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HYVÄT HYVINKÄÄNKYLÄN PÄIVÄKODIN LASTEN HUOLTAJAT 
 
Hyvinkäänkylän päiväkodin lasten huoltajilta kyseltiin toiveita palveluiden uudelleen järjestämisestä 
1.–13.11.2019 välisenä aikana. Kyselyyn vastasi 27 huoltajaa. Kyselyyn vastanneet pitivät kaikista 
tärkeimpänä sitä, että uusi päivähoitopaikka olisi mahdollisimman lähellä kotia. Vastauksista kävi 
ilmi, että valtaosa perheistä uskoo muutokseen olevan lapselle aluksi hankalaa, mutta saman ikäis-
ten kavereiden läsnäolo helpottaa sopeutumista. Avoimissa vastauksissa toivottiin mahdollisuus per-
hekohtaiseen neuvontaan ja ohjaukseen, jossa mietittäisiin juuri ko. perheelle sopivia vaihtoehtoja. 
Tarkemmat vastaukset ovat luettavissa sähköisenä: Linkki varhaiskasvatuksen sivuille: Hyvinkään-
kylän kyselyn tulokset. Varhaiskasvatuspalvelut kiittävät kyselyyn vastanneita. 
 
Hyvinkäänkylän päiväkodin toiminta jatkuu 31.5.2020 saakka ko. Kiinteistössä. Huoltajien on 
mahdollista esittää toiveet uudesta varhaiskasvatuspaikasta.  
  
Miten Terhontuvan ja Pilventuvan lapsille haetaan uutta varhaiskasvatuspaikkaa? 
 
Huoltajien tulee tehdä siirtohakemus helmikuun loppuun mennessä. Siirtohakemuksen voi tehdä 
Hyvinkään kaupungin verkkosivujen kautta sähköisesti www.hyvinkaa.fi/varhaiskasvatus/sahkoi-
nenhakemus tai jättää paperihakemus Hyvinkäänkylän päiväkodille. Jos huoltaja haluaa hakea yk-
sityiseen päiväkotiin, tulee hänen ottaa yhteyttä suoraan kyseiseen yksityiseen päiväkotiin. 
 
Siirtohakemuksessa huoltajat esittävät ensisijaisen paikkatoiveen ja kaksi muuta vaihtoehtoa, joista 
lasten tuleva varhaiskasvatuspaikka pyritään löytämään. Tulevan toimintavuoden sijoituksia päätet-
täessä Hyvinkäänkylän päiväkodin lasten huoltajien toiveet ovat etusijalla. Päätös uudesta varhais-
kasvatuspaikasta postitetaan maalis-huhtikuun aikana. 
 
Esiopetukseen tulee ilmoittautua tammikuussa. Ilmoittautumisesta tiedotetaan Muksunetissä, netti-
sivuilla, Aamupostissa ja päiväkodissa. Huoltajat esittävät ensi- ja toissijaisen esiopetuspaikkatoi-
veen, jonka perusteella esiopetuspaikka pyritään osoittamaan. Esiopetuspäätös postitetaan maalis-
huhtikuun aikana. 
 
Miten Hyvinkäänkylän kerhon lapsille haetaan paikkaa päiväkotiin tai kerhoon? 
 
Huoltajien tulee tehdä uusi hakemus. Päiväkotiin haettaessa hakemus tulee tehdä helmikuun loppuun 
mennessä ja päätös postitetaan maalis-huhtikuun aikana. Kerhoon haettaessa hakemus tulee tehdä 
huhtikuun loppuun mennessä ja päätös postitetaan kesäkuun loppuun mennessä. 
 

Mistä tietoa uudesta varhaiskasvatuspaikasta? Varhaiskasvatuksen palveluohjauksen koor-
dinaattori on tavattavissa Hyvinkäänkylän päiväkodilla alla olevina ajankohtina: 

o tiistaina 17.12.2019 klo 7.30–9.30 ja  
o keskiviikkona 18.12.2019 klo 14.00–17.00  

Voit keskustella hänen kanssaan mieltä askarruttavista kysymyksistä mm. eri varhaiskasvatuksen 
vaihtoehdoista ja siirtohakemuksen tekemisestä. Mikäli yllä olevat ajat eivät sovi, niin voit soittaa tai 
varata ajan myös kaupungintalolle (Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää) palveluohjaukseen Mari Lundén-
Pallanzalle p. 0400 784 791. Tervetuloa! 
 
Lisätietoa kunnallisista ja yksityisistä päiväkodeista löytyy Hyvinkään verkkosivuilta osoitteesta 
www.hyvinkaa.fi/varhaiskasvatus.  
 

Lisätietoja  
 
Varhaiskasvatuksen johtaja Eila Rapala puh. 040 542 3172, eila.rapala@hyvinkaa.fi 
Päiväkodin johtaja Riitta Karpinski p. 040 351 9133 riitta.karpinski@hyvinkaa.fi 
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