
 

 

Kempeleen seniorineuvoston kokous  MUISTIO 8/2021 

  
Aika   13.9.2021 klo 17.00–20.03 
Paikka  Hovintien palvelutalo 

Hovintie 12, 90440 Kempele 
 
Kutsutut Jäsenet   Varajäsenet 

Kerttu Mömmö, pj  Arto Kyngäs 
  Jaana Ervasti, varapj,  Anitta Pellikka 
  Ritva Rundgren  Eija Keränen 
  Teemu Kakko   Sirpa-Helena Karjalainen 

Anu Mäkelä   Paula Pohjanrinne 
Toivo Piira   Antti Nuoristo 
Soile Punkari   Kai Similä 
Kalevi Kerttula , saapui klo 18.00 Marjatta Kerttula 
Riitta Polvi-Karjalainen  Alpo Myllymäki 
Valto Salonperä  Vilho Ronkainen

  
Raija Inkala, vastuuhenkilö 

  Päivi Lapinoja, sihteeri 
 
Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt hän kutsuu varajäsenen kokoukseen. 
Kokouskutsu on lähetetty myös varajäsenille.  
 
1. Kokouksen avaus 
Kerttu Mömmö, puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi ja totesi 
kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
2. Seniorineuvoston jäsenten esittäytyminen 
Pidettiin esittelykierros, jossa seniorineuvoston jäsenet esittäytyivät ja kertoivat 
itsestään. 
 
3. Seniorineuvoston tehtävät, tarkoitus ja muut käytännön asiat 
Raija Inkala, vastuuhenkilö jakoi kaikille jäsenille ja varajäsenille vanhusneuvosto-
oppaan.  
Keskusteltiin neuvostonjäsenten yhteystietojen laittamisesta kunnan sivuille sekä 
kokouksen matkakorvauksista.  
Keskusteltiin siitä, että on tärkeää varsinaisen jäsenen ollessa estynyt kutsua varajäsen 
kokoukseen. Kokouskutsu lähetetään aina myös varajäsenille.  

  
4. Aloitteiden tilanne 
Raija Inkala kertoi viime seniorineuvoston laatimista aloitteiden tilanteista, aloitteet 
palveluliikenteestä sekä ikäihmisten digitaito-ohjelman käynnistämisestä ovat 
vaiheessa. Digitaito-työryhmän kokoontumista kiirehditään. 
 



 

 

 
5. Kirkkotien senioritalon tilanne 
Keskusteltiin senioritalon tilanteesta ja valtuutetut toivat terveisiä 
valtuustoseminaarista. Seniorineuvosto toivoo, että hanke etenee edellisten 
suunnitelmien mukaisena tilojen osalta, mahdollistetaan päivätoiminta, vuorohoito ja 
pariskuntien yhteinen asuminen. 
 
6. Seniorineuvoston jäsenten toiveita ja näkemyksiä tulevalle kaudelle 
Jäsenet tutustuvat vanhusneuvosto-oppaaseen ja käsitellään asia seuraavassa 
kokouksessa. 
Laaditaan seniorineuvostolle toimintasuunnitelma seuraavassa kokouksessa. 
 
7. Vanhusten viikko 3.-10.10.2021 ja vuoden seniorin valinta 
Keskusteltiin vuoden seniorin valinnasta. Vuodesta 2006 vanhusten viikon juhlassa on 
julkaistu vuoden seniori seniorineuvoston järjestämän äänestyksen perusteella. 
Päätettiin, että tänä vuonna seniorineuvosto valitsee vuoden 2021 seniorin. 
 
8. Seuraava kokous 
Seuraava kokous ke 29.9. klo 17 Hovintien palvelutalo, Hovintie 12. 
 
9. Muut asiat 
Edellisen seniorineuvoston jäsenistä koottu työryhmä laati yhdessä viranhaltijoiden 
kanssa Kempeleen vanhuspoliittisen ohjelman vuosille 2021–2025. 
Kempeleen vanhuspoliittinen ohjelma tulostetaan jokaiselle jäsenelle. 
Perhehoidon seminaari 22.9.2021 klo 12–16 Oulun pääkirjasto, Pakkalan Sali, 
Kaarlenväylä 3 sekä Vanhusneuvostopäivään osallistuminen etäyhteydellä 4.11. 2021 
klo 10.-15.30. Laitetaan tiedot näistä muistion liitteeksi. 
 
9. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:03. 

 
 

Kerttu Mömmö   Raija Inkala 
puheenjohtaja   vastuuhenkilö 


