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Liikuntapalvelut

Vastaa

• Ohjattujen liikuntaryhmien järjestämisestä

• Urheiluseurojen avustamisesta

• Koulujen liikuntasalien 
harjoitusvuorojen myöntämisestä ja 
hallinnoinnista

• Kuntalaisten 
liikuntamahdollisuuksien kehittämisestä



Tekninen keskus

Vastaa

• Nurmijärven kunnan ulkoliikuntapaikkojen hoidos
ta

• Ulkoliikuntapaikkavuorojen myöntämisestä

• Liikunta-alueiden työnjohto Kalle Koski p. 040 317 
4033 tai kalle.koski@nurmijarvi.fi



Klaukkalan tenniskentät

• Klaukkalassa tenniskenttien hallinnointi 
ja varaukset menevät Nurmijärven 
tennisseuran kautta.



Liikuntapalveluiden henkilöstö

• 1 liikuntapäällikkö (vt)

• 1 toimistosihteeri

• 3 liikunnansuunnittelijaa
• Lasten ja nuorten liikunnansuunnittelija
• Työikäisten liikunnansuunnittelija
• Ikääntyneiden liikunnansuunnittelija

• 1 liikunnanohjaaja

• 1 harrastuskoordinaattori (hankerahoitus harrastamisen Suomen malli)

• n. 20 määräaikaista liikunnanohjaajaa



Harrastamisen Nurmijärven malli
Harrastamisen mallissa päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin 
lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa, monialaisella yhteistyöllä, 
jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän 
yhteydessä.

• 4 jaksoa
• Jakso 1 viikot 35-41, ilmoittautuminen alkaa 19.8.
• Jakso 2 viikot 43-49, ilmoittautuminen alkaa 30.9.
• Jakso 3 viikot 4-11, ilmoittautuminen alkaa 9.12.
• Jakso 4 viikot 12-18, ilmoittautuminen alkaa 3.3.

• Jaksossa 63 kerhoa ja n. 75 tuntia viikossa
• 1612 kerhotuntia lukukaudessa
• 2260 kerhopaikkaa/harrastamisen mahdollisuutta

• Ilmoittautumiset OKM:n SuomiSport.fi -palvelulla



Numeroita
• 98 ohjattua ryhmää vuodessa

• 2548 osallistumiskertaa vuodessa

• 24 liikuntasalia
• 21 188 myönnettyä vuorot tuntia/vuosi
• 7049 maksullisia vuoroja tuntia/vuosi

• 40 avustettavaa seuraa
• 218 000 € myönnettävää avustusmäärärahaa
• 5375 € ka avustussumma/seura

• 28,6 % (27,9/2020) harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajallaan korkeintaan 1 
h/vko 8 ja 9 –luokan oppilaista (TEA-viisari 2021)

• 24,2 % (27,1/2019) harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajallaan korkeintaan 1 
h/vko lukioin 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (TEA-viisari 2021)



Valtuustoon ja lautakuntaan sitovat tavoitteet 
vuodelle 2020

• Ikäihmisten palveluopas valmis 2021 aikana

• Paperinen versio on taitossa

• Sähköinen versio suunnitteilla

• Ikääntyneiden kuntosaliharjoittelu 2 kk ohjattu 
ryhmämuotoinen harjoittelu ja ohjaaminen omaehtoiseen 
harrastamiseen

• Toimintakykyä edistäviä kuntosaliharjoitteluryhmiä on 
perustettu ja omatoimiseen harrastamiseen ohjaaminen 
on varmistettu



Hankkeen tavoite



Hankkeen tavoitteet



Hankkeen eteneminen



Hankkeen eteneminen



Mukana olevat järjestöt



Sivistys ja hyvinvointitoimialan tuotot 2020



Sivistys- ja hyvinvointitoimialan toimialakate 
2020



Liikuntapalveluiden kulut TP 2020



Liikuntapalveluiden kulut 2020
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