltaa kriisitukiin, satovahinkokorvauksiin 
ja verohelpotuksiin. On luovuttava haitallisista ympäristötuista ja pakotteista. On 
palautettava maidon ja lihan vienti Venäjälle.

Lapsiperheiden asemaa on vahvistettava
Lapsilisä ensimmäisestä lapsesta on nostettava 200 €/kk. Kotihoidontuki 
on nostettava 600 €/kk.
Työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista on vahvistettava ja 
mahdollistettava myös osa-aikainen työ ilman sosiaaliturvan 
leikkauksia.

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

Eteläpohjalaisten turvallisuus on tärkein
Suomalainen sosiaaliturva on rajattava vain suomalaisille
Poliisipalvelujen saatavuus on turvattava myös maaseudulla 
lisäämällä poliiseja
Laittomasti maassa oleskelevat ja rikolliset on palautettava 
välittömästi 

Perjantaina 5.4. klo 11 
Piia tarjoaa hernesoppaa 
Sepon soppatykistä Seinäjoen torilla.

Eduskuntavaalit 2019
Äänestyspäivä 14.4.

 Ennakkoäänestys 3.-9.4.

33

Yhteiset askeleet
häätanssikurssilta s.7



HUHTIKUU 20192 HUHTIKUU 2019 3

Tilastot osoittavat karua kieltä ulkomaalaisten tekemien seksuaaliri-
kosten määrän räjähdysmäisestä kasvusta viime vuosien aikana Poh-
janmaan poliisin alueella. 

Raiskausrikoksista epäillyistä noin 37 prosenttia on ulkomaan kansa-
laisia. Lisäksi noin 17 prosentissa raiskausrikoksista tekijän henkilölli-
syyttä ei tiedetä. Maakunnan väestöstä kuitenkin vain noin 3 prosenttia 
on ulkomaalaisia. Raiskausrikoksissa ulkomaalaisten edustus on väki-
lukuun nähden yli kymmenkertainen.

Poliisipäällikkö Kari Puolitaival sen sijaan tyytyi Seinäjokinen-lehden 
haastattelussa pyörittelemään asiaa sanoin ”18-30 vuotiaat miehet 
ovat ryhmänä aina olleet yliedustettuina rikostilastoissa. Suomessa 
suurin ikäryhmä on yli 40-vuotiaat. Suomeen tulleissa ulkomaalai-
sissa taas suuri ikäryhmä on nuoret, varsinkin turvapaikkahakijoiden 
joukossa, selittää Puolitaival ulkomaalaisten tekemiä raiskausrikoksia. 
Raiskausrikosten voimakkaan kasvun osalta Puolitaival toteaa, että 
esim. MeeToo ja muut vastaavat kampanjat ovat nostaneet ongelman 
esille ja se on madaltanut ilmoituskynnystä poliisille.”

Seinäjokinen-lehdelle on ihmetelty näitä Puolitaipaleen antamia kom-
mentteja: Toteamisen sijaan poliisipäälliköltä odottaisi toimia riittävi-
en resurssien saamiseksi rikosten estämiseksi eli hankkimaan rahaa ja 
lisäresursseja kuten Oulussa on ongelmien puhjettua tehty.

Poliisipäälliköltä tulisi käydä avointa keskustelua eri tahojen kanssa ja 
esittää toimia kansalaisten turvallisuuden parantamiseksi.

Onko Puolitaival viranhoidossa ajan tasalla saati onko hänellä riittävää 
kelpoisuutta hoitaa asia kuntoon?

Samaan ainaan Suomessa poliisin sisäinen valvonta on retuperällä. 
Valvovan tahon pitäisi olla täysin ulkopuolinen. Sisäisen puuttumisen 
motiivit ovat kyseenalaisia ja toimintatavat eivät kestä päivänvaloa 
virkamiesoikeudellisesti. Resursseja käytetään vihapuheen ja toisten 
työntekijöiden kyttäämiseen. Uusimman poliisijärjestön oman lehden 
mukaan 90 % on havainnut uupumista työpaikoilla. 

Samaan aikaan kun poliisi tutkii kyseenalaisin keinoin kollegoitaan,  
pyörävarkaudet jäävät selvittämättä. 

Suomessa on menossa käsittämätön julkisten palveluiden keskittä-
minen. Kokoomus, demarit, vihreät, vasemmisto ja kristilliset olivat 
hallituksessa, kun keskittämisasetus kätilöitiin. Keskustan, kokoo-
muksen ja perussuomalaisten Sipilän hallitusohjelmassa keskittämis-
asetukselle ei tehty mitään. Siinä hallituksessa Etelä-Pohjanmaalta 
istui Paula Risikko.

