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ryPiia Uuden Suomen blogissa 3.2.2016:

Yksittäis tapauksia 
poikkeus tilassa
Yli kaksikymmentä vuotta 
sitten Euroopassa nuorena 
reppureissaajana törmäsin 
kulttuurieroihin jo Brysselin 
leveysasteilla. Minä en tuolloin 
ymmärtänyt, että jo Euroopan 
Unionin syntyhetkillä Brysse-
lissä vallitsi ”poikkeustila”, joka 
rajoitti tyttöjen vapaata liikku-
mista julkisilla paikoilla myös 
valoisana aikana.

Minä ja ystäväni emme 
vaaleina suomalaistyttöinä 
saaneet rauhassa ”hengata” 
torilla ilman, että pohjoisaf-
rikkalaiset nuoret miehet 
joukolla piirittivät ja tunkivat 
lähietäisyydelle. Katsoimme 
parhaaksi mennä amerikkalai-
seen hampurilaisbaariin torin 
laidalle, jossa saimme istua 
rauhassa ja katsoa torin ”eu-
rooppalaista” elämää ikkunan 
läpi. Olimmeko yksittäistapa-
uksia?

Tämä muisto palautui mie-
leeni, kun luin äskettäin tans-
kalaisen psykologin, kirjailijan 
ja Islam-asiantuntijan Nicolai 
Sennelsin haastattelun. Hän 
kertoi kiinnostuksensa inte-
graatioon ja islamiin herän-
neen vuosituhannen vaih-
teessa, kun ”Tanskassa sattui 
kammottava tapaus. Neljä 
muslimipoikaa raahasi nuorta 
naista tukasta pitkin Kööpen-
haminan suurinta ostoskatua 
Strogetia ja yritti raiskata tä-
män. Vaikka nainen huusi ja oli 
selvää, että jotakin hirveää oli 
tekeillä, kukaan ei tehnyt elet-
täkään estääkseen..”. Tanska-
lainen yksittäistapaus?

Tanskalaista tyttöä raa-

hattiin hiuksista useamman 
miehen voimin omassa ko-
timaassaan vuosituhannen 
vaihteessa. Brysselin ”poik-
keustila” oli siis levinnyt jo 
Tanskan leveysasteille. Edes 
Pohjoismaat eivät ole enää 
tasa-arvoisia. Minua tämä ke-
hitys huolestuttaa.

Huoleni ei ole turha, sen 
todistaa Helsingin poliisiko-
mentaja Lasse Aapion totea-
mus joulukuussa 2015,  jolloin 
hän poliisin tiedotustilaisuu-
dessa sanoi ” Entiseen ei ole 
paluuta”. Tällä Aapio viittasi 
Helsingin heikentyneeseen 
turvallisuustilanteeseen sekä 
turvapaikanhakijoiden naisiin 
kohdistamiin seksuaalirikok-
siin, kuten puskaraiskauksiin 
(=yleisellä paikalla tunte-
maton henkilö raiskaa yksin 
liikkuvan naisen).  Puhuttiin 
ilmiöstä, joka on saapunut 
Suomeen. 

Ilmiö saapui Suomeen sa-
maan aikaan, kun 30 000 
turvapaikanhakijaa matkus-
ti junalla Tanskan ja Ruotsin 
kautta Suomeen. Jo useampia 
yksittäistapauksia, jotka yh-
dessä muodostavat ilmiön.

Poliisikomentaja Aapiolla 
lienee ollut tiedossa jo tuol-
loin myös marraskuussa 2015 
tapahtunut joukkoraiskaus 
Helsingin Rautatientorilla, jos-
sa neljä ulkomaalaista, ( joista 
ainakin kolme on turvapai-
kanhakijaa) raiskasivat naisen. 
Sitä ei ole kerrottu, että raa-
hattiinko uhria hiuksista kuten 
tanskalaista tyttöä jo vuosia 
aikaisemmin. Nelinkertainen 

