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Touhula varhaiskasvatuksen yrityssaneerauksen vaikutukset Hyvinkäällä 

 

Touhula varhaiskasvatuksen yrityssaneerauksen toimenpiteistä on nyt saatu alustavat tiedot, jotka jul-

kistetaan mahdollisimman pian. Yrityssaneerauksen tarkoituksena oli tehdä tarvittavia toimenpiteitä toi-

minnan tervehdyttämiseksi koko yrityksen tasolla. Hyvinkään osalta Touhula on päättänyt lopettaa toi-

minnan Touhula Ilonassa, Touhula Ihmekoneessa ja Touhula Taikahatussa heinäkuun 2020 lopussa. 

 

Hyvinkään kaupunki on käynnistänyt varautumissuunnitelman, koska Touhula varhaiskasvatus ei voinut 

poissulkea sitä mahdollisuutta, että neuvottelujen lopputuloksena nämä päiväkodit suljetaan. Hyvinkään 

kaupunki on varautunut järjestämään varhaiskasvatusta kaikille lapsille, joiden päiväkotipaikka Touhu-

lassa päättyy. Huoltajia on jo aiemmin pyydetty hakemaan kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa varotoi-

menpiteenä. Nyt nämä hakemukset aktivoidaan.  

 

Mikäli ette ole vielä hakemusta tehneet, suosittelemme sen tekemistä mahdollisimman pian. Varhaiskas-

vatuspaikkaa voitte hakea sähköisellä hakemuksellamme osoitteessa: https://www.hyvinkaa.fi/varhais-

kasvatus/hakeminen. Hakemukselle toivotaan merkittävän vähintään kolme toivetta tulevaksi varhais-

kasvatus- ja esiopetuspaikaksi. Mikäli olette hakemuksen jo jättäneet ja haluatte sen perua, tulee sekin 

tehdä mahdollisimman pian (varhaiskasvatus.palveluohjaus@hyvinkaa.fi)  

 

Pääosin lapset pyritään sijoittamaan Metsäkuusen, Hiidenkiukaan ja Aamutuulen päiväkoteihin. Huolta-

jat ovat kuitenkin voineet hakea varhaiskasvatusta kaikista Hyvinkään varhaiskasvatusyksiköistä. Mikäli 

varhaiskasvatuspaikkaa ei huoltajien toivomasta yksiköstä löydy, on perheen mahdollista tehdä siirtoha-

kemus ja paikan vapauduttua siirtyä toiveen mukaiseen päiväkotiin.  

 

Tietoomme on tullut, että Ihmekoneen ja Taikahatun tiloissa mahdollisesti jatkuisi varhaiskasvatus ja 

esiopetus yksityisen päiväkotiyrityksen Pilke päiväkodit Oy:n toimesta. Mikäli olette kiinnostuneita jat-

kamaan Pilke päiväkotien tuottamassa yksityisessä varhaiskasvatuksessa, voitte hakea päiväkotipaikkaa 

Pilkkeeltä: https://hakemus.pilkepaivakodit.fi/ 

 

Pilke päiväkodit tarjoaa myös nykyisille Touhulan työntekijöille mahdollisuutta siirtyä Pilke päiväkodit 

Oy:n palvelukseen. Pilke on entuudestaan tuttu yhteistyökumppani Hyvinkäälle Kids Valleyn päiväko-

dista. Mikäli huoltaja päättää jatkaa uudella toimijalla tai on muutoin hakeutunut jollekin muulle yksityi-

selle toimijalle, tulee huoltajan perua kunnallisen varhaiskasvatuksen hakemus mahdollisimman pian. 

 

Kaikissa hakemiseen liittyvissä kysymyksissä teitä palvelee varhaiskasvatuksen palveluohjaus:  

• Marjukka Laakso p. 0400 784 781 ajalla 18.6.2020 saakka ja 13.7.2020 alkaen 

• Mari Lundén-Pallanza p. 0400 784 791 ajalla 22.6. - 3.7.2020 

• varhaiskasvatus.palveluohjaus@hyvinkaa.fi 
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