Sairaanhoitopiirin henkilöstössä kiehuu. Kahdeksan tähden sairaala 
-hanke olisi keskittämässä leikkauksia ja mahdollisesti syöpähoitoja 
Tampereelle. Sairaanhoitoon tarvitaan inhimillisyyttä. Etelä-Pohjan-
maa ei voi antautua ’Tampereen’ vasallimaakunnaksi.

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 5.4.

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 3.4.2019

Poliisi 
politisoituu

Sote-ratkaisun kaatumisesta huo-
limatta Seinäjoen sairaalatoimin-
toja uhkaava ’kahdeksan tähden 
sairaala’ -alustayhtiöhanke jatkaa 
etenemistään.
 Henkilöstön edustajat ovat 
äärettömän huolestuneita Seinä-
joen sairaalan palvelujen alasajosta 
hankkeen edetessä. Huolen taus-
talla on myös potilaiden palvelujen 
heikkeneminen ja hengenvaaral-
listen tilanteiden syntyminen, kun 
sairaalatoimintoja siirtyisi noin 
200 kilometrin päähän Tampereel-
le.
 Etelä-Pohjanmaan sairaan-
hoitopiirin valtuuston puheenjoh-
taja Raimo Ristilä (kok.) kertoo 
kuntien kuulemisen olevan kesken 
ja myös sairaanhoitopiirin perus-
sopimukseen olevan kunnissa päi-
vityshaluja.
 Vastaava hanke on aiheuttanut 
valtavaa huolta Pohjois-Suomen 
viidessä sairaanhoitopiirissä, jois-
sa synnytyksiä, leikkauksia ja syö-
pähoitoja ollaan lakkauttamassa 
Kajaanissa, Raahessa, Oulaisissa ja 
Kemissä sekä samalla siirtämässä 

Seinäjoki menettämässä 
sairaalapalveluja

niitä jopa yli 300 kilometrin pää-
hän Rovaniemelle, Kokkolaan ja 
Ouluun.

Henkilöstö huolissaan

Etelä-Pohjanmaa edustaisi vain 
20 prosenttia suunnitteilla olevan 
sairaalan väestöpohjasta. Pirkan-
maalla jo pelkästään Tampereella 
asuu 45 000 ihmistä Etelä-Pohjan-
maata enemmän. Kanta-Häme on 

kolmas maakunta suunnitellussa 
sairaala-hankkeessa.
 ”Henkilöstöjärjestöissä pelä-
tään päätöksenteon ja sitä kautta 
myös sairaalatoimintojen keskit-
tyvän Tampereelle. Samalla se ai-
heuttaisi henkilöstöpakoa yksityi-
selle sektorille ja Seinäjoen alueen 
päätösvallan sekä palvelujen alas-
ajoa”, henkilöstöjärjestön laati-
massa kannanotossa todetaan.
 Ristilä kertoo, ettei mitään 
lopputulemaa ole poissuljettu.
 -Lisää tietoa halutaan, kiteyt-
tää Ristilä tilanteen epävarmuu-
den.
 Etelä-Pohjanmaan sairaan-
hoitopiirin hallitus jätti asian pöy-
dälle maaliskuun lopun hallituksen 
kokouksessa. Valtuuston pöydälle 
asia oli alunperin tulossa päätet-
täväksi maanantaina 15.4.2019, 
mutta valtuusto muutti kokouksen 
informaatiovaltuustoksi ja pää-
tökset lykättiin kesäkuun 10. päivä 
pidettävään kokoukseen.

Seinäjokinen-lehden suures-
sa vaalipaneelissa oli tupa täynnä 
Epstorin Hanna ja Kerttu -kahvi-
lassa perjantaina. Paneelia pidet-
tiin nousussa olevien ehdokkaiden 
kohtaamisena ja paneelin juonta-
nut Tuomas Koivuniemi piti tiu-
killa Tommi Mäkeä (kok.), Mikko 

Yksityistäminen jakoi porukan
 Kansalaispuolueen varapu-
heenjohtaja Piia Kattelus korosti, 
että peruspalvelujen tuotannon pi-
tää perustua julkiseen sektoriin. 
 -Suomalaisten veronmaksaji-
en rahat pitää käyttää suomalais-
ten hyväksi ja varsinkin ulkomaiset 
yritykset pitäisi rajata ulos sote-
palvelujen tuottamisesta, linjasi 
Kattelus.
 Samoilla linjoilla oli perussuo-
malaisten Erkki Valtamäki, joka 
kertoi huranneensa sote:n kaa-
tumista. Demarien Tarja Tenkula 
toivoi sellaisia kriteerejä palvelujen 
ulkoistamiseen, että suomalaiset 
pienet ja keskisuuret yritykset pär-
jäisivät.
 Kimmo Rantanen kristillisistä 
piti myös hankalana, että ulkomai-
set yhtiöt vievät suomalaisia vero-
varoja, mutta kannatti palveluse-
telien käyttöä. 
 -Palvelujen tilaajan ja tuot-
tajan on oltava eri tahon. Tiedän 
paljon hyvin toimivia yksityisiä 
yrityksiä, painotti Tommi Mäki.
 Keskustan Mikko Savola pa-
heksui yksityistämisen ’demo-
nisointia’ ja kehui ulkoistamisen 
olleen toimiva ratkaisu hänen  
kotiseudullaan Ähtärin, Soinin ja 
Kuortaneen alueella.
 Paneelin lopussa äänestettiin 
vihreillä ja punaisilla lapuilla. De-
marien Tarja Tenkulan mielestä 
sukupuolia on kolme. Tämä aihe-
utti Epstorin yleisössä voimakasta 
paheksuntaa.