yksittäistapaus.
Uutena vuotena 2015 Hel-

singissä tapahtui tuhatker-
tainen yksittäistapaus. Hel-
sinkiin kokoontuneet tuhat 
turvapaikanhakijaa ahdisteli-
vat joukolla tyttöjä ja naisia. 
Tapahtumista on kirjattu noin 
20 rikosilmoitusta, raiskauk-
sesta ahdisteluun. Se on Hel-
singin poliisin historian suurin 
määrä rikosilmoituksia liittyen 
uuden vuoden juhlintaan ja 
Suomen historian suurin yk-
sittäistapaus, johon osallistui 
kymmeniä, jollei satoja. Kuten 
poliiskomentaja sanoi, enti-
seen ei ole paluuta. Tulkitsen 
tämän niin, että poikkeustila 
rajoittamaan tyttöjen naisten 
vapaata liikkumista on julistet-
tu lopullisesti.

Onko minun kasvatettava 
2000-luvulla tyttäreni käyt-
täytymään Suomessa samoin, 
kuin jos asuisimme esim. Poh-
jois-Afrikassa, jotta välttyi-
simme yksittäistapauksilta? 
Toivon koko sydämestäni, 
että pohjoismaisen kasvatuk-
sen saaneet tytöt ja naiset 
ymmärtävät, mitä yksittäista-
paus pahimmillaan tarkoittaa, 
kuuntelevat vanhempiaan ja 
kunnioittavat itseään, vaikka 
jotain ikävää tapahtuisikin.

Nykykeskustelussa kun ei 
saa syyllistää kuin kantasuo-
malaisia, koska turvapaikanha-
kijat ovat aina yksittäistapauk-
sia ja uhreja, yksittäistapauksia 
toinen toisensa perään.
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Eduskuntavaalit 2019
Äänestyspäivä 14.4.

 Ennakkoäänestys 3.-9.4.

Lauantaina 13.4 klo 16
Piia jakaa leipää 
Päivölän Citymarketin pihalla

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.

2. Mitä ikää elät?
Elämäni parasta aikaa.

3. Musta vai valkoinen?
Valkoinen.

4. Montako sukupuolta on.
Kaksi. Tyttö on tyttö ja poika 
on poika.

5. Pitääkö Suvivirttä saada 
veisata koulussa?
Ehdottomasti pitää. Suomalai-

1. Kuka olet?
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.

nen arvopohja on kristillinen 
arvopohja ja Suomen pitää 
ylläpitää omia arvoja. Suvivirsi 
on osa suomalaista kulttuuri-
perintöä.

6. Mikä on pituutesi?
167 cm.

7. Oletko sinut 
painosi kanssa?
Olen kyllä. Minulla on isot ai-
vot, ne painavat.

8. Ovatko eläkkeet 
riittävät?
Ei. Moni 40 tai jopa 45 vuot-
ta työtä tehnyttä saa vain 
takuueläkkeen 784 euroa. 
Pelkästään asumisen kustan-
nukset, järkyttävät sähkönsiir-
tomaksut, lääkeomavastuut ja 

Ratsupoliisina Helsingissä ”nuorena tyttönä”.



21. Pitäisikö 
Suomen liittyä 

Natoon?
Ei. Itsenäinen ja uskottava 

puolustus on Suomen 
turvallisuuden paras 

tae.

Tärkeä perheenjäsen ja kaikkien ystävä Jymy

Hevoshullu pienestä pitäen.

TULE TAPAAMAAN PIIAA:
Ke 10.4. klo 10.30 Ylistaro S-market, klo 13 Kauhajoki Topin tori,
  klo 14.30 Jalasjärvi S-market, klo 15.30 Peräseinäjoki S-market
To 11.4. klo 9.15 Lapua S-market, klo 10 Ylihärmä S-market, klo 11 Kauhava K-Supermarket
La 13.4. klo 14 Seinäjoki Ravikeskus, klo 16 Piia jakaa leipää Päivölän Citymarketin pihalla

Palmusunnuntaina 14.4 rauhoitun pyhäpäivän viettoon Ylistaron kirkossa. 
Rauhallista ja siunattua pääsiäisen aikaa kaikille.

Eduskuntavaalit 2019
Äänestyspäivä 14.4.

