
Krunan
kulttuuripolku



Kulttuuripolussa...

…oman koulun kaikki kulttuuritapahtumat ja juhlat.

...ulkopuolisten toimijoiden kanssa järjestettävät tapahtumat.

...mukana kaikki koulumme linjat musiikki, tanssi ja design.

...eri oppiaineita yhdistävät ilmiöt.

...vierailut, erilaiset oppimisympäristöt, leirikoulut ja retket.

...kansainvälisyyttä ja kulttuuriperintöä.

...Krunan oppilas on tekijä, näkijä ja kokija.



Musiikki

• Tavoitteena on luoda pedagogisesti monipuolinen ja joustava 
kokonaisuus, jossa erilaiset työtavat ja vuorovaikutustilanteet sekä 
yhteismusisointi ja muu musiikillinen yhteistoiminta on mahdollista 
jokaiselle oppilaalle.

• Oppimisen ilo, luovaan ajatteluun rohkaiseva ilmapiiri sekä 
myönteiset musiikkikokemukset ja -elämykset innostavat oppilaita 
kehittämään musiikillisia taitojaan.

• Opetuksessa hyödynnetään taide- ja kulttuurilaitosten sekä muiden 
yhteistyötahojen tarjoamia mahdollisuuksia.



Musa
kulttuuripolussa

• 7.lk intro (kaikki linjat harjoittelevat esityksen 
yhdessä)

• Kaikki 8.-luokkalaiset käyvät 
musiikkitalossa/musiikkimuseo FAME:ssa

• Krunan taidetapahtuma syksyllä (Krypta)

• Itsenäisyyspäivän tanssiaiset

• Musiikkiluokkien joulukonsertti/bändikonsertti

• Bändimatineat/ musavälkät syksyllä ja keväällä

• Orkesterin ja kuoron leirikoulu

• Krunan taidetapahtuma keväällä (Savoy)

• Espan lava (kaikki musiikkiluokat esiintyvät 
koko luokan voimin)

• Lisäksi vuosittain erilaisia konserttivierailuja



Bändimatineat
syksyllä ja keväällä

Bändimatineoissa esiintyvät yhtyeet, joita

ovat valmentaneet koulun musiikinopettajat

sekä ulkopuoliset ohjaajat (Sibelius-Akatemia

ja Metropolia). Myös itsenäisesti harjoittelevat

bändit saavat esiintymismahdollisuuden.

Välituntimatineat antavat hyvää

esiintymiskokemusta isompia konsertteja

varten.



Kruna soi 
Savoyssa, kevään
kulttuuritapahtumassa
Kruununhaan yläaste on 
Savoy-teatterin kummikoulu.

Kevään 
kulttuuritapahtuma pidetään 
Savoyn upeassa salissa.



Espanlavan
konsertti
Kaikki musiikkiluokat esiintyvät koko 
luokan voimin. Konsertti pidetään 
viimeisellä kouluviikolla.



Tanssitaide

• Tanssitaide oppiaineen opetuksen lähtökohtana on oppilaan kasvun ja 
kehityksen kokonaisvaltainen tukeminen liikkeellisten menetelmien 
avulla. Tanssikasvatuksen painopiste on esteettisen, kulttuurisen, 
taiteellisen ja luovan kasvatuksen alueella. Tanssi on ajassa elävä 
taidemuoto, jonka kautta voidaan käsitellä ajankohtaisia 
yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja henkilökohtaisia ilmiöitä.

• Tanssitaide oppiaineena tarjoaa kokemuksia ja elämyksiä kulttuurien ja 
taiteiden eri aloilta ja lisää oppilaan kykyä nähdä tanssitaide osana 
laajempaa taiteenkenttää. Opetuksen pyrkimyksenä on syventää 
oppilaan ymmärrystä ja kiinnostusta tanssitaiteen monimuotoisuudesta ja 
sen eri osa-alueista. Opetuksessa painottuu luovan liikeilmaisun 
tutkiminen ja yhdessä tekeminen. Tanssitaide oppiaine tarjoaa oppilaalle 
kehollisen väylän tiedon käsittelyyn ja rakentumiseen.



Tanssi
kulttuuripolussa

• 7.lk intro, kaikki linjat harjoittelevat esityksen 
yhdessä

• Kekri/halloween-esitys designlinjan kanssa 
koko koulun juhlaan

• Tanssimatineat syksyllä ja keväällä

• Krunan taidetapahtuma syksyllä (Krypta)

• Itsenäisyyspäivän esitys koko koulun juhlaan

• Kirjakoreografiat 9.lk ilmiö (Annantalo)

• Kaikki 9.-luokkalaiset vierailevat Zodiakissa

• 8.luokan tanssilinjalaiset opettavat 
Kaisaniemen ala-asteen 3.-6.-luokkalaisille 
pienen pätkän valitusta tanssilajistaan

• Krunan taidetapahtuma keväällä (Savoy)



Tanssimatineat
syksyllä ja keväällä
Oppilaiden omien koreografioidenesittämiselle aika ja tila. Tanssilinjalaiset saavat itse
ilmoittautuaesiintymään halutessaan.

