
 

 

Kempeleen seniorineuvoston kokous   MUISTIO 6/2022 

  
Aika   19.10.2022 klo 17.00-20.10 
Paikka  Hovintien palvelutalo 

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, poistui klo 20.02 

Anu Mäkelä   Paula Pohjanrinne 
Toivo Piira   Antti Nuoristo 
Kai Similä, poistui klo 20.02  Teija Estabrook 
Kalevi Kerttula   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 tiedoksi myös varajäsenille.  
 
1. Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja Kerttu Mömmö avasi kokouksen klo 17.00 ja totesi kokouksen lailliseksi 
ja päätösvaltaiseksi. 
 
2. Seniorineuvoston lakisääteinen asema kunnassa 1.1.2023 jälkeen. 

Seniorineuvosto on huolissaan sen tulevasta roolista ja vaikuttamismahdollisuuksista 
kunnassa. 

Seniorineuvoston lakisääteisenä tehtävänä on varmistaa, että ikääntyneen väestön 
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kunnassa toteutuvat. Vaikka sosiaali- ja 
terveyspalvelujen järjestäminen ja tuottaminen siirtyy hyvinvointialueen toiminnaksi 
1.1.2023 alkaen, jää kuntaan huomattava määrä palveluja sekä tehtäviä, joiden 
tarvitsijoina ja käyttäjinä on kasvava määrä ikääntyneitä kuntalaisia.  

Seniorineuvosto pohti erityisesti kuntaan jäävästä hyvinvointityöstä, jolla on 
merkittävä vaikutus sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttötarpeeseen myös 
ikääntyneiden osalta.  

Hyvinvointialueella tulee olemaan oma koko Pohjois-Pohjanmaan aluehallituksen 
nimeämä vanhusneuvosto, jonka toimintaa ohjaa toimintasääntö. Sen varsinaisena 
jäsenenä Kempeleen seniorineuvostoa edustaa Kerttu Mömmö ja hänen 
varajäsenenään Valto Salonperä. Neuvosto ei ole vielä kokoontunut eikä järjestäytynyt. 



 

 

3. Seniorineuvoston kanta vastuuviranhaltijasta ja sihteeristä 

Seniorineuvosto keskusteli kunnan vastuuviranhaltijan ja sihteerin nimeämisestä 
mahdollisimman pian. Koska ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden ja 
toimintakyvyn sekä itsenäisen suoriutumisen tukemisen edistäminen jää kuntiin, 
seniorineuvosto esittää, että hyvinvointikoordinaattorina toimiva viranhaltija 
toimii seniorineuvoston vastuuviranhaltijana. Viranhaltijan tulisi olla henkilö, joka 
vastaa kuntalaisten kokonaishyvinvoinnin suunnittelusta ja seuraa sen toteutumista. 
Sihteerin tehtävä on laajempi kuin pelkästään muistion laatiminen, joten 
seniorineuvosto esittää sihteeriksi henkilöä samasta yksiköstä.  

 
4. Muut asiat 
Vanhusten viikon juhla onnistui erittäin hyvin.  
 
Jaetaanko Rantalakeus-lehti maksutta jokaiseen talouteen kuntalaisille, kun 
kuntatiedote ilmestyy? 
 
Seniorineuvosto laatii aloitteen hyvinvointialueen vanhusneuvostojen ja Pohteen 
yhteisen seminaarin järjestämisestä. 
 
Seniorineuvosto kutsuu koolle Lakeuden alueen vanhusneuvostot yhteiseen 
tapaamiseen ti 29.11 alkaen klo 14 Työväen talolle.  
 
Valtakunnallinen Vanhusneuvostopäivä 2022 / ke 2.11.2022, puheenjohtaja lähettää 
linkin ilmoittautumista varten. 

5. Seuraavat kokoukset 
Marraskuun kokous pidetään to 17.11 klo 17 Hovintien palvelutalolla.  
Joulukuun kokous ma 12.12. klo 17 Kempeleen työväentalo, Koskelantie 24, 
jouluruokailun merkeissä. 
 
6. Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10. 

 
 
Kerttu Mömmö   Raija Inkala 
puheenjohtaja   vastuuhenkilö 
 
 
Jakelu: Seniorineuvoston jäsenet 
seniorineuvoston varajäsenet 
kirjaamo 
Kunnanhallitus 
linkki: Neuvostojen ja muiden toimielinten muistiot - Kempeleen kunta 

https://www.kempele.fi/kunta-ja-hallinto/paatoksenteko/esityslistat-poytakirjat-muistiot-ja-viranhaltijapaatokset/neuvostojen-ja-muiden-toimielinten-muistiot.html