 Ennakkoäänestys 3.-9.4.

polttoainekulut syövät eläk-
keen eikä se riitä elämiseen. 
Eläkerahastoissa on arviolta 
207 miljardia euroa eläkkeellä 
olevien ja nyt työtä tekevien 
keräämiä varoja ja näitä varoja 
pitää käyttää eläkkeisiin. Ha-
luan seuraavan hallituskauden 
aikana löytyvän Suomesta yh-
teisen tahtotilan, että nämä 
eläkkeet nostetaan 1000 eu-
roon.

9. Mitä mieltä olet 
eläinoikeusaktivismista?
En hyväksy ääritoimintaa. 
Asiat pitää esittää muulla ta-
valla. Suomalaiset kotieläin-
tilalliset hoitavat eläimiä vas-
tuullisesti ja jokaista eläintään 
arvostaen. Yleensä omaan 
terveyteen tai talouteen liit-
tyvät ongelmat ovat takana 
mahdollisissa puutteissa ja sil-
loin pitäisi tukea viljelijää eikä 
sanktioida.

10. Kannatatko niin 
sanottua vapaata 
kasvatusta?
En. Rakkautta ja rajoja on mi-
nusta parempi kasvatustapa.

11. Oletko lukenut 
koko Raamatun?
En ole. Uskonto on ollut lem-
piaineeni ja ala-asteella opet-
telin uskonnon läksyt ulkoa.

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

12. Mikä on onnenlukusi?
Tällä hetkellä 33.

13. Uskotko ilmaston-
muutokseen?
En siten, kun sitä ihmisille 
bluffilla syötetään. Ilmaston-
muutokseen Suomessa voi 
vaikuttaa paljon enemmän 
Golf-virran, pohjoisten ilma-
virtausten tai ilmakehän muu-
tokset. Mikä on asfaltoinnin, 
kaupungistumisen ja 
vesihöyryn vaiku-
tus? I lmaston -
muutokseen 
ihmiset saa-
vat ja voivat 
itse vaikut-
taa omilla 
teoil laan. 
Pakkoja ja 
sanktioita ei 
saa asettaa 
ja polttomoot-
toriautoilla on 
saatava ajaa tulevai-
suudessakin.

14. Mikä on mieli sanontasi?
Se koira älähtää, mihin kalikka 
kalahtaa.

15. Kissa vai koira?
Koira.

16. Millainen olisi sinun 
paratiisisi?
Oikeudenmukainen ja lapsiys-
tävällinen Suomi.

17. Tavoitteesi 
seuraavassa liikunta- tai 
urheilukilpailussa?
Päästä maaliin.

18. Mitä kieliä puhut?
Suomea, englantia, ruotsia ja 
aivan vähän ranskaa ja saksaa.

19. Pelkäätkö Venäjää?
En pelkää, mutta Suo-

men pitää koko 
ajan pitää sil-

mät auki, mitä 
isossa raja-
naapurissa 
tapahtuu.

20. 
Pitäisikö 

ihminen 
auton 

tavoin 
katsastaa?

Terveystarkastuk-
set, joita muun muassa 

työpaikoilla tehdään, ovat 
hyödyllisiä. Kyllä niistä hyötyä 
on.

21. Pitäisikö Suomen 
liittyä Natoon?
Ei. Itsenäinen ja uskottava 
puolustus on Suomen turval-
lisuuden paras tae.

22. Oletko 
optimisti ja 
jos, miten se 
näkyy?
Olen pa-
remminkin 
realisti.

23. 
Uskotko 
ufoihin?
En.

24. Oletko 
pukunaisia?
Tilanteen niin vaatiessa.

25. Hyväksytkö 
armokuoleman?
En.

26. Rukoiletko?
Kyllä.

27. Pelkäätkö kuolemaa?
En pelkää, mutta toivon, että 
lapsilla on turvattu elämä.

28. Kuinka nautit mämmisi?
Katseella kaupan tiskissä.

29. Kuinka kauan 
Urho Kekkonen oli 
presidenttinä?
25 vuotta.

30. Mitä rangaistuksia 
tiukentaisit?
Tiukentaisin reippaasti sek-
suaalirikoksista ja henkirikok-
sista annettavia tuomioita. 
Mutta tärkeintä olisi, että tuo-
marit käyttäisivät jo nyt ran-
gaistuksia asteikon yläpäästä.