Oppilaat esittävät itsetehtyjä tansseja, yhdessä ryhmän kanssa luotuja esityksiä tai 
opettajankanssa tehtyjäkoreografioita.

Katsojina on kaikki tanssilinjalaiset sekäkoulun oppilaita.



Tanssinpäivä 
- tanssiviikko
Kansainvälinen tanssin 
päivä on 29.4.

Käytävillä, salissa ja 
tunneilla tanssitaan.



Tanssin kirja-
koreografiat
9.lk, ilmiöt

Tanssitaiteen päättötöinä oppilaat

tekevät kirjakoreografian.

Tanssijat lukevat äidinkielessä kirjan, 

tekevät kirja-analyysin ja työstävät

kirjan pohjalta koreografian.



Design (kuvataide ja käsityö)

• Design vahvistaa oppilaan identiteetin rakentumista ja kulttuurista 

osaamista. Kulttuuriperinnön tuntemusta vahvistamalla tuetaan 

traditioidenvälittymistä ja uudistumista. Tähän sisältyy myös oppilaan oma 

elämänpiiri sekä yhteisön kulttuurinen moninaisuus.

• Muotoilukasvatus tukee oppilaan kriittisen ajattelun kehittymistä sekä kannustaa 

vaikuttamaan omaan elinympäristöön ja yhteiskuntaan. Muotoiluprosessia voi 

soveltaa monilla elämän osa-alueilla. Luovuus ja ongelmaratkaisutaidot ovat 

yhteiskunnassa yhä merkittävämmässä asemassa. Ympäröivän materiaalisen 

maailman tuntemus luo perustaa kestävälle elämäntavalle ja kehitykselle.

• Design tarjoaa mahdollisuuksia monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin yhteistyössä muun 

opetuksen ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Opetuksessa käytetään 

kuvataiteen ja käsityön työtapoja.



Design kulttuuripolussa
• Intro (7.lk LINJAT) Introssa kaikki koulun 7.-luokkalaiset 

tekevät yhteisen esitykset, tanssin, musiikin ja designin
avulla.

• Kekri/halloween esitys yhdessä tanssilinjalaistenkanssa

• Kaikki 7.-luokkalaiset vierailevat Designmuseossa.

• Arjentaidot ja esineet tulevaisuudessa 7.lk,

ilmiö

• Metsä meissä 8.lk, ilmiö

• Kirjaprojekti 9.lk, ilmiö

• Taidon päivä 14.4, opet vastaan oppilaat

haaste vuodenkäsityötekniikalla, tuotokset

koulun porttiin yhteisölliseen teokseen.

• Designlinjalaisten omat projektit ja vierailut (2019 Kruna
goes Kallio- näyttelyDesignmuseossa, 8.lk designlinja)



Designmuseo 
vierailu
Kaikki koulun 7.-luokkalaiset 
vierailevat Designmuseossa

(arjen taidot ja esineet ilmiö).



Ilmiöt oppiaineiden yhteiset oppimiskokonaisuudet

7.lk

Arjentaidot ja esineet (kielet, kotitalous, äidinkieli, käsityö, historia, design)

Komia (kotitalous ja kemia)

8.lk

Metsä meissä (biologia, kuvataide, äidinkieli, liikunta, matematiikka, design)

Minun tarina (terveystieto, uskonto, elämänkatsomustieto, historia, liikunta, 

musiikki, matematiikka)

9.lk

Yrittäjyys (yhteiskuntaoppi,opinto-ohjaus, englanti, matematiikka)

Kirjaprojekti (äidinkieli,musa, tanssi, design)



7.LK ARJEN TAIDOT JA ESINEET
(kielet, kotitalous, äidinkieli, käsityö, historia, design)

Mitä kaikkia taitoja tarvitset arjessasi nyt ja tulevaisuudessa 
ja millä tavoin voit kehittää niitä?

Vuorovaikutustaidot Arjen valinnat -
ympäristö Hyvät tavat

Kielitaito Käsityötaito Perinteet



7.LK KOMIA
(kotitalous, kemia)

Miksi mustikka muuttaa väriään eri aineissa? 
Jäätelö - olomuodon muutokset! 
Apua, miten saan tahran pois?



