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  HYVINKÄÄN KAUPUNKI 

Varhaiskasvatuspalvelut 

 
 

Tiedote Touhula Riemurinteen huoltajille 
 

Riemurinteen päiväkodin toiminta jatkuu kesäkuuhun 2022 nykyisessä osoitteessa (Pavinmäenkatu 

9 B, 05810 Hyvinkää). Toiminta siirtyy kaupungin toteuttamaksi keskeytymättömästi. Päiväkodin ir-

taimisto siirtyy päiväkodille lukuun ottamatta ict-laitteita. 

 

Varhaiskasvatuspaikat  

Touhula Riemurinteessä olevien hyvinkääläisten lasten huoltajien ei tarvitse hakea erikseen varhais-

kasvatuspaikkaa. Päätökset tehdään lapsille suoraan varhaiskasvatuksen palveluohjauksessa. Kai-

kilta huoltajilta tullaan alkuvuoden aikana kysymään 1–3 toivetta varhaiskasvatuksen järjestämi-

sestä heinäkuusta 2022 eteenpäin. Jos mahdollista, toivomme huoltajien järjestävän lapsen loman 

heinäkuulle, jolloin lapsen ei tarvitse ensin siirtyä päivystävään päiväkotiin ja sitten elokuun alusta 

uuteen päiväkotiin.  

 

Teams-info huoltajille 20.12.2021 klo 17.15–17.45. 

Kaikille huoltajille järjestetään yhteinen varhaiskasvatussopimuksien siirtymiseen liittyvä lyhyt info-

tilaisuus Teamsissä 20.12.2021 klo 17.15–17.45. Huoltajille toimitetaan tästä erillinen kutsu sähkö-

postiin. Tilaisuudesta tehdään myös tallenne. Tilaisuuden jälkeen voitte tarvittaessa varata erillisen 

ajan hoitosopimuksen päivittämiseksi vt. päiväkodinjohtajan kanssa. Mikäli teillä ei ole tulossa var-

haiskasvatussopimukseen päivitettävää tai muutoksia, varhaiskasvatussopimukset päivitetään au-

tomaattisesti nykyisillä tiedoilla.  

 

Päiväkodin henkilöstö ja yhteystiedot  

Riemurinteen päiväkodissa jatkavat samat tutut kasvattajat. Lisäksi päiväkodissa aloittaa muutamia 

uusia kasvattajia, koska päiväkotiin sijoitetaan lisää lapsia.  

Päiväkodin yhteystiedot muuttuvat 1.1.2022 alkaen. Vt. päiväkodinjohtaja Tuija Laiho  p. 0400 375 

632 tai tuija.laiho@hyvinkaa.fi. Ryhmien yhteystiedot: 

• Loikkalaakso, p. 040 687 1225 

• Lystimäki, p. 040 685 1985 

• Temppumetsä, p. 040 682 5015 

• Vauhtinummi, p. 040 683 0261 

 

Viestintä 

Touhulan Tougo poistuu huoltajien ja kasvattajien käytöstä joulukuun 2021 loppuun mennessä. 

Kaikissa Hyvinkään päiväkodeissa on käytössä sähköinen tiedotus- ja viestintäväline Muksunetti.  

Riemurinteessä nyt jo olevien lasten huoltajat voivat hakea tunnuksia Muksunettiin 3.1.2022 alkaen 

ja muut siitä päivästä alkaen, kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksen Riemurinteessä. 
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 Ohjeet Muksunetti-tunnusten hakemisesta liitteenä. Lisätietoa Muksunetistä voitte lukea täältä:  

Muksunetti - Hyvinkään kaupunki (hyvinkaa.fi).  

 

Hoitoaikojen ilmoittaminen tapahtuu jatkossa aina sähköpostitse os. Riemurinne@hyvinkaa.fi tai 

paperisella lomakkeella. Seuraavan viikon hoitoajat tulee ilmoittaa päiväkotiin viimeistään edeltävän 

viikon maanantaina. Päiväkoti on avoinna pääsääntöisesti klo 6.30–17.00 (17.15) ja tarvittaessa 

(erikseen sovittaessa) klo 6.00–17.30 (18.00).  

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 

Varhaiskasvatuksen maksuista voitte lukea tarkemmin täältä: Maksut - Hyvinkään kaupunki (hyvin-

kaa.fi). Huoltajien tulee toimittaa tulotiedot varhaiskasvatuksen asiakassihteereille asiakasmaksun 

määrittämiseksi. Tositteet voi toimittaa os. varhaiskasvatus.asiakasmaksut@hyvinkaa.fi tai suoraan 

päiväkotiin. 

 

Ateria- ja puhtauspalvelut 

Päiväkodin ruoka- ja siivouspalveluista vastaa Hyvinkään kaupungin ateria- ja puhtauspalvelut. Ruo-

kalistat os. https://www.ravitsemispalvelut.fi/ruokalistat 

 

Liitteet:  

• Muksunetti ohjeet 

 

 

Yhteistyöterveisin 

Hyvinkään kaupungin varhaiskasvatuspalvelut 

 

Eila Rapala 

Varhaiskasvatuksen johtaja 

Puh. 040 542 3172 

eila.rapala@hyvinkaa.fi 
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