31. Miten toivot EU:n 
kehittyvän?
Valtioiden välisenä liittona, ei 
liittovaltio-kehitykselle. Suo-
men itsenäisyyttä on vahvis-
tettava monissa asioissa, jot-
ka on nyt annettu EU:lle kuten 
maatalous- ja aluepolitiikka. 
Puolustuspolitiikassa ei pidä 
missään nimessä lähteä EU:n 
yhteiseen puolustukseen vaan 
huolehdittava omasta, itsenäi-
sestä puolustuksesta.

32. Pitäisikö bensa-ja 
dieselautojen myynti 
kieltää?
Ehdottomasti ei.

33. Minne matkustaisit 
lomamatkalle?
Kotimaan matkailu on lähellä 
sydäntä. Jos on vaalien jäl-

keen varaa, matkustai-
sin perheen kanssa 

Kroatiaan.
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16. Millainen olisi 
sinun paratiisisi?

Oikeudenmukainen ja 
lapsiystävällinen Suomi.



Piian kanta 
ilmastonmuutokseen

Suomen ei pidä kurittaa 
tavallista ihmistä autoilun 
haittaveroilla tai kulutus-
verojen kohtuuttomilla 
korotuksilla, koska ilmas-
tonmuutoksen ratkaisu 
on isojen saastuttajien In-
tian, Kiinan ja Yhdysvalto-
jen käsissä. Luonnollisesti 
lämpötilan nousun rajoit-
taminen enintään 1,5 as-
teeseen on järkevää, jos 
sitä ei tehdä tavallista 
kansaa kyykyttäen polt-
toaineverojen korotuksil-
la tai pakottamalla vaihta-
maan toimiva henkilöauto 
kalliiseen sähköautoon.

Voimme suosia kierrä-
tysmateriaaleja, lähellä 
tuotettua ruokaa, ekolo-
gisia matkailupalveluja 

ja kotimaista, uusiutu-
vaa energiaa. Tavallinen 
suomalainen ei voi vai-
kuttaa paljon ilmaston-
muutokseen niin kauan 
kuin esimerkiksi Intia 
ja Kiina eivät huolehdi 
ilmastosta. Intian, Afri-
kan ja Lähi-idän väestö-
räjähdystä pitäisi hillitä. 
Myös kehittyvissä maissa 
on pyrittävä kestävään 
kehitykseen, mutta glo-
baalit voimat hyötyvät 
siitä, että näiden maiden 
kasvava väestö kuluttaa 
yhä enemmän. Maahan-
muutto kiihdyttää ilmas-
tonmuutosta, siksi rajat 
kiinni-politiikka on myös 
ympäristöteko.

PIIAN KANTA
Piian kanta tieasioihin:

”Suomessa kerätään vuosittain autoili-
joilta kahdeksan miljardia euroa, joista 
palautuu tienpitoon vain 20 prosenttia. 
Ruotsissa vastaavat luvut ovat yhdeksän 
miljardia ja 50 prosenttia. Tämä näkyy 
myös teiden kunnossa. Vaasan vaalipiirin 
alueella pelkästään Seinäjoen kaupunki 

käyttää kaavateihin enemmän rahaa kuin 
valtio ELY:n kautta valtionteihin. Suomen 
tiet pitää saada kuntoon, koska hoitamat-
tomina ne ovat vakava uhka liikennetur-
vallisuudelle, elinkeinoelämälle ja ihmis-
ten tasapuolisella kohtelulle.”

Piian kanta perhepolitiikkaan

Kolmen lapsen äitinä ja kaikki lapseni ko-
tona kolmivuotiaiksi hoitaneena tiedän 
ja tunnen lapsiperheiden arjen haasteet. 
Lapsiperheiden on tultava toimeen, elä-
mä ei pitäisi olla pelkkää selviämistä. Siksi 
ajan lapsilisän korottamista 200 euroon 
kuukaudessa ensimmäisestä lapsesta ja 
kotihoidontuen tuplaamista 600 euroon 
kuukaudessa. Kotihoidontuki tulee säilyt-
tää alle 3-vuotiaille lapsille, siihen puuttu-
minen on vastoin perheiden itsemäärää-
misoikeutta. Se on myös lapsen etu.