Savolaa (kesk.), Piia Kattelusta 
(kp.), Erkki Valtamäkeä (ps.), Tar-
ja Tenkulaa (sdp.) ja Kimmo Ran-
tasta (kd.).
 Sote-ratkaisun kaatuminen ja 
tulevat mallit toivat esiin ehdok-
kaiden erot. Paneelissa ruodittiin 
voidaanko palveluja yksityistää.

Raimo Ristilä

Tommi Mäki, Mikko Savola, Piia Kattelus, Erkki Valtamäki, Tarja Tenkula 
ja Kimmo Rantanen saivat paneeliyleisön innostumaan.

Yleisö seurasi paneelia kahviossa.

TULE TAPAAMAAN PIIAA:
Pe 5.4. klo 9-10 Piia Yle Pohjanmaan suorassa radiolähetyksessä, klo 13 Minimani Seinäjoki

La 6.4. klo 10 K-Supermarket Ilmajoki, klo 11.30 K-market Peräseinäjoki, klo 13.30 S-market Jouppi 
Su 7.4. klo 12.30-14 Hyvän mielen – paneelikeskustelu Seinäjoen kaupunginkirjasto Apila, Jaaksisali 
Ma 8.4. klo 9.30 Grilli-kahvio Tarjantti Isokyrö, Klo 10.30 S-market Laihia, klo 12 Neste Vähäkyrö Tervajoki 

klo 11 Piia tarjoaa hernesoppaa 
Sepon soppatykistä Seinäjoen torilla

Eduskuntavaalit 2019
Äänestyspäivä 14.4.

 Ennakkoäänestys 3.-9.4.

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.
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Piia Kattelus
Hallintotiet.maisteri, poliisi 
Seinäjoki

33
Minna Koskela
Lähihoitaja
Kauhava

36
Kimmo Toroska 
Ravintolapäällikkö
Pori

40
Jarmo Humalajoki
Opettaja
Kokkola

34
Pirjo Ranta-aho
Maanviljelijä, eläkeläinen
Evijärvi

38
Manu Yli-Juoni
Yrittäjä
Kauhajoki

35
Ville Kananen
Siivooja
Seinäjoki

37
Esko Säntti
Teollisuusmaalari, 
pääluottamusmies 
Alavus

39
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Paras lapsuusmuistosi?
Perheen kanssa kotimaan 
matkailu, telttailu ja eväiden 
syönti. Vadelmalimsaa ja ka-
nankoipia. Lisäksi mummolas-
sa heinätyöt, mummon ja paa-
pan kanssa navettaan pääsy ja 
vähän vanhempana ratsastus-
retket omalla hevosella.

 
Oletko kissa- vai 
koiraihmisiä?
Koiraihminen. Kun minulla oli 
enemmän koiria, ajoin ja kil-
pailin. Mahtava harrastus kun 
lähtee keväthangille rekeile-
mään. Voi otta lapsen mukaan 
rekeen.

Kuka on elämäsi esikuva, 
nainen, mies?
Ihan tavallinen suomalainen 
nainen tai mies, arjen sankari, 
joka pitää tämän yhteiskunnan 
rattaat pyörimässä.

 
Mitkä ovat vahvuutesi?
Olen päättäväinen, sitkeä ja 
rohkea. Minua ei voi ohjailla, 
teen päätökset itsenäisesti. 
Härmäläiset geenit.

Mitkä ovat heikkoutesi?
Omapäisyys äärimmäisyyteen 
vietynä, ehkä se on sitä liiallis-
ta härmäläisyyttä.

Mikä on mieliruokasi ja 
-juomasi?
Pihvi ja kasvikset ja salaatti. 
Maito ja vesi ovat parhaat juo-
mat.

Mihin aikaan menet 
nukkumaan ja miten paljon 
nukut yössä?
Pyrin menemään petiin sa-
maan aikaan lasten kanssa. 
Nukun noin kahdeksan tuntia 
yössä.

 

Missä käyt parturissa / 
kampaajalla?
Seinäjoella tai Ylistarossa. 

 
Kuinka usein vaihdat 
sukkia?
Joka päivä.

