
Me tehdään Nurmijärvi
Palveluverkkotyöpajan tulokset

Pohjoinen alue, Rajamäki, 13.2.2020



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

• Tilat: turvallisuus; riittävän kokoiset, tarkoituksenmukaiset, 
virikkeelliset ja liikkumaan kannustavat

• Henkilöstö: resurssien riittävyys, pysyvyys >> riittävästi aikaa lapselle ja 
turvallisuus; mukava jos myös miehiä; ”kiltteys”

• Pienemmät PK:t mukavia ja turvallisia (3-ryhmäinen), mutta isompikin 
voi toimia jos ryhmäkoko on tarpeeksi pieni ja tilat hyvin organisoitu

• Sijainti: (a) Lähipalveluna, (b) Hyvien liikenneyhteyksien (työmatkan) 
varrella - pienissä taajamissakin voisi olla päiväkoteja

• Avoin PK-toiminta ja kerhotoiminta saivat kehuja (myös vanhempien 
sosiaalisen integraation näkökulmasta)

• Alkuluokkatoiminnasta paljon hyviä kokemuksia >> helpottaa koulun 
aloittamisen kynnystä

• Vuorohoidolle tarvetta myös pohjoisella alueella, Rajamäellä 
päiväkodit täynnä (kapasiteetti riittämätön)

• Yksityisestä päivähoidosta huonoja kokemuksia (vaikka Klaukkalan 
Touhula parantanut viime aikoina); valvonnan riittävyys



Yhteenveto: Koulutus

• Koulun koko: suuremmassa oppilashuollon palvelut helpompi järjestää. Ei 
mammuttikouluja. Alakoulut pienempiä, yläkoulut voivat olla suurempia
• Ei kuitenkaan yhtä oikeaa koko koululle. 

• Koulujen tulisi sijaita kevyen liikenteen matkan päässä kodista
• Tarvittaessa opettaja siirtyy, ei koululaiset

• Ylä- ja alakoulut voivat olla yhdessä, mutta tilojen pitää olla kaikille 
turvallisia. 

• Eskarit mielellään koulujen yhteyteen. Alkuluolista hyviä kokemuksia. Lisää 
luontoryhmiä. 
• Toisaalta eskarin ei saisi olla liian koulumainen

• Liikunta- ja harrastetiloja sekä kirjasto koulujen yhteyteen. Samoin 
nuorisotiloja. Hyvät oppilashuollon palvelut.
• Opistojen toimintaa myös Rajamäkeen 

• Lukiossa riittävän laaja kurssitarjonta. 
• Rajamäellä oma lukio - merkittävä vetovoimatekijä. 
• Kampusmainen monitoimitila – ip- kerhot, kansalaisopiston toiminta



Yhteenveto: Vapaa-aika – kirjasto ja kulttuuri

• Kirjasto- ja kulttuuri: Ei saa tinkiä

• Nykyinen palvelutaso tulee säilyttää. Uutta ja hienoa ei 
välttämättä tarvita

• Kirjasto ja kulttuuri: voidaan joustaa

• Säästöt haetaan nykyisten palveluiden ja tilojenkäytön 
paremmalla suunnittelulla ja hyödyntämisellä

• Toiminnan parempi miettiminen tilojen kautta

• Säästöt haetaan nykyistä toimintaa tehostamalla

• Esimerkiksi kirjastoauto monitoimiautoksi, jossa kulkee 
sote-palveluita



Yhteenveto: Vapaa-aika - liikunta

• Liikunta: Ei saa tinkiä 
• Liikuntapalveluista ei saa tinkiä, sillä panostus liikuntaan 

tuo säästöjä myöhemmin

• Uimahalli, urheilupuisto, Rajakaaren liikuntahalli, 
lähimetsät, Sääksi, kolmannen sektorin toimijoiden 
avustus myös jatkossa

• Nykyinen palvelutaso tulee säilyttää: bonusasioista 
voidaan tinkiä

• Säästöä voidaan hakea toiminnan paremmalla 
suunnittelulla: esim palveluiden yhteiskäyttö 
kuljetusten suunnittelulla



Yhteenveto: Vapaa-aika - nuoriso

• Nuoriso ei ole oikea säästökohde. Nuorissa 
säästetyt eurot kostautuvat tulevaisuudessa

• Lasten ja nuorten kohdalla tulee panostaa 
monipuolisiin kevyisiin 
harrastamismahdollisuuksiin: koulupäivän 
jälkeinen toiminta

• Palvelut pitää säilyttää, jotta nuoret pysyvät

• Ei unohdeta teinejä