Lapsiperheiden palveluihin, kuten neu-
volaan, kotipalveluun ja vertaistukeen 
on panostettava. Työ-ja perhe-elämän 
yhteensovittamista on helpotettava. 
Kodeissa tehtävä työ on äärimmäisen 
arvokasta, perheille on annettava kaikki 
mahdollinen tuki.

Myös yksinhuoltajaperheissä on tärkeää, 
että sekä äidillä että isällä ja isovanhem-
milla on mahdollisuus olla mukana lapsen 
elämässä ja kasvussa koko lapsuuden ja 
nuoruuden ajan.

Piian kanta maa-
talouspolitiikkaan:

Alue-ja maatalouspolitiikassa EU:n maatalous-
tuet on kansallistettava ja on säilytettävä oma 
päätösvalta kriisitukiin, satovahinkokorvauk-
siin ja verohelpotuksiin. Päätösvallan palaut-
taminen alueille ja maataloustukien järkeistä-
minen: tuotantoon sidotut tuet palautettava ja 
luovuttava haitallisista ympäristötuista sekä 
Venäjän pakotteista. Metsien käytön hyödyn-
täminen on tärkeää samoin kuin susien kaato-
lupien myöntämisen helpottaminen.

Tuottavuuden parantaminen ja maatalousyrit-
täjien kohtuullisen elintason turvaaminen 
ovat kohtalonkysymyksiä etenkin Etelä-Poh-
janmaalla. Kun maaseutu voi hyvin, voi koko 
Suomi hyvin.

Piian kanta 
metsästys- ja 

suurpetopolitiikkaan:

Piian kanta
metsien lisähakkuisiin

Suurpetojen metsästys pitää sallia jatkossakin. Susien kaa-
tolupia on myönnettävä lisää ja ilvesten kaatolupia voitaisiin 
lisätä huomattavasti jatkossa. Jos sudet tulevat pihapiiriin 
tai asutuksen lähelle, ovat ne häiriintyneitä tai niitä on jo 
alueella liikaa. Aselupien saamista on turha kiristää entises-
tään. Puoliautomaattiaseet eivät ole sen kummemmin tur-
vallisuusuhka kuin muutkaan aseet. Metsästys kuuluu Suo-
messa kansanperinteeseen.

Suomen metsien hakkuumääriä olisi mahdollisuus lisätä 30 prosent-
tia 80 miljoonaan kuutioon. Hakkuiden lisääminen voidaan tehdä ny-
kyisten metsänkäsittelysuositusten mukaisesti niin, että metsänhoi-
don tehostamistoimet ovat maltillisia. Kasvua voidaan maksimoida 
esim. 30 tai 100 vuoden tähtäimellä. Tämä edellyttää päämäärätie-
toista ja ennustettavaa luonnonvarapolitiikkaa.

Jos hakkuita lisätään, mutta metsänhoito pysyy nykytasolla, piene-
nee puuntuotannon metsämaalla puuston kokonaistilavuus ja elä-
vään puustoon sitoutunut hiilivarasto 30 vuoden kuluessa noin 30 
prosenttia nykyistä alemmalle tasolle.

Jos hakkuita lisätään ja samalla metsänhoitoa tehostetaan, on jo 20-
30 vuoden kuluttua lisäkasvu hakkuukertymän lisäystä suurempi.