 
Onko teillä kotona 
työnjako kotitöiden osalta?
Ei voi olla niin, että kolme-nel-
jä sotkee ja yksi siivoaa. On 

työnjako. 
 
Mikä on 

epämiellyttävin 
kotihomma?

Kotityöt ovat 
kuin lumen-

luontia lu-
misateel-
la,  el i 
l ä h i n n ä 
se, että 
siivo on 
kovin ka-

toavaista.

Mikä sinusta piti 
tulla isona?

Eläinlääkäri tai ratsupoliisi.

Miksi ei tullut?
Ratsupoliisi tuli, mutta eläin-
lääkintää olen harjoittanut 
lähinnä omien koirien parissa.

Jos vapaa-aikaa jää, miten 
sen vietät?
Lasten ja koiran ja miehen 
kanssa ulkoillen ja kotoillen.

 
Mainitse noloin seuraamasi 
tv-ohjelma?
En ehdi katsoa televisiota. 

 
Mikä on onnenlukusi?
Nyt varmaankin tuplakolme.

Stressaannutko helposti ja 
miten hallitset stressiä?
Naisilla ja etenkin äideillä on 
varmaankin sisäänrakennettu 
kyky stressaantua. Tuskin ko-
vin helposti ”ressaan”, mutta 
ihan tarpeeksi varmaankin. 
Lähinnä se on liittynyt työn ja 
perhe-elämän yhdistämiseen.

 
Saat kehua 
urheilusaavutuksiasi.
Voitin piirinmestaruuskultaa 
tytöt 10-vuotta 4x100 M ja 
teimme muistaakseni myös 
piirinennätyksen. Lukiossa 
juoksin Ylistarosta Ilmajoelle.

Paljonko liikut viikossa?
Pyrin liikkumaan joka päivä, 
siitä Jymy-koira pitää huolen.

 
Kuinka monta kertaa jaksat 
vetää leukaa?
Ennätys on 22.

Uskotko 
ilmastonmuutokseen?
En siten, kun sitä ihmisille 
bluffilla syötetään. Ilmaston 
muutokseen Suomessa voi 
vaikuttaa paljon enemmän 
Golf-virran, pohjoisten ilma-
virtausten tai ilmakehän muu-
tokset. Ilmaston muutokseen 
ihmiset saavat ja voivat itse 
vaikuttaa omilla teoillaan. Pak-
koja ja sanktioita ei saa asettaa 
ja polttomoottoriautoilla on 
saatava ajaa tulevaisuudessa-
kin.

Kuka on arvostetuin 
presidenttimme – 
perustele?
Urho Kaleva Kekkonen. Kek-
konen on isänmaallinen to-
dellinen valtiomies. Hän ajoi 
heikompien ihmisten ja aluei-
den asiaa. Hän tuli valituksi 
eduskuntaan Viipurin läänin 
läntisestä vaalipiiristä.

Onko Suomessa liikaa 
kuntia – mikä olisi sopiva 
määrä?
Ei ole. Kunnat voivat omasta 
halusta liittyä, mutta pakkolii-
toksia en kannata.

Osaatko sanoa ei?
Kyllä.

 
Missä ja miten vietit/vietät 
lomasi?
Rannalla lasten kanssa.

 
Mikä on keskeisin 
tavoitteesi 
kansanedustajana?
Vaikuttaa siihen, että Suo-
messa heikommat alueet ja 
ihmiset tulevat huomioiduksi 
lainsäädännössä ja varojen ja-
ossa. Vaadin, että päätösten 
vaikutukset tavallisiin ihmisiin 
pitää jatkossa huomioida. Teh-
dä Suomesta lapsiystävällinen 
ja oikeudenmukainen maa. 
Rajoittaa maahanmuuttoa ja 
pitää suomalaisen maanviljeli-
jän puolta. Tämä EU:n kumar-
telu ja järjettömien päätösten 
teko EU:n vaatimuksesta tai 
hatarien ilmastolaskelmien 
perusteella on kestämätöntä.

Mihin suuntaan EU:ta tulisi 
kehittää?
EU:n liittovaltiokehitys on 
purettava. Suomi on pahim-
pina vuosina maksanut jopa 
lähes 800 miljoonaa euroa 
enemmän EU:lle, kun sieltä 
on palautunut takaisin. Pää-
tösvalta on palautettava jä-
senvaltioihin. Ensimmäisenä 
on palautettava maatalous- ja 
aluetukien päätösvalta takai-
sin kokonaan tai vähintään 
osittain Suomeen. 

Mitä kieliä puhut?
Suomi, ruotsi ja englanti. Olen 
opiskellut myös espanjaa, sak-
saa ja ranskaa.

Käytkö kirkossa?
Käyn kirkossa juhlapyhien lisäk-
si muutamia kertoja vuodessa.

