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1. Nurmijärvi on erilaisten miljöiden kunta. Kuntalaisten päivittäistä hyvinvointia mahdollistavat monimuotoiset 
ja kiinnostavat elinympäristöt maaseutumaisesta kaupunkimaiseen asumiseen. 

2. Nurmijärvi  Ilmiönä arki  

Monipuoliset asumisen mahdollisuudet, turvallinen asuinympäristö, kehittyvät elinkeinot sekä lapsiperheiden 
arjen palvelut ovat ilmiömme lähde. 

3. Nurmijärvi  Hyvän arjen jättiläinen 

4. Nurmijärvi on ilmiö   Bravuurina arjen sujuvuus 

5. Nurmijärvi  Elinvoimailmiö 

6. Nurmijärvi  Paremman arjen ilmiö 

7. Nurmijärvi on kehittyvä aktiivisten ihmisten kunta. Monipuoliset asumisen mahdollisuudet, turvallinen 
asuinympäristö, kehittyvät elinkeinot sekä lapsiperheiden arjen palvelut ovat ilmiömme lähde. 

 

Nurmijärvi turvallisen ja 
monipuolisen asumisen ilmiö  

 
Panostamme viihtyisään ja 

turvalliseen asuinympäristöön sekä 
monipuolisiin asumisen 

mahdollisuuksiin. 

Nurmijärvi kehittyvien 
elinkeinojen ilmiö 

 

Panostamme työpaikkojen ja 
yhteisöverojen määrän kasvattamiseen, 

ja tuemme kaupallisten palveluiden 
laajentumista.  

Nurmijärvi sujuvien 
palveluiden ilmiö 

 
Panostamme lasten, nuorten ja 

perheiden palveluihin 

Asukas- ja asiakaslähtöisyys  

Tunnemme asukkaamme ja heidän 
palvelutarpeensa muuttavassa 

maailmassa. Toimimme 
vuorovaikutteisesti viestimällä 

aktiivisesti ja ennakoiden kunnan 
toiminnasta sekä osallistamalla 

merkittävissä asioissa sidosryhmiä. 
Olemme myös vastuullinen 
yhteistyökumppani kunnan 

sidosryhmille. 

 
Vastuullisuus 

Tarkastelemme asioita 
kokonaisvaltaisesti ja päätöksemme ovat 
aikaa kestäviä ja kunnan kokonaisedun 
mukaisia. Toimimme resurssiviisaasti ja 

saatamme kunnan talouden 
tasapainoon. Huomiomme ympäristö- ja 

ilmastonäkökulmat toiminnassamme. 
Työnantajana huolehdimme 

henkilöstömme hyvinvoinnista ja 
osaamisen kehittämisestä.  

 

Rohkeus 

Ennakoimme tulevaa ja mukautamme 
toimintaamme ajoissa. Kehitämme 

ennakkoluulottomasti uusia 
toimintamalleja. Valvomme kunnan etua 

tarmokkaasti eri verkostoissa.   

 

Edistämme asukkaiden hyvinvointia 
ja alueemme elinvoimaa sekä 

järjestämme palvelut taloudellisesti, 
sosiaalisesti ja ympäristöllisesti 

kestävällä tavalla - Kuntalaki 1 § 

Nurmijärven kunnan lautakunnat antavat kommenttinsa ensimmäisen vaiheen pohjaesityksestä 19.10.–4.11. 
Kunnan eri sidosryhmille mahdollistetaan kommentointi pohjaesityksestä verkkokyselynä 21.–31.10. välisenä 

aikana. 
Kuntastrategian visiosta, toimintaperiaatteista ja strategiatyön tavoitteista päätetään valtuustossa 15.12.2021. 

Strategian painopistealueiden työstäminen jatkuu alkuvuodesta 2022 ja päätöksenteko ajoittuu maaliskuuhun. 

Hahmotelma strategian painopistealueista kommentoitavaksi syksyllä 2021 ensimmäisen vaiheen pohjaesityksessä. 
Painopistealueista päätetään suunnitelman mukaan maaliskuussa 2022, joten työstäminen jatkuu alkuvuodesta 

2022 
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