Metsänhoidon tehostamisen nopeimmat keinot ovat kasvatuslan-
noitukset ja kunnostusojitukset. Kunnostusojituksien haasteena 
ovat ympäristövaikutukset, jos ojasta tehdään liian syvä. Pitkän ai-
kavälin tehostamista olisi jalostetun siemenen käyttö metsänuudis-
tamisessa.̧

Piian kanta maito-
ja lihaveroon

Maito- ja lihatuotteet ovat suo-
malaisten peruselintarvikkeita. 
Lapsiperheissä ne ovat tärkeässä 
roolissa ja verotus pakottaisi per-
heitä luopumaan niiden käytöstä ja 
tämä olisi kohtalona pienituloisten-
kin kohdalla. Lihaa ja maitoa ei saa 
rasittaa veroilla yhtään enempää. 
Päinvastoin alv:tä pitäisi laskea. 
Etelä-Pohjanmaan maatalouden 
tuotannon arvosta maito yksin 
on lähes 40 %:ia ja yhdessä lihan 
kanssa kaksi kolmasosaa. Maito- ja 
lihavero kurjistaisi entisestään Ete-
lä-Pohjanmaan maataloutta. Ei mis-
sään nimessä saa ottaa käyttöön. 

Pohjanmaan puolustaja
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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 oikeudenmukai-
nen joka asiassa toisin kuin nyky-ke-
pulaiset. 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
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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.

Piia on vain niin hyvä ja viisas. Hän 
osaa perustella asiat ja puhuu sel-
västi sekä ilmeikkäästi. Piia on roh-
kea.

Ritva
hoitotyöntekijä, Vöyri

TULE TAPAAMAAN PIIAA:
Ke 10.4. klo 10.30 Ylistaro S-market, klo 13 

Kauhajoki Topin tori,
  klo 14.30 Jalasjärvi S-market, klo 15.30 

Peräseinäjoki S-market
To 11.4. klo 9.15 Lapua S-market, klo 10 Ylihärmä 

S-market, klo 11 Kauhava K-Supermarket
La 13.4. klo 14 Seinäjoki Ravikeskus, klo 16 Piia 

jakaa leipää Päivölän Citymarketin pihalla

Palmusunnuntaina 14.4 rauhoitun pyhäpäivän 
viettoon Ylistaron kirkossa. 
Rauhallista ja siunattua pääsiäisen aikaa kaikille.

Turvallinen tulevaisuus 
eteläpohjalaisille

P I I A
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Piia Seinäjoen Sanomissa 30.9.2015:

Itsekäs ja ilkeä

kestä hallitsematonta virtaa yli rajojen, enkä 
voi kaikille tulijoille taata mielekästä työtä ja 
toimeentuloa tulevaisuudessa. 

On vedottu siihen, että tulijat pakenevat 
sotaa, sortoa ja väkivaltaa. Samoilla suilla 
vakuutetaan, kuinka nämä vaarallisia oloja 
pakenevat ovat kelpoisia tarttumaan työhön 
ja opiskelemaan kielen heti, kun siihen tarjo-
taan mahdollisuus. He ovat siis immuuneja 
kokemilleen kauheuksille.

Henkilökohtainen syyni kriittiseen ajatte-
luun on käytännönläheinen. En ota kontolle-
ni 13-vuotiaan suomalaistytön traumaa, joka 
pilaa hänen loppuelämänsä. En hyväksy nais-
ten asettamista eriarvoiseen asemaan enkä 
luokittelemista huonoksi pukeutumisen pe-
rusteella. Ajatus siitä, että ilman miesseuraa 
liikkuva nainen on vapaata riistaa, on minulle 
kestämätön. Olen itsekäs ja ilkeä ihminen.

1990-luvun lopulla matkustin itsekkäästi 
sinun verorahoillasi Romanian Bukarestiin. 
Suomeen saapui tuolloin romanialaisia tur-
vapaikanhakijoita, joilla ei ollut mitään pe-
rustetta saada turvapaikkaa Suomesta. He 
tulivat tänne paremman elintason toivossa.

Kuuluin parinkymmenen poliisin ryhmään 
ja käytössämme oli lentokone, jolla saatoim-
me viitisenkymmentä romanialaista kotimaa-
hansa. Bukarestissa romanialaiset jätettiin 
paikallisten viranomaisten käsiin ja me len-
simme takaisin Helsinkiin. Suomesta tehtiin 
tuolloin useampikin saattomatka ja lentämi-
nen maksoi. Tosin nopea käännytys on kus-
tannustehokkain tapa vähentää perusteet-
tomien turvapaikanhakijoiden aiheuttamia 
kuluja, sillä hakija maksaa meille vähintään 
40 e/vuorokausi.