Mieluisin virsi?
Suvivirsi ja Enkeli taivaan

 
Rukoiletko? Missä 
tilanteissa?
Lapsille iltarukous ja muutoin 
tarpeen vaatiessa. 

 
Paras vuodenaika – miksi?
Kesä, pääsee uimaan vaikka 
viisi kertaa päivässä.

 
Liikuskeletko kotioloissa 
verkkareissa vai puku 
päällä?
Verkkareissa.

Onko Suomessa liikaa 
puolueita?
Jos vanhemmat puolueet ei-
vät olisi kaikki eliittiä ja vah-
voja alueita puolustavia, voisi 
pienempikin määrä riittää. 
Nyt kaikki valtapuolueet ovat 
kiinnostuneita lähinnä omista 
hillotolpistaan ja luottamus-
paikoista, niin myös persut ja 
keskusta, ja siksi on ollut vält-
tämätöntä synnyttää uusia 
puolueita.

Oletko käynyt Amerikassa, 
Moskovassa ja jos olet, niin 
milloin?
Olen käynyt Amerikassa 
1990-luvulla ja Moskovassa 
2000-luvulla.

Paras elämänohjeesi?
Maltti on valttia.

 
Mitä vielä haluat sanoa 
äänestäjille?
Käy äänestämässä ja ota lähei-
sesi tai ystäväsi mukaan.

Kerro itsestäsi?
Olen Seinäjoen kaupunginval-
tuutettu, kaupunginhallituk-
sen 2. varapuheenjohtaja ja 
Kansalaispuolueen sekä Suo-
malaisuuden Liiton varapu-
heenjohtaja. Koulutukseltani 
olen hallintotieteiden maisteri 
(turvallisuushallinto) ja poliisi. 
Minulla on 3 lasta ja samoje-
diuros. Asun Seinäjoella, suku-
juureni ovat Isossakyrössä ja 
Ylihärmässä.

Minulle Suomen itsenäisyys 
ja turvallisuus ovat ykkösjut-
tuja. Ne olivat vaaliteemani jo 
vuoden 2017 kuntavaaleissa, 
jolloin olin Vaasan vaalipiirin 
eniten ääniä saanut keskusta-
lainen nainen.

Tulin erotetuksi keskustas-
ta Kansalaispuolueen vara-
puheenjohtajuuden myötä. 
Kansalaispuolue ajaa hallittua 
maahanmuuttopolitiikkaa, 
rajavalvonnan palauttamista 
sekä tiukennuksia ulkomaa-
laislakiin. Vaadimme poliisin 
resurssien uusjakoa painot-
tamalla kenttätyötä ja päivit-
täisrikostutkintaa. Poliisien 
määrän on Suomessa vastatta-
va EU-maiden keskitasoa, nyt 
olemme siellä häntäpäässä.

Sosiaaliturva on rajattava 
vain Suomen kansalaisilla. 
Tällöin voisimme korottaa pie-
nimpiä eläkkeitä, korottaa 1. 
lapsen lapsilisä sekä tuplata 
kotihoidontuki. EU:sta on voi-
tava irrottautua, samoin kuin 
Eurosta. Vastustan NATO:a ja 
EU:n liittovaltiokehitystä.

Olen rohkea ja oikeuden-
mukainen sekä vankka mie-
lipiteen- ja sananvapauden 
kannattaja. En voi hyväksyä 
mielivaltaista sananvapauden 
rajoittamista, koska vapaus 
puhua on yksi demokratian 
peruskivi.

Kuinka hoidat kuntoasi?
Käyn lenkillä ja kävelen. Lihas-
kuntoa ylläpidän vetämällä 
leukoja. Ennätys on 22 leukaa. 
Lisäksi käyn uimassa lasten 
kanssa, talvella uimahallissa ja 
kesällä luonnovedessä.

 
Millä kulkuvälineellä liikut 
mieluiten?
Kävellen mieluiten, jos ei mah-
dollista niin sitten bensalla 
kulkevalla autolla.

Mikä on tämän viikon 
tärkein asia?
Lapset ja läheiset.

 
Minkälaiseksi kuvittelet 
Jumalan?
Vahva ja vankkumaton voima. 
Luoja.

Mitä kouluja olet käynyt?
Peruskoulu ja lukio Ylistaros-
sa, matkailualan koulu Helsin-
gissä, Spiesin matkaopaskoulu 
Espanjassa, aliupseerikoulu 
Saaristomeren Laivastossa, 
poliisikoulu Tampereella, yli-
opisto Tampereella

Mitä teet nykyään 
työksesi?
Olen rikostutkin-
nassa Pohjanmaan 
poliisilaitoksella 
Vaasassa. Nyt olen 
virkavapaalla.