8.LK 
METSÄ MEISSÄ
(biologia, kuvataide, äidinkieli, liikunta, 
matematiikka, design)

Koska metsä on kivikaupungista kaukana, 
tuomme metsää luokkaan.

Oppilaat opiskelevat Suomen tyypillisimmät 
metsätyypit ja kokoavat niiden yleisimmistä 
lajeista mallin, sekä kirjoittavat kuvauksen 
lajistosta ja metsän ympäristötekijöistä.

Leirikoulussa oppilaat valokuvaavat 
pieniä muovieläimiä luonnonympäristössä 
ja kirjoittivat niistä tarinoita.

Kuvataiteessa metsäteemaa lähestytään 
monin eri tekniikoin.

Designissa metsästä saatiin ideoita 
valmistettavien korujen ja heijastimien 
suunnitteluun.



8.LK 
MINUN TARINANI
(terveystieto, uskonto, elämänkatsomustieto, historia, 
liikunta, musiikki, matematiikka)

Oppilaat valitsevat omaan 
elämäänsä ja hyvinvointiinsa 
liittyvän aiheen ja työstävät sitä 
valitsemallaan tavalla eri 
oppiaineiden tunneilla.



9.LK YRITTÄJYYS
(yhteiskuntaoppi,opinto-ohjaus, englanti, 
matematiikka)

Oppilaat suunnittelevat 
ja perustavat yrityksen 
ja esittelevät ne ilmiöjakson 
päätteeksi messuilla.



9.LK KIRJAPROJEKTI
(äidinkieli, musiikki, tanssi, design)

Oppilaat valitsevat äidinkielen tunnilla 
kirjan, lukevat ja analysoivat sen ja 
ideoivat ja toteuttavat tämän 
pohjalta koreografian/biisin/ pelin/ 
kuvituksen/oman teoksen/tuotteen....



Lukuvuoden 
juhlapäiviä...

• Kekri/halloween

• Itsenäisyyspäivä

• Joulu

• Ystävänpäivä 14.2

• Kalevalanpäivä 28.2

• Pääsiäinen

• Vappu

• 9-gaala

• Kevätjuhla



Leirikoulu 8.lk
Kaikilla 8.-luokkalaisilla kolmen 
päivän leirikoulu Pajulahden 
urheiluopistolla (Nastolassa) 
syyslukukauden alussa.

Koko luokkatason 
ryhmäytyminen ja toisiin 
tutustuminen ovat leirikoulun 
päätavoitteita.

Tekemisen pääpainona 
suunnistus ja biologian 

metsätietämys.



Kansainvälisyys
• Vierailut kulttuurikeskuksiin

• Leirikoulut esim. Berliiniin ja 
Pariisiin

• Frankofonia-päivä keväällä

• Euroopan kielten päivä



Unesco-koulu
• Unesco-koulu; koulutus, 

kansainvälisyys ja kestävä
kehitys

• Erilaisia tapahtumia
Unescoon liittyen

• Retki Suomenlinnaan



Taidetestaajat
8.lk

Taidetestaajat on valtakunnallinen
kahdeksasluokkalaisille suunnattu taideprojekti.

Lukuvuoden aikana tutustutaan kahteen
taidelaitokseen. Taidekokemusta syvennetään
etukäteen, ja sitä arvioidaan jälkikäteen.

Lukuvuonna 2019-2020

Syyskuussa: Suomen kansallisooppera, Carmen

Joulukuussa: Turun kaupunginteatteri, Komisaario
Palmun erehdys.



Oppimisympäristöt
Koulumme sijaitsee Helsingin keskustassa. 
Lähellä koulua on kulttuurisesti merkittäviä 
kohteita, joissa toimimme säännöllisesti 
useiden oppiaineiden tunneilla.

Näitä kohteita ovat kaupungin tarjoamat 
liikuntapaikat, Leipätehdas, museot, 
näyttelyt ja vaikkapa silakkamarkkinat.

Koulumme kannalta keskeisiä 
kulttuurikohteita ovat esim. eduskuntatalo, 
uimastadion, Senaatintori, Kaisaniemen 
kasvitieteellinen puutarha, Musiikkitalo.

Oppimisympäristönä kaupunki soveltuu 
hyvinSeppo-pelialustaan.



Vierailut 
luokka-asteittain

7.lk

Designmuseo

Kansallismuseo

Ateneum

8.lk

Musiikkitalo/Musiikkimuseo FAME

Kiasma/HAM

9.lk

Zodiak

Ateneum/Amos Rex

Lisäksi useita muita kulttuuritapahtumia, kohteita, museoita, kirjastoja...