Nyt tilanne on karannut käsistä. Meillä on 
EU:ssa SCHENGEN-sopimus, joka sallii ihmis-
ten ja tavaroiden vapaan liikkuvuuden EU:n 
alueella. Tämän sopimuksen tuomaa vapaut-
ta ovat rikollisjärjestöt käyttäneet hyväkseen 
jo pitkään. Ihmissalakuljettajat, huumeliigat 
ja anastetun tavaran hallussapitäjät ovat ot-
taneet tilaisuudesta vaarin.

EU:ssa on sovittu, että turvapaikanhakijan 
on rekisteröidyttävä ja haettava turvapaikkaa 
siinä EU-valtiossa, mihin turvaa etsivä ensim-
mäiseksi saapuu. Näin ei ole toimittu, vaan 
turvattomien on sallittu vaeltaa kohti luva-
tun sosiaaliturvan maata, jossa heidät toivo-
tetaan tervetulleiksi. Heikoimmassa asemas-
sa olevat makaavat edelleen pakolaisleireillä 
tai ovat motissa kotimaassaan. Apu tulisikin 
kohdentaa sinne, missä sitä eniten tarvitaan.

Olen itsekäs ja ilkeä ihminen, koska en ole 
avosylin toivottamassa kaikkia tulijoita ter-
vetulleiksi etuuksiemme piiriin. Olen sitä 
mieltä, että valtion - ja kuntien kantokyky ei 

Piian blogi 3.4.2019.

Suomi varautuu 
100 000 turva-
paikanhakijaan

tettiin, kuinka Syyriassa pakat-
tiin muslimeita täysperävau-
nurekkaan, jonka suuntana oli 
Eurooppa.

Uudesta turvapaikanhakija-
tulvasta on varoittanut myös 
mm. Bosnian hallitus. Meillä 
Suomessa on vaalit pian käy-
ty. Mieti tarkkaan, kenelle 
äänesi annat. Kuka istui Suo-
men hallituksessa syksyllä 
2015, kun maamme annet-
tiin joutua sekasorron tilaan? 
Kääntääkö suomalainen kuu-
liaisesti toisen posken ja an-
taa saman toistua. Äänestä 
muutoksen puolesta, äänestä 
Kansalaispuoluetta. Me vaa-
dimme rajoille valvontaa ja 
sosiaaliturvaan tiukennuksia, 
jotta houkuttelevuustekijät 
saadaan karsittua.

Juha Sipilän hallitus ei otta-
nut rajatarkastuksia käyttöön 
vuonna 2015, vaikka Suomeen 
marssi Torniosta yli 32 000 
turvapaikanhakijaa, pääasias-
sa 18-35 vuotiaita nuoria mie-
hiä Afganistanista, Irakista ja 
Somaliasta.

Nyt Suomi varautuu yli kol-
minkertaiseen tulijamäärään. 
Aamulehti uutisoi viime elo-
kuussa, että 100 000 maahan-
tulijaa on sisäministeriön mää-
rittelemä luku.

Johtaja Kimmo Lehto Migrin 
vastaanottoyksiköstä kertoi 
tuolloin Lännen Medialle, että 
se on aika tyypillinen länsieu-
rooppalainen määrä suhtees-
sa asukaslukuun.

-Esimerkiksi Nato on ohjeis-
tanut jäsenvaltioitaan varau-
tumaan siirtymään joutuvien 
ihmisten määrään, joka vastaa 
kahta prosenttia maan väkilu-
vusta, Lehto kertoo.

Alavudella vaalityötä teh-
dessäni tapasin paikallisen 
rouvan, joka oli juuri palannut 
Teneriffalta lomalta. Hän ker-
toi seuranneensa Espanjan 
television uutisia, jossa näy-

Miten tähän on tultu 
– Piia oli maahanmuuttokriittinen 
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Suomalainen sosiaaliturva 
vain suomalaisille.


