
 

 

Kempeleen seniorineuvoston kokous   MUISTIO  2/2022 

  
Aika   20.4.2022 klo 17.00-19.58 
Paikka  Hovintien palvelutalo, teams-kokous 

Hovintie 12, 90440 Kempele 
 
Kutsutut Jäsenet   Tiedoksi: Varajäsenet 

Kerttu Mömmö, pj  Jouko Etelä 
  Jaana Ervasti,vpj  Anitta Pellikka 
  Ritva Rundgren  Eija Keränen 
  Teemu Kakko   Sirpa-Helena Karjalainen 

Anu Mäkelä   Paula Pohjanrinne 
Toivo Piira   Antti Nuoristo 
Kai Similä   Teija Estabrook 
Kalevi Kerttula   Marjatta Kerttula 
Riitta Polvi-Karjalainen Alpo Myllymäki, poistui klo 17.20 
Valto Salonperä  Vilho Ronkainen 
Raija Inkala, vastuuhenkilö 

  Päivi Lapinoja, sihteeri 
Miia Marjanen, elinkeinojohtaja, Kempeleen kunta, poistui klo 19.00 
 

Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt hän kutsuu varajäsenen kokoukseen. 
Kokouskutsu on lähetetty tiedoksi myös varajäsenille.  
 
1. Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja Kerttu Mömmö avasi kokouksen. Jäsen Soile Punkari on pyytänyt eroa 
seniorineuvoston jäsenyydestä kunnanhallitukselta, ja kunnanhallitus on valinnut 
hänen tilalleen varsinaiseksi jäseneksi Kai Similän ja hänen varajäsenekseen Teija 
Estabrookin. 
 
2. Kirkkotien senioritalon hankkeen eteneminen – elinkeinojohtaja Miia Marjanen 
Miia Marjanen, esitti seniorineuvostolle kilpailutuksen kautta tulleen kahden toimijan 
eri rakennushankesuunnitelmat ja kuuli seniorineuvostoa.  
 
Seniorineuvosto ohjaa, että MVH-Tikakosken suunnitelmaa lähdetään viemään 
eteenpäin Ara-rahoitteisena. Asukkaita valittaessa asuntoja tulee tarjota ensisijaisesti 
nykyisen Hovintien palvelutalon asukkaille sekä vuokratason oltava kohtuullinen. 
Rakennuksen suunnittelussa tulee ottaa huomioon seuraavat asiat: 
- esteettömyys kaikissa tiloissa, esim. käytävien leveys, sairaalasängyn ja 

paarikuljetuksen mahdollistaminen, wc-tilat 
- tilojen muuntelumahdollisuus,  
- sähköinen ovenavaus painonapilla 
- hissin riittävä koko (avustaja mukaan),  
- parkkipaikkojen riittävyys ja sähköautojen latausmahdollisuus,  
- pariskuntien mahdollisuus asua yhdessä  



 

 

- mahdollinen kolmas asuinkerros  
- Älykäs koti ratkaisut, mm. laajakaista 
- arvioitava häkkivarastojen tarpeellisuus  

  
3. Nimeämispyyntö Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiin 
Hyvinvointialueen aluehallituksen on hyvinvointialueella nimettävä ikääntyneen 
väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi hyvinvointialueen 
vanhusneuvosto. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelta on tullut pyyntö kuntiin 
vanhusneuvostoille nimeämään ehdokkaansa tulevaan hyvinvointialueen 
vanhusneuvostoon ja esittämään yhtä miestä ja yhtä naista. 
Kohta 3 puheenjohtajana toimi Kalevi Kerttula sekä ääntenlaskijoina Anitta Pellikka ja 
Kalevi Kerttula. Koska ehdokkaita oli kaksi miestä ja kaksi naista, ja naisista toinen 
ehdokas oli puheenjohtaja, hän jääväsi itsensä.  
Seniorineuvosto äänesti ehdokkaista ja esittää pidetyn äänestyksen perusteella 
hyvinvointialueen vanhusneuvoston jäsenehdokkaiksi Valto Salonperän ja Kerttu 
Mömmön.  
 
4. Kansallinen vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyyskysely 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteuttaa sosiaali- ja terveysministeriön 
toimeksiannosta kansallisen asiakaskyselyn kotihoidossa, tavallisessa 
palveluasumisessa ja ympärivuorokautisessa palveluasumisessa.  Kyselyllä seurataan 
kansallisesti vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyyttä. 
Raija Inkala kertoi kansallisesta vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyyskyselystä, 
Kempeleen kunnassa kysely lähetettiin kaikille kotihoidon asiakkaille. 
 
5. Muut asiat 
Tulevaisuuden ikäohjelman webinaari 31.5.2022.  
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmisteluun liittyen, internet-sivuilta löytyy 
ajankohtaista tietoa. 
 

 
6. Seuraava kokous 
Seniorineuvoston kokous pidetään to 19.5 klo 17 Hovintien palvelutalolla. 
 
7. Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.58. 

 
 

Kerttu Mömmö   Raija Inkala 
puheenjohtaja   vastuuhenkilö 