Työssä parasta 
ja huonointa?
Parasta ovat 
työkaverit ja mu-
kavat asiakkaat, 
huonointa on van-
hakantainen puoli-
sotilaallinen hierark-
kinen organisaatio, joka 
on henkisesti jämähtänyt 
1960-luvulle.
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Pohjanmaan 
puolustaja

Pohjanmaan puolustaja

Piian kanta turva-
paikkapolitiikkaan:

Turvapaikkapolitiikkaa on kiristettävä. Suomeen on 
tullut vuosittain yli 5000 turvapaikanhakijaa, jotka 
ovat pääasiassa 18-35 vuotiaita miehiä Afrikasta ja 
Lähi-idästä. Tutkimusten mukaan heidän työllistymi-
sensä on heikkoa, koska he ovat kouluttamattomia 
ja kielitaidottomia. Turvapaikanhakijoista aiheutu-
neet kulut yhteiskunnalle ovat miljardiluokkaa.

Lisäksi Suomeen vuonna 2015 tulleiden 32 000 
turvapaikanhakijan jäljiltä on paljastanut karmeita 
erityisesti lapsiin kohdistuneita seksuaalirikoksia. 
Tällainen ei voi jatkua. Turvaa hakevan ei pidä antaa 
romuttaa Suomen sisäistä turvallisuutta.

Ihmisiä on autettava mahdollisimman lähellä heidän 
kotiseutujaan. Suomen pakolaiskiintiötä voidaan 
pienentää tai lopettaa pakolaisten vastaanotto ko-
konaan niin kauan kun meille tulee tuhatmäärin tur-
vapaikanhakijoita, jotka ovat pääosin nuoria, tervei-
tä miehiä. Eikö heidän paikkansa olisi kotiseudullaan 
puolustamassa omia perheitään?

Suomalainen sosiaaliturva on rajattava vain suoma-
laisille. Houkuttelevuustekijät on karsittava mini-
miin. Suomen huoltosuhde ei kestä nykyisenkaltais-
ta keskustan, Kokoomuksen ja vihervasemmiston 
harjoittamaa löperöä ja liberaalia maahanmuuttopo-
litiikkaa. Maahanmuuton tulee hyödyttää Suomea ja 
suomalaisia.

Piian kanta maa-
talouspolitiikkaan:

Alue-ja maatalouspolitiikassa EU:n maataloustuet 
on kansallistettava ja on säilytettävä oma päätös-
valta kriisitukiin, satovahinkokorvauksiin ja vero-
helpotuksiin. Päätösvallan palauttaminen alueille 
ja maataloustukien järkeistäminen: tuotantoon si-
dotut tuet palautettava ja luovuttava haitallisista 
ympäristötuista sekä Venäjän pakotteista. Metsien 
käytön hyödyntäminen on tärkeää samoin kuin susi-
en kaatolupien myöntämisen helpottaminen.

Tuottavuuden parantaminen ja maatalousyrittäjien 
kohtuullisen elintason turvaaminen ovat kohtalon-
kysymyksiä etenkin Etelä-Pohjanmaalla. Kun maa-
seutu voi hyvin, voi koko Suomi hyvin.

Minkä ikäinen olet 
fyysisesti? Entä 
henkisesti?
Ehkä numero 33 vastaa minua 
parhaiten.

Hissi vai portaat?
Portaat.

Sanovat 
huumorihenkilöksi – 
oletko?
Blondivitsit naurattavat, 
muutaman osaan itsekin ker-
toa.

 
Kerro mikä saa sinut 
nauramaan, entä itketkö 
ilosta?
Lapset ja läheiset saavat hy-
välle tuulelle. Jos vaikka 14.4 
itkisin ilosta, jää nähtäväksi.

Elämäsi suurimmat 
onnenhetket?
Lasten syntymät.

 

Perjantaina 5.4. klo 11
Piia tarjoaa hernesoppaa 

Sepon soppatykistä 
Seinäjoen torilla
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KAIKKI 
SÄHKÖASENNUKSET
SUUNNITTELUSTA 
TOTEUTUKSEEN

www.korasahko.fi
p. 0400 661 405, 040 7422 202

SÄHKÖASENNUKSET 

ILMALÄMPÖPUMPUT 

AURINKOSÄHKÖ-

JÄRJESTELMÄT

Yhteiset askeleet häätanssikurssilta
Kesä lähestyy ja sen mukana myös 
perinteinen kesähäiden sesonki-
aika. Nuorisoseurantalo, natiseva 
puulattia, juhannuskoivut, ”kauan 
katsoin sinua syvälle silmiin”, hi-
kikarpalot hääparin otsalla, hapui-
levat häävalssin askeleet. 
 ”Häävalssista ei tarvitse ke-
hittää stressiä, kun käy etukäteen 

häätanssikurssilla”, vinkkaa nur-
molainen tanssinohjaaja Elina 
Ylinen. ”1,5 tunnin tiiviskurssilla 
opitaan valssi, foksi ja tango. Niillä 
pääsee jo tosi pitkälle tanssilattialla”. 
 ”Nykyään on suosittua valita 
tavallisen häävalssin sijaan joku 
erityinen kappale, joka voi olla 
mikä tahansa Metallicasta Lauri 

