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Tervetuloa päiväkoti Seulaseen ja Vaskiniittyyn! 
 
Varhaiskasvatusyksikkö Seulanen-Vaskiniitty tarjoaa monipuolista varhaiskasvatusta ja 
esiopetusta. Molemmissa päiväkodeissa toimii alle 3-vuotiaiden, 2-4-vuotiaiden sekä  
3-5-vuotiaiden ryhmiä. Esiopetusta järjestetään Vaskiniityssä Amiraalit-ryhmässä ja Seulasessa 
Galaksit (Suutarilan ala-asteen tiloissa) sekä Komeetat-ryhmässä (Paviljonki-rakennus). Päiväkoti 
Seulasessa toimii myös ulkoleikkitoiminnan kerho Saturnus.  
 
Toimintamme perustana on valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018 sekä 
Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma 2019. Lisäksi teemme joka toimintakaudeksi yksikön 
toimintasuunnitelman, johon nostamme esiin Helsinki vasun sisältöjä sekä yksikömme omia 
kehittämisen kohteita. Arvioimme toimintaamme vähintään toimintakauden päättyessä keväällä. 
Arviointia tehdään mm. huoltajilta tulleen palautteen pohjalta. 
https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/vaskiniitty/varhaiskasvatus/ 

 
 Varhaiskasvatus ja esiopetus on lapsen suunnitelmallisen ja tavoitteellisen kasvatuksen, 
opetuksen ja hoidon muodostama kokonaisuus, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.  
https://www.kuntaliitto.fi/opetus-ja-kulttuuri/varhaiskasvatus 

 
Helsingin varhaiskasvatussuunnitelman keskeiset sisällöt: 

 lapset luovat kaupunkikulttuuria 
 koko kaupunki on oppimisen ympäristönä 
 lapsilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallisuuteen 
 kaveritaidot ja aikuisen sensitiivisyys ehkäisevät kiusaamista 
 oppimiskäsitys pohjautuu näkemykseen lapsesta aktiivisena toimijana 
 oppiminen on kokonaisvaltaista ja sitä tapahtuu kaikkialla 
 toimintaa arvioidaan systemaattisesti 
 tavoitteena jatkuva oppimisen kehittäminen 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/paivahoito/paivakotihoito/ 
https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/KasKo/vare/Helsinki_Vasu_FI_Sivut.pdf 

 
Toiminnassamme on keskeistä, että kohtaamme lapsesi aidosti ja sensitiivisesti. Hyvä ja 
luottamuksellinen yhteistyö huoltajien kanssa on tärkeä osa lapsen kasvua ja kehitystä. 
Yhteistyöllä vahvistamme myös lapsen viihtymistä, oppimista ja turvallisuutta päiväkodissa. 
Säännöllinen ja pedagoginen pienryhmätoiminta tukee yksittäisen lapsen havainnointia, 
osallisuutta sekä osallistumista omien taitojen mukaisesti. Toiminnassa käytämme lähialueita 
monipuolisen oppimisen ympäristöinä liikkuen, leikkien ja tutkien.  
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Yksikkömme on mukana Neuvola päiväkodissa-toiminnassa.  
Neuvola päiväkodissa on palvelu, jossa perheille tarjotaan neuvolan 3-vuotistarkastus 
päiväkodissa. Malliin kuuluu lapsen etukäteishavainnointi päiväkodissa ja neuvolapäivänä 
terveydenhoitajan suorittama terveystarkastus sekä hammashoitajan tekemä suun terveyden 
tarkastus. Palveluun kuuluu myös keskustelu, jossa ovat mukana vanhemmat, päiväkodin 
työntekijä, terveydenhoitaja ja hammashoitaja. Keskustelun aiheet valikoituvat vanhempien 
toiveista. Lisätietoa palvelusta saatte päiväkodin henkilökunnalta. 
https://www.hel.fi/sote/perheentuki-fi/1-6-vuotiaat/palveluita-lapsiperheille/neuvola-paivakodissa/ 

 
Lisätietoa varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen liittyvistä asioista saat koko päiväkodin 
henkilökunnalta, varajohtajalta sekä päiväkodin johtajalta. Lisäksi ohjeita mm. asiakasmaksuihin 
löydät kasvatuksen ja koulutuksen internetsivuilta. 
https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi 
https://www.hel.fi/helsinki/en 

 
Päiväkoti Seulasessa sekä Vaskiniityssä toimii vanhempaintoimikunta, joka kokoontuu 
säännöllisesti ja järjestää yhteisiä tapahtumia toimintavuoden aikana. Lisätietoa toimikunnan 
jäseneksi liittymisestä saatte henkilökunnalta. 
 
Toivomme, että lapsesi viihtyy päiväkodissamme, saa hyviä kavereita ja tuntee olonsa turvalliseksi.  
 
 

 

Lämpimin yhteistyöterveisin, 
 
Päiväkodin johtaja Johanna Hoviniemi  09 310 73086 / 050 3635592 
johanna.hoviniemi@hel.fi 
  
Varajohtaja Anna Kaikkonen  09 310 46667 / 040 3346156 
annajulia.kaikkonen@hel.fi 
 
Päiväkoti Seulanen  09 310 32899 pk.seulanen@hel.fi 
Päiväkoti Vaskiniitty 09 310 73885 pk.vaskiniitty@hel.fi 
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