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Työpajan tavoite

• Ideoida ja keskustella palveluverkon 
toteuttamisesta työryhmissä varhaiskasvatuksen, 
koulutuksen ja vapaa-ajan palveluiden 
näkökulmasta

• Mikä tekee sinun arjestasi sujuvaa ja mutkatonta? 
Millainen olisi mieleisesi tulevaisuuden Nurmijärvi? 
Miten palvelut olisi tarkoituksenmukaisinta 
toteuttaa juuri sinun asuinympäristössäsi?



Yhteenveto: Varhaiskasvatus

• Lasten edun pitäisi olla etusijalla pk-verkkoa kehitettäessä.
• Tärkeää: turvallisuus, pihojen viihtyisyys ja virikkeellisyys, 

ulkoilumahdollisuudet ja luonnonläheisyys 
• Henkilöstön pysyvyys on tärkeää
• Yhteisöllisyys ja turvallinen, yhtenäinen polku tuttujen kavereiden kanssa 

päiväkodista kouluun.
• Isoilla ja pienillä päiväkodeilla on sekä hyviä että huonoja puolia.
• Pienet päiväkodit ovat hyviä, turvallisia ja yhteisöllisiä, mutta ”haavoittuvaisia”.
• Isommat yksiköt ok, mutta ”liian suuri” on liian suurta – kampusajatteluun 

myönteinen suhtautuminen
• Parempi iso ja uusi + tarkoituksenmukainen kuin pieni ja ei-päiväkodiksi 

rakennettu.
• Alkuluokkatoiminta sai paljon kiitosta ja kehuja
• Ilta- ja vuorohoitoa saisi olla tarjolla laajemmin.
• Yksityiseen päivähoitoon kriittinen suhtautuminen, kuka valvoo?



Yhteenveto: Koulutus

• Koulun koko  - otetaan huomioon tilojen kunto. Eniten kannatusta 
sai ”keskikokonainen” koulu eli 1- 2 sarjainen. Ei kuitenkaan 
katsottu, että on olemassa oikea koko koululle. Koulupiirillä on 
merkitystä

• Koulun tulisi sijaita lähellä kotia – kävelymatka/ pyörämatka ainakin 
alakoulussa

• Esiopetuksessa kannatusta sai eniten alkuluokat
• Ylä- ja alakoulut voivat olla samassa tilassa, mutta voisi olla esim. eri 

siivet. Ei kuitenkaan saisi vaarantaa lähikouluja. Tätä vaihtoehtoa ei 
kuitenkaan pidetty tavoiteltavana. 

• Koululla tulisi olla oppilashuollon tukipalvelut. Liikuntatilat ja 
kirjastot olisivat myös hyvä asia. Kerho- ja iltapäiväkerhotoiminnan 
pitäisi olla mahdollisia

• Jokaisessa taajamassa ei tarvitse olla lukiota – isot oppilaat voivat 
liikkua ja lukion pitää olla vetovoimainen



Yhteenveto: Vapaa-aika – kirjasto ja kulttuuri

• Kirjasto- ja kulttuuri: Ei saa tinkiä
• Nykyiset palvelut tulee olla saavutettavissa 

jokaiselle iästä ja toimintakyvystä riippumatta myös 
jatkossa

• Kirjaston maksuttomat palvelut

• Kirjasto ja kulttuuri: voidaan joustaa
• Palveluvalikoima on todella runsas?

• Erilaisten työkalujen lainausmahdollisuus 
kirjastoissa olisi mukavaa, mutta ehkä enemmän 
bonus (maksullinen?)



Yhteenveto: Vapaa-aika - liikunta

• Liikunta: Ei saa tinkiä 

• liikuntapalveluista ei saa kokonaisuutena tinkiä, sillä 
panostus liikuntaan tuo säästöjä myöhemmin

• Kolmassektori ja muut toimivat palveluiden 
tuottajina tuo kunnalle säästöjä



Yhteenveto: Vapaa-aika - nuoriso

• Nuorten itsenäinen kulkeminen (sisäinen 
joukkoliikenne ja kevyenliikenteen väylät) 
harrastuksiin

• Turvallisuus: poliisin näkyminen katukuvassa

• Liikuntajärjestöjen, nuorisotoimen, 
sosiaalitoimen ja seurakunnan yhteistyö 
(etsivänuorisotyö)

• Erilaista järjestettyä vapaa-ajantoimintaa: nuorilla 
on mielekästä tekemistä ja aktiivista omanlaista 
elämää