Tähkään. Pääasia, että musiikkiva-
linta on hääparille tärkeä ja siihen 
voi liittyä vaikka tarina ensitapaa-
misesta” Ylinen toteaa. 
 Seinäjokiset Sanni Lehtinen ja 
Jiri Haapala viettävät häitään ensi 
kesänä. He ovat halunneet panos-
taa häätanssiinsa, jonka koreog-
rafian Ylinen on suunnitellut. Yk-

sityistunneilla häätanssi hiotaan 
persoonalliseksi kokonaisuudeksi, 
josta tulee varmasti yksi häiden 
kohokohdista.

Sanni Lehtinen ja Jiri Haapala valitsi-
vat häätanssikseen hienon ja erikoi-
sen kappaleen, johon saa näyttävän 
koreografian. 

13.4.2019 Seinäjoen lyseon alasalissa 
häätanssi intensiivikurssi klo 12-13.30. 

Valssi, foksi ja tango peruskuviot. Ilmoittaudu NYT 
ylinen.elina@gmail.com tai 044 2578119 

Myös yksityistunnit ja hääparin oman koreografian suunnittelu!

Miksi Piiasta tulisi 
hyvä kansanedustaja?

Piia ajaa tavallisten lapsiperhei-
den asiaa. Kolmen lapsen äitinä 
hän ymmärtää perheiden haas-
teet. Arvostan Piian perinteisiä 
arvoja, joissa koti, uskonto ja 
isänmaa ovat tärkeillä sijoilla.

Tiina Salminen
lastentarhanopettaja, KM
Tampere (Seinäjoki)

Piia Kattelus on minusta erittäin hyvä va-
linta edustamaan suomalaisia eduskun-
taan. Hän omaa rohkean ja selkeän, tär-
keiden asioiden julkituomisen ja hänellä 
on vankka kokemus yhteisten asioiden 
hoitamisesta. Hän tuntee suurta huolta 
kotiemme ja lastemme tulevaisuudesta ja 
turvallisuudesta, jos nykymeno saa jatkua 
maassamme. Hän puolustaa niitä tärkeitä 
arvoja, jotka ovat kuuluneet kansallemme 
koko itsenäisyytemme ajan.

Kaisu Nivukoski
eläk.sair.hoitaja
Ylistaro/Seinäjoki

Piia ottaa rohkeasti kantaa ja ilmaisee 
mielipiteensä. Me suomalaiset tarvit-
semme päättäjiksi ihmisiä, jotka ajatte-
levat omilla aivoillaan.

Annukka Rajamäki
apulaisosastonhoitaja, TtK, Kitinoja

Piia on asioita syvemmältäkin tutki-
nut ja ymmärtää tavallisen ihmisen 
arkea. Tämän pohjalta Piia osaa ajaa 
asioita, sekä suurempia kunnallisia 
että varmasti myös valtiollisia teh-
täviä.

Piia tietää varmasti mitä lasten 
ja eläinten hoito vaatii. Tämä ilme-
nee myös hänen vaaliteemoissaan: 
lapset, eläkeläiset, kunnalliset asiat 
sekä raja- että puolustusasiat myös 
huomioon ottaen.

Hän on erittäin monipuolinen 
poliittinen toimija eri tehtävissä, 
pitää sanansa ja on määrätietoinen 
toimissaan. Voisi sanoa, että Piia 
on uuden ajan hengetär, joka ei ole 
riippuvainen kenestäkään.

Rauno Latva-Mäenpää
omaishoitaja
Seinäjoki

Piia Kattelus on mukana politiikassa, koska hän ha-
luaa tehdä työtä tulevien sukupolvien eteen.

Piian kanta 
ilmastonmuutokseen

Suomen ei pidä kurittaa taval-
lista ihmistä autoilun haittave-
roilla tai kulutusverojen koh-
tuuttomilla korotuksilla, koska 
ilmastonmuutoksen ratkaisu 
on isojen saastuttajien Intian, 
Kiinan ja Yhdysvaltojen käsis-
sä. Luonnollisesti lämpötilan 
nousun rajoittaminen enintään 
1,5 asteeseen on järkevää, jos 
sitä ei tehdä tavallista kansaa 
kyykyttäen polttoaineverojen 
korotuksilla tai pakottamalla 
vaihtamaan toimiva henkilöauto 
kalliiseen sähköautoon.