7.-luokkalainen tekijä/näkijä/kokija
Syksy

• Linjojen intro (design, musa ja tanssi 
tekijä/kokija)

• Desigmuseo vierailu (kokija kaikki)

• Kekri/Halloween aamunavaus (näkijä kaikki)

• Krunan taidetapahtuma, Krypta (musa/tanssi 

tekijä)

• Tanssimatinea (näkijä) (tanssi tekijä)

• Musiikkiluokkien konsertti (musa tekijä)

• Bändimatinea/musavälkkä (musa tekijä)

• Itsenäisyyspäivän aamunavaus (näkijä 
kaikki) (design, musa, tanssi tekijä)

Kevät

• Designmuseo vierailu (kokija kaikki)

• Kansallismuseo vierailu (kokija kaikki)

• Monitoimipäivä (kokija kaikki)

• Bändi/tanssimatinea (näkijä)(musa/tanssi tekijä)

• Kädentaitoviikko (tekijä kaikki)

• Tanssinviikko (näkijä/kokija kaikki)

• Frankofonia (näkijä kaikki)

• Orkesterin ja kuoron leirikoulu (musa kokija)

• Krunan taidetapahtuma, Savoy (musa/tanssi tekijä)

• Eurooppa-päivä (näkijä kaikki)

• Suomenlinnan retki (kokija kaikki)

• Espanlava konsertti (näkijä kaikki) (musa tekijä)

• Kevätkirkko/tunnustukseton tilaisuus (kokija kaikki)



8.-luokkalainen tekijä/näkijä/kokija
Syksy

• Leirikoulu (kokija kaikki)

• Musiikkitalo vierailu (kokija kaikki)

• Kekri/Halloween aamunavaus (näkijä kaikki) 
(tanssi/design tekijä)

• Taidetestaaja (näkijä/kokija kaikki)

• Krunan taidetapahtuma, Krypta (musa/tanssi 

tekijä)

• Tanssimatinea (tanssi tekijä)

• Musiikkiluokkien konsertti (musa tekijä)

• Bändimatinea/musavälkkä (näkijä) (musa tekijä)

• Itsenäisyyspäivän aamunavaus (näkijä 

kaikki) (musa, tanssi tekijä)

Kevät

• Monitoimipäivä (kokija kaikki)

• Kirjakoreografiat (näkijä) (tanssi tekijä)

• Bändi/tanssimatinea (näkijä kaikki) 

(musa/tanssi tekijä)

• Kädentaitoviikko (tekijä kaikki)

• Tanssinviikko (näkijä/kokija kaikki)

• Taidetestaaja (näkijä/kokija kaikki)

• Frankofonia (näkijä kaikki)

• Orkesterin ja kuoron leirikoulu (kokija musa)

• Krunan taidetapahtuma, Savoy (musa/tanssi tekijä)

• Eurooppa-päivä (näkijä kaikki)

• Suomenlinnan retki (kokija kaikki)

• Espan lava konsertti (näkijä kaikki) (musa tekijä)

• Kevätkirkko/tunnustukseton tilaisuus (kokija kaikki)



9.-luokkalainen tekijä/näkijä/kokija
Syksy

• Kekri/Halloween aamunavaus (näkijä kaikki) 
(tanssi/design tekijä)

• Krunan taidetapahtuma, Krypta (musa/tanssi 

tekijä)

• Tanssimatinea (tanssi tekijä)

• Musiikkiluokkien konsertti (musa tekijä)

• Bändimatinea/musavälkkä (musa tekijä)

• Itsenäisyyspäivän aamunavaus (näkijä 
kaikki) (musa, tanssi tekijä)

• Zodiak vierailu (kokija kaikki)

Kevät

• Monitoimipäivä (kokija kaikki)

• Kirjakoreografiat (näkijä) (tanssi tekijä)

• Bändi/tanssimatinea (näkijä kaikki) 
(musa/tanssi tekijä)

• Kädentaitoviikko (tekijä kaikki)

• Tanssinviikko (näkijä/kokija kaikki)

• Frankofonia (näkijä kaikki)

• Orkesterin ja kuoron leirikoulu (kokija musa)

• Krunan taidetapahtuma, Savoy (musa/tanssi tekijä)

• Eurooppa-päivä (näkijä kaikki)

• Suomenlinnan retki (kokija kaikki)

• Espan lava konsertti (näkijä kaikki) (musa tekijä)

• 9-gaala (tekijä/kokija)

• Kevätkirkko/tunnustukseton tilaisuus (kokija kaikki)



Krunassa
tapahtuu 
ja on paljon
kulttuuria!


