
Kirkkonummi

Ohje vanhemmille - näin alkuun
Päikyssä

Päikky-ohjelmaa voit käyttää tietokoneella ja tabletilla.

Tunnuksen aktivointi – ensimmäinen sisäänkirjautuminen
Päikkyyn (vaatii suomalaisen puhelinliittymän)

1. Käynnistä Internet selain, Chrome, Firefox tai Safari. Päikyn osoite on: https://
kirkkonummi.paikky.fi

2. Valitse Aktivoi tunnus.
3. Syötä avautuvaan uuteen ikkunaan puhelinnumerosi ilman ”-” merkkiä tai välilyöntejä.

Paina Lähetä painiketta.
4. Päikky lähettää koodin puhelimeesi. Syötä koodi Aktivoi tunnus – ikkunassa. Tämän

jälkeen voit tallentaa haluamasi salasanan. Salasanan tulee sisältää vähintään kaksi
kirjainta ja yksi numero sekä olla vähintään 7 merkkiä pitkä.
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Tuetut internet selaimet
Jos törmäät tähän ilmoitukseen, se johtuu siitä, että Internet Explorer ei ole tällä hetkellä
tuettujen internet selainten joukossa. Tuetut selaimet ovat tällä hetkellä: Google Chrome,
Mozilla Firefox ja Safari. Painamalla esimerkiksi ’Google Chrome’ tekstiä pääset lataamaan
omalle koneellesi Chrome -selaimen.

Ohjeet Päikyn käyttöön
Sisäänkirjauduttuasi voit ladata Päikyn käyttöohjeet itsellesi painamalla vasemmassa
alareunassa olevaa ’Voit ladata käyttöohjeen PDF-muodossa.’ tekstiä
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Hoitoaikavarauksien tekeminen
Hoitoaikavaraukset tehdään kahta viikkoa ennen maanantaihin kello 23:59 mennessä, jolloin
suunnittelu lukkiutuu. Muistutus hoitovarauksen tekemisestä tulee vanhemmille tekstiviestinä
perjantaiaamuna klo 8:00. (Esim. viikon 25 hoito lukkiutuu viikon 23 maanantaina klo:23.59)

1. Kirjaudu Päikkyyn. Jos kirjoitat salasanan 5 kertaa väärin, lukkiutuu tunnus 15
minuutin ajaksi.

2. Valitse Kalenteri näytöllä ylhäällä oikealla.
3. Hoitoaikavaraukset tehdään lapsikohtaisesti avoimelle kalenteriviikolle. Suunnittele

päivän hoitotarve painamalla Lisää suunnitelma jokaisen päivän kohdalla. Jokaiselle
päivälle tulee valita joko ”Hoidossa” tai ”Vapaa”.  Hoitopäiville tulee antaa tulo- ja
lähtöaika. Esioppilaille varataan päivän aikana tarvittava hoito yhtenäisesti ja ohjelma
pilkkoo päivän esiopetukseksi ja hoidoksi automaattisesti. Tallenna suunnitelma.
Muutoksia voi tehdä aina suunnitelman lukkiutumispäivään saakka.

4. Suunnitelmilla ja toteutumilla on eri värikoodit kalenterissa. Suunnitelma on vihreä ja
toteutuminen lila.

5. Tallenna oletussuunnitelmaksi, jos tämä viikko kuvastaa tavanomaista viikkoasi.
Halutessasi kopioi suunnitelma myös muille lapsille.
Kopioi suunnitelma lapsille toimii, jos seuraavat ehdot täyttyvät:
- Lapsien ryhmillä on samat aukioloajat
- Esikoulu lapsen suunnitelmaa ei voi kopioida ei-esikoulu lapselle
- Ei-esikoulu lapsen suunnitelmaa ei voi kopioida esikoulu lapselle
Muutokset, kuten lomat ja muut poissaolot pitää muistaa viedä ohjelmaan.

6. Jos haluat muuttaa suunnitelmaa, valitse suunnitelma (näpäytä palkkia), tee
tarvittavat muutokset ja tallenna.

Muutokset lukittuun suunnitelmaan tehdään Päikyssä Ilmoita muutos suunnitelmaan
toiminnon avulla, jos lapsi on sairastunut tai muuten poissa. Samalla yhteydessä voidaan
lähettää ilmoitus hoitopaikkaan.
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Lukitussa suunnitelmassa poissaolevaksi suunniteltuja päiviä ei voi muuttaa hoitopäiviksi
Päikyn kautta vaan asiasta tulee ilmoittaa suoraan hoitopaikan kanssa.

Jos olet jostain syystä unohtanut salasanasi, niin uuden salasanan saat painamalla
Unohtuiko salasana?-tekstiä. Tämän jälkeen avautuu uusi ikkuna, johon syötät
puhelinnumerosi ja paina Lähetä - painiketta. Päikky lähettää koodin puhelimeesi, jonka
avulla voit tallentaa uuden salasanan.

Päikyn kautta voidaan lähettää ja vastaan ottaa viestejä ja kyselyitä. Jatkossa lomakyselyt ja
tiedotteet lähetetään Päikyn kautta.