Voimme suosia kierrätysma-
teriaaleja, lähellä tuotettua 
ruokaa, ekologisia matkailupal-
veluja ja kotimaista, uusiutuvaa 

energiaa. Tavallinen suomalai-
nen ei voi vaikuttaa paljon il-
mastonmuutokseen niin kauan 
kuin esimerkiksi Intia ja Kiina ei-
vät huolehdi ilmastosta. Intian, 
Afrikan ja Lähi-idän väestörä-
jähdystä pitäisi hillitä. Myös ke-
hittyvissä maissa on pyrittävä 
kestävään kehitykseen, mutta 
globaalit voimat hyötyvät sii-
tä, että näiden maiden kasvava 
väestö kuluttaa yhä enemmän. 
Maahanmuutto kiihdyttää il-
mastonmuutosta, siksi rajat 
kiinni-politiikka on myös ympä-
ristöteko.
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Piia on vain niin hyvä ja viisas. Hän 
osaa perustella asiat ja puhuu sel-
västi sekä ilmeikkäästi. Piia on roh-
kea.

Ritva
hoitotyöntekijä, Vöyri



ei vastannut Seinäjokinen-lehden 
kyselyyn. MTKn alahärmäläinen 2. 
puheenjohtaja Mauno Ylinen vai-
vautui vain vastaamaan ”en kom-
mentoi”. Sama vastaus saatiin toi-
minnanjohtaja Antti Sahilta. MTKn 
johtokunnan jäsen, kansanedustaja 
Pertti Hakanen (kesk.) ei vastannut 
soittoihin. MTKssa ylintä päätös-
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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

Maa- ja metsätaloustuottajain 
keskusliitto MTK ry on haastet-
tu oikeuteen työsopimuslain rik-
komisesta. Kanne (L19/12440) on 
nostettu Helsingin käräjäoikeuteen 
ja siinä vaaditaan MTKta maksa-
maan merkittäviä korvaussummia 
laittomasta irtisnomisesta.
 Erikoiseksi MTKn toiminnan 
tekee se, että irtisanottu henkilö oli 
kanteen mukaan kutsuttu työtilan-
nepalaveriin, jossa lain vastaisesti 
ilman yt-neuvotteluja annettiin 
työsopimuksen päättämisilmoitus 
yli 15 vuotta organisaatiossa me-
nestyksekkäästi toimineelle henki-
lölle.
 Kanteesta käy ilmi, että taus-
talla vaikuttaa olevan MTKn johdon 
henkilökohtaiset asenteet, kanteen 
mukaan laittomasti, irtisanottua 
henkilöä kohtaan. Kanteessa viita-
taan mm. MTK:n Kettulassa järjes-
tettyyn HKScanin ja Atrian tapaa-
miseen, jossa MTKn puheenjohtaja 
Juha Marttila haukkui ”luomuvil-
jelijät tehottomiksi näennäisvilje-
lijöiksi ja tukien kalastelijoiksi”.
 Kanteessa myös kerrotaan ir-
tisanotun joutuneen huolehtimaan 
MTKn henkilöstön ja luottamus-
henkilöstön alkoholinkäytöstä 
”hyvinkin erikoisissa” olosuhteis-
sa.
 Yhteydenotoista huolimatta 
MTKn puheenjohtaja Juha Marttila 

Seinäjoen kaupunginhallitus päät-
ti äänestyksen jälkeen kieltää ra-
kentamisen Kitinojalla yksityiselle 
maalle tulva-alueelle.
 Kaupunginjohtajan esitystä 
vastaan tehtiin vastaesitys raken-
tamisen sallimisesta yksityisesti 
omistetulle tontille. Piia Katte-
luksen esitystä sallia poikkeuslupa 

MTK käräjille

Kitinojalle kielto rakentaa 
tulva-alueelle

rakentamiseen rantavyöhykkeelle 
kannatti Reima Kuisla (kok.). 
 Äänestyksessä kaupunginjoh-
tajan esitys voitti äänin 11-4. Kat-
teluksen ja Kuislan lisäksi Jouko 
Peltonen (kesk.) ja Raimo Ristilä 
(kok.) äänestivät poikkeusluvan 
puolesta.

MTKn 2. puheenjohtaja Mauno Ylinen

valtaa käyttävän valtuuskunnan 
puheenjohtaja on kansanedustaja 
Eerikki Viljanen (kesk.) ja ennen 
häntä puhetta johti kokoomuksen 
ehdokkaana oleva Tommi Lunttila.
 Seinäjokinen-lehti jatkaa uu-
tisointia ja prosessin etenemistä 
tulevissa lehdissä.

SEINÄJOEN MUSTE- JA LASERASEMA OY
SOITA  0400 244 352

Toimitukset veloituksetta töihin ja kotiin
Seinäjoen alueella tai noudot Ilmarisenkadulta.

MUSTEET 
EDULLISESTI

• • • Tarvikkeet   Uusiokasetit   Originaalit
- nettisivut - 

- logot - mainokset -
- käyntikortit - esitteet -

puh. 040 741 4363
www.seria.fi


