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Tervetuloa käyttämään Ylöjärven varhaiskasvatuksen Päikkyä   

  

Voit ilmoittaa lapsesi hoitoajat ja poissaolot Päikyllä. Päikky mahdollistaa myös 

viestien lähettämisen päivähoitopaikan ja huoltajan välillä. Molemmille huoltajille 

luodaan tunnukset Päikyn käyttöön. Päikky on pääasiallinen 

tiedotuskanavamme.  

  

Ylöjärven Päikkyyn kirjaudut internet-selaimella. Päikky toimii parhaiten   

Mozilla Firefox tai Google Chrome palvelimilla. Osoite on https://ylojarvi.paikky.fi      

  

Huoltajana sinulle on luotu tunnus matkapuhelinnumerosi perusteella. Tunnus 

on muodossa 0401234567. Ilmoitathan jos matkapuhelinnumerosi muuttuu.   

   

Tunnuksen käyttöönotto ensimmäisellä kirjautumiskerralla  

  

 
  
  

Osoitteessa  https://ylojarvi.paikky.f i   sinun tulee  

ottaa tunnuksesi käyttöön valitsemalla ”Aktivoi  
tunnus”.   
  
Käyttäjätunnuksena toimii  
matkapuhelinnumerosi suomalaisessa  
muodossaan. (esim. 0401234567)   
  
S yöt ettyäsi   käyttäjätunnu k s esi ja valittuasi   

”lähetä”   –   Saat Päikystä tietoihisi tallennettu un  
matkapuhelinnumeroon tekstiviestinä koodin.   
  
Koodin avulla voit asettaa tunnukseesi  
salasanan ja kirjautua Päikkyyn.   
Jatkossa kirjaudut järjestelmään  
käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi.   
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Hoitoaikasuunnitelmien ja poissaolojen ilmoittaminen  

  

Huoltajana voit ilmoittaa sähköisesti tulevien viikkojen poissaolot ja 

hoitoaikasuunnitelmat. Kalenteri on jokaisen viikon osalta avoinna aina 

sunnuntaihin klo 23:00 asti. Tämän jälkeen kalenteri lukkiutuu, eikä ilmoituksia 

voi enää tehdä.   

  

Muutama tärkeä huomio hoitoaikailmoituksista Päikyssä:  

  
• Suunnitelma tulee tallentaa jokaiselle lapselle (yksitellen tai kopioimalla 

suunnitelma useammalle lapselle)  

  

• Hoitoaikasuunnitelmat voidaan tallentaa oletussuunnitelmiksi, jotka toistuvat 

viikoittaisina suunnittelun pohjina. Muutoksia voi tallentaa su klo 23 saakka.  

  

• Kalenteripäivän otsikko kertoo milloin kyseisen päivän suunnitelmat tulee 

olla ilmoitettu (tämän jälkeen ilmoituksia ei voi tehdä)  

  

• Suunnittele päivän läsnäolo valitsemalla “Lisää suunnitelma” jokaiselle 

päivälle.   

  

• Tallenna suunnitelma. Suunnitelmaa voit muuttaa ja tallentaa kunnes 

kyseinen päivä tai viikko on lukittu.   

  

• Lukkiutuneella viikolla voit ilmoittaa hoitopäivän muuttumisesta poissaolo tai 

sairaspäiväksi ”ilmoita muutos”-toiminnon avulla.  
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 Viestintä Päikyssä  

  

Päikky tarjoaa helpon viestintämahdollisuuden varhaiskasvatuksen ja huoltajien 

välille.  

  

Muutama huomio viestinnästä Päikyssä:  

  
• Näet viestitaululla omalla värillään kaikkien huollettavien lastesi viestit 

kerralla. Viesti on kohdistettu yksittäiseen lapseesi, lapsesi hoitoryhmään tai 

päiväkotiin.  

  

• Voit aloittaa uuden viestiketjun omasta lapsestasi. Kaikki viestit liittyvät 

omaan lapseen.  

  

• Valitsemalla viestin pääset katsomaan siihen liitettyjä kuvia ja vastaamaan 

viestiin. Vain omalle lapsille kohdistettuihin viesteihin voit vastata (ei ryhmä 

tai päiväkoti viesteihin).  

  

• Yhdessä päiväkodin kanssa löydätte hyvän yhteistoimintamallin 

Päikkyviestien ja henkilökohtaisen kommunikaation välillä.  

• Saat sähköpostiin muistutuksen saapuneista Päikky-viesteistä.   
  

Kuva sulkeutuneesta kalenterista 

   


