Pikaohje palvelun käyttöön
Palveluun kirjautuminen tapahtuu salatun yhteyden yli osoitteessa https://oma.muksunkirja.fi.
Järjestelmään kirjaudutaan sähköpostiin lähetetyllä käyttäjätunnus-salasanaparilla, sähköpostiosoite toimii myös käyttäjätunnuksena, jos sitä ei ole linkitetty yhtä useampaan tunnukseen. Mikäli käytät palvelua ensimmäistä kertaa, tulee vaihtaa salasana
sekä päivittää omat ja lastesi tiedot (ks. Tietojen ylläpito). Tunnukset palveluun luo päiväkoti.
Kuinka käytän palvelua
Sisäänkirjautumisen jälkeen vanhempien näkymässä päästään selaamaan eri toimintoja vasemmassa laidassa olevan valikon avulla
halutun toiminnon, kuten Reissuvihko, nimeä klikkaamalla. Mikäli vanhemmilla on useampi lapsi samassa päiväkodissa, valitaan
haluttu lapsi klikkaamalla kuvaa oikeassa reunassa hiirellä. Tunnukseen tavallisesti liitetään kaikki perheen hoidossa olevat lapset.

Palvelun toiminnot
Tapahtumat
Tapahtumiin voi hoitohenkilökunta luoda uutta sisältöä
kuten ruokalistoja, tiedotteita jne. Lasten vanhemmat voivat
kommentoida hoitohenkilökunnan luomaa sisältöä.
Reissuvihko

haluat valita useamman kuvan kerralla – tämä vaatii, että
selaimessa on ilmainen Flash - lisäosa). Myös hoitajat voivat
lisätä sisältöä Muksunkansioon ja kommentoida vaikkapa
kuvia. Voit myös valita useamman lapsistasi ja lisätä sisällön
samalla kertaa. Kuvat näkyvät vain huoltajalle ja
päiväkodille, ei muille vanhemmille.

Reissuvihko-toiminnossa voidaan lähettää ja vastaanottaa
viestejä päiväkodin kanssa. Luo uusi viesti painamalla
”Lisää”. Viestissä oleva lähetetyn viestin symboli vaihtuu
avatuksi kirjekuoreksi kun viesti on avattu vastaanottajan
toimesta. Vastaanotettu viesti avautuu klikkaamalla viestin
otsikkoa. Vastaaminen viestiin tapahtuu kuten
päiväkotitapahtumien kommentointi. Viestinäkymässä voi
valita joko kaikki tai vain lukemattomat viestit.
Reissuvihkoviestit näkyvät vain ko. lapsen huoltajille ja
päiväkodille.
Hoitoajanvaraus
Vanhempien Reissuvihko-näkymässä on nappi, jota
painamalla saa avatuksi tyhjän lomakkeen hoitoaikojen
ilmoittamista varten. Lomakkeeseen voi täyttää haluamansa
kohdat ja sen jälkeen lomakkeen voi lähettää. Päiväkoti
vastaanottaa tiedot reissuvihkoviestinä.
Muksunkansio
Muksunkansio tallentaa mukavat muistot päiväkotiajalta.
Voit tallentaa kuvia ja tekstiä seuraavalla tavalla:
Painetaan Muksunkansiossa ”Lisää” näppäintä, kirjoitetaan
haluttu teksti ja ladataan Valitse - näppäintä painamalla
tietokoneelta halutut kuvat (pidä –ctrl-näppäin alhaalla jos

Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatussovellus tallentaa lapsen kasvuun ja
kehitykseen liittyvät dokumentit turvallisesti. Voit muokata
päiväkodin palveluun lataamia pohjia haluamallasi tavalla ja
ladata ne muokkauksen jälkeen palveluun takaisin.
Varhaiskasvatussovelluksen käytöstä on myös erillinen ohje.
Oma päiväkoti
Ylhäällä olevan Oma päiväkoti—linkin alta avautuu
päiväkodin yleiset tiedot.

Pikaohje palvelun käyttöön
Tietojen ylläpito
Vanhempien ja lasten tietoja voi ylläpitää napsauttamalla
linkkejä ”Lapsen tiedot” ja ”Omat asetukset”. Omissa
asetuksissa voi myös määritellä, mikäli haluaa
sähköpostimuistutuksen vaikkapa Reissuvihkon uusista
viesteistä.

Kummien välilehti näkyy kaikille lasten vanhemmille sekä
päiväkodille. Kummit eivät sen sijaan näe muita välilehtiä
lainkaan. Heille ei myöskään luovuteta yksilöityjä tietoja
palvelun käyttäjistä.
Verkkokauppa
Palvelussa on verkkokauppa, jonka kautta voi halutessaan
hankkia erilaisia tuotteita. Palvelussa on mahdollista saada
lapsensa Muksunkansio-välilehden sisällöstä datatiedosto
veloituksetta, jolloin DVD -levyn voi luoda myös itse. DVD latauksen voi tehdä palvelun verkkokaupassa.

Kirpputori

Uloskirjautuminen

Kirpputori on omalla välilehdellään oleva toiminto, johon
palvelun käyttäjät voivat laittaa omia ilmoituksiaan.

Klikataan oikealla ylhäällä olevaa ”Kirjaudu ulos” linkkiä.
Muuta

Vanhempaintoimikunta
Vanhempaintoimikunta on omalla välilehdellään oleva
toiminto, jolla on määritelty ylläpitäjä. Mahdollistaa
viestinnän koko päiväkodin väen kanssa. Ylläpitäjän ei
tarvitse kuulua päiväkodin henkilökuntaan.

Palvelu toimii uudemmilla Internet Explorer, Firefox, Safari,
Opera ja Chrome selaimilla. Palvelun toimiminen edellyttää,
ettei selaimen Javascript tukea ole kytketty pois. Useamman
kuvan lataaminen kerralla Muksunkansioon vaatii Flashtuen.

Palvelun kummi
Palvelussa voi toimia kaupallisia yhteistyökumppaneita,
kummeja, jotka tuovat viestinsä esille välilehdellään.

Palvelun turvallisuus ja yksityisyydensuoja
Tietoturvan varmistaminen on yhteinen asiamme. MUKSUNKIRJA™ - palvelu sitoutuu omalta osaltaan huolehtimaan palvelun
tietoturvasta hyödyntäen korkealaatuisia tietoturvakäytäntöjä sekä tarvittavaa teknologiaa. Emme luovuta mitään tietoja
kolmannelle osapuolelle.
Huolehdithan myös omalta osaltasi siitä, ettei salasanasi ole helposti arvattavissa tai joudu vääriin käsiin. Tutustu myös
http://www.muksunkirja.fi/. Palvelun Rekisteri- ja tietosuojaseloste on nähtävissä osoitteessa https://oma.muksunkirja.fi .
Palveluun liittyvä palaute, tukipyynnöt sekä virheilmoitukset pyydetään lähettämään sähköpostilla osoitteeseen
info@muksunkirja.fi. Palvelun asiakkailla on myös mahdollisuus maksuttomaan puhelintukeen 040 359 2019.
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