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Päikky Nurmijärven avoimen varhaiskasvatuksen kerhoissa 

 
Nurmijärven varhaiskasvatuksessa on käytössä sähköinen Päikky-mobiilikirjausjärjestelmä sekä kunnallisessa 
varhaiskasvatuksessa että kerhoissa. Päikkyä voidaan käyttää nettiselaimen kautta tai appina mobiililaitteella. 
Järjestelmän käyttöönotto vaatii huoltajalta vahvan tunnistautumisen. 

 

Kirjautumisohjeet ja lisätietoa Päikystä  
Päikkyyn kirjaudutaan nettiselaimen kautta osoitteesta: 
https://nurmijarvi.paikky.fi/#login 
 
Käyttäjätunnuksena toimii huoltajan varhaiskasvatukselle ilmoittama 
matkapuhelinnumero ilman maa- yms. tunnuksia. Jos huoltajalla on ollut aikaisemmin 
käyttäjätunnukset Päikkyyn lapsen ollessa päiväkodissa, ovat tunnukset saattaneet 
vanheta. Tässä tapauksessa huoltajan on aktivoitava tunnukset uudelleen.  
Järjestelmän käyttöönotto vaatii huoltajalta vahvan tunnistautumisen. 
 
Lisätietoa Päikystä löytyy kunnan nettisivuilta: 
Etusivu -> Kuntalaisen palvelut -> Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -> 
Varhaiskasvatuspalvelut 
-> Huoltajan tietopankki -> Päikky – sähköinen hoitoaikojen 
varausjärjestelmä 

 

Hoitovarauskalenteri  
Kerhon kasvattajien on kerhon toiminnan kannalta tärkeätä päivittäin tietää, ketkä 
lapset osallistuvat kerhon toimintaan. 
Huoltajat täyttävät lasten hoitoaikavarauskalenteria etukäteen seuraavasti: 
- paikalla + kerhon toiminta-aika lapsen kerhopäivien kohdalle, kun lapsi on tulossa kerhoon 
- suunniteltu poissaolo, niille arkipäiville, jolloin lapsella ei ole kerhoa sekä niiden kerhopäivien kohdalle, jolloin lapsi 

ei tule kerhoon. 
 

Hoitovarauskalenteri sulkeutuu aina edellisen viikon maanantaina klo 23.59. 
Esim. 11.11.2019 alkavan viikon hoitovarauskalenteri sulkeutuu edellisen viikon 
maanantaina 4.11.2019 klo 23.59. Kalenterin sulkeuduttua, äkilliset poissaolot 
ilmoitetaan sähköisesti Päikyn kalenterin kautta. Kerhojen laskutus on 
kuukausiperusteista niin, että lapsen läsnä- ja poissaoloilla ei ole laskuun vaikutusta. 

 

Viestintä ja kyselyt 
Viestintä vanhempien ja kerhon välillä tapahtuu järjestelmän kautta. Päikky 
mahdollistaa myös erilaiset kyselyt huoltajille esim. retkikyselyt. 

 

Tägääminen  
Lapsen huoltajille jaetaan tägit, joiden avulla lapsen kirjaaminen kerhoon käy vaivattomasti. Kirjaaminen voidaan tehdä 
myös manuaalisesti kasvattajan toimesta, jos tägi ei jostakin syystä ole mukana tai hakijana on ennakkoon sovittu 
varahakija. Tägäämisen tekee aina aikuinen.  

 

Kerho- tai päiväkotipaikan vaihtuminen  
Kun lapsi siirtyy kerhosta kunnalliseen varhaiskasvatukseen tai toisin päin, huoltajat pitävät heille jaetut tägit itsellään. 
Tägit yhdistyvät päiväkodin tietoihin automaattisesti lapsen ensimmäisenä virallisena hoito- ja kerhopäivänä.  
Jos lapsi lopettaa kerhossa tai siirtyy pelkkään esiopetukseen, palauttaa perhe tägit kerhoon.  
 
Ongelmatilanteissa, otathan yhteyttä  
Puh: 040 317 2660 / 040 317 2208 
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