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Pääkirjoitus 
 
Vuosi lähenee loppuaan, mutta lukiolaisten työmäärä ei ole vähentynyt. 

Kaksi koeviikkoa on jo selätetty ja kolmas jakso on meneillään. Niin 

opiskelijat kuin opettajat ovat pistäneet parastaan ja antaneet kaikkensa 

näinä lukukauden viimeisempinä viikkoina. 

 

Täällä ViLun toimituksessakin on työskennelty kovasti: tässä lehdessä 

kerromme muun muassa lukion matkasta Helsinkiin ja koulumme Suomi 

100 -teemaisesta itsenäisyysjuhlasta. Me ViLun toimituksessa siirrymme 

nyt talviunille ja toivotamme kaikille mahdollisimman rentouttavaa sekä 

mukavaa joulua! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matka Helsinkiin 
 
Uuvuttavan 2. jakson ja rankan koeviikon jälkeen lukion opiskelijat saivat 

ottaa hieman rennommin, kun he pääsivät opintomatkalle Helsinkiin. 

Mikään hupiretki matka ei kuitenkaan ollut, vaan reissun tarkoitus oli 

sivistää opiskelijoita, edes jossain määrin. Päivän aikana lukion ykköset 

saivat nauttia taiteesta Ateneumissa kun taas kakkoset ja abit kävivät 

Studia-messuilla tutustumassa eri korkeakouluihin ja lukion jälkeisiin 

opintoihin.  

 

Matkaan lähdettiin heti koulun alkaessa. Bussimatka Helsinkiin sujui 

hyvin, vaikka lähtöön liittyikin pieniä kommelluksia. Näiden kommellus-

ten vuoksi lähtö myöhästyi hieman, mutta siitä huolimatta päämäärään 

saavuttiin ongelmitta. Ensin bussi jätti kakkoset ja abit Messukeskuk-

seen ja jatkoi sitten matkaansa kohti keskustaa ja Ateneumia ykkös-

luokkalaiset kyydissään.  

 

 
 
 
 
 



Studia-messuilla oli nähtävissä kaikenlaista: paikalle oli tullut ammatti-

korkeakouluja ja yliopistoja joka puolelta Suomea, sekä muutama 

ulkomailta. Perinteisten vaihtoehtojen lisäksi toiminnastaan oli kerto-

massa myös erilaisia järjestöjä, seuroja, liittoja ja tiettyihin ammatteihin 

erikoistuneita kouluja. Messuilla pystyi myös kuuntelemaan musiikki-

esityksiä tai seurata esiintymislavoilla pidettyä ohjelmaa.  

 

Sillä välin kun lukion vanhemmat oppilaat miettivät tulevaisuuttaan, 

ykkösluokkalaiset kiersivät taidenäyttelyitä. He näkivät paljon tunnettuja 

taideteoksia, mutta myös hieman erikoisempia tauluja esimerkiksi Ankal-

lisgalleria-näyttelyssä. Järjestetyn ohjelman jälkeen kaikilla reissulla mu-

kana olleilla oli hieman vapaa-aikaa, jonka he saivat käyttää kaupungilla 

kiertelyyn. Vapaa-aikaa ei tosin ollut loputtomiin, vaan pois Helsingistä 

lähdettiin jo kolmen aikoihin. 

 
 

 



Haastateltavana Tiina 

 

1. Kuka olet ja mistä tulet? 

Tiina Haikka, kotoisin Virolahdelta, alun perin Pyterlahdesta ja nykyisin 
asun Vilkkilässä. 
 

2. Miksi valitsit juuri Virolahden työpaikaksesi? 

Koska asun täällä. Mihinkäs sitä kotoa, juuriltaan lähtisi – maailmaa 
näkee muutenkin. 
 

3. Mikä sai sinut ryhtymään opettajaksi? 

Huomasin 7. luokalla, että pidän englannista, joten päätin, että minusta 
tulee enkunope. Enkä ole katunut. Kaikesta huolimatta. Englanti on yhä 
suuri intohimoni, vaikka pidän myös saksasta ja ruotsista. Ja vaikka ei 
varmaan pitäisi myöntää, niin nautin myös opettajan työstä. 
 

4. Mitä teet vapaa-ajallasi? 

Vapaa-ajalla? Mitä se semmoinen on? No tapaan sukulaisia, hoidan 
puutarhaa ja remontoin taloa, matkustelen ja opiskelen. 
 

5. Mikä on uhkarohkein asia mitä olet ikinä tehnyt? 

Uhkarohkeasta en tiedä, en ole sitä tyyppiä, mutta olen toki 
matkustellut yksin yöjunalla Euroopassa ja kansipaikalla laivalla 
Saksasta sekä äkkilähtönä New Yorkiin, jossa asuin hostellissa 6 hengen 
yhteishuoneessa. 
 

6. Kummasta pidät enemmän, joulutortuista vai piparkakuista? 

Piparkakuista tietenkin, erityisesti itsetehdystä paraisten piparkakkujen 
taikinasta. Puolet taikinasta menee siis raakana. 
 



Suomi 100 -itsenäisyysjuhla 

Yläasteen ja lukion yhteinen itsenäisyysjuhla järjestettiin tänä vuonna 
joulukuun 5. päivä. Tämän vuoden juhla oli sisällöltään laajempi ja kestol-
taan pidempi kuin viimevuotiset juhlat Suomi 100- juhlavuoden kunni-
aksi. Myös juhlaan liittyvät säännöt olivat kiristyneet viime vuoteen ver-
rattuna, sillä häiriötekijöiden poistamiseksi ennen juhlan alkua sekä ylä-
astelaiset että lukiolaiset veivät kännykät ja muut tavarat niihin luokkiin, 
missä heidän seuraava tunti olisi ollut. 
 
Juhla itsessään koostui suurimmalta osin yläastelaisten esityksistä ja tuo-
toksista. Yläastelaisille oli järjestetty aiemmin tänä syksynä pajoja, joissa 
he työskentelivät eri teemojen mukaisesti, ja pajat olivat tuottanut itse-
näisyysjuhlaan ohjelmaa. Juhlassa esiteltiin eri pajojen toimintaa esimer-
kiksi näyttämällä videoita ja kuvia. Esimerkiksi eräs paja oli tehnyt "lop-
putyönään" minisotaelokuvan, kun taas toinen paja oli ottanut kuvia 
siitä, mitä he olivat pajapäivinä tehneet. Isossa osassa juhlaa oli myös 
muotipajan valmistama muotinäytös, jossa esitettiin eri vuosikymmenille 
tyypillistä muotia. 
 
Lukiolaisten osuus juhlassa jäi siis huomattavasti pienemmäksi. Lukiolai-
silla ei ollut kovinkaan montaa ohjelmanumeroa: heillä oli vain avajaiskul-
kue eli lippukulkue, vapauden viestin antaminen eteenpäin lukion van-
himmalta luokalta seuraavalle sekä muutama musiikkiesitys. Ohjelmaa 
juhlassa oli kuitenkin runsaasti, kun juhlan päätteeksi järjestettiin vielä 
tanssiesitys, johon myös yleisö osallistui.  
 
Juhlan jälkeen tarjoiltiin kaikille juhla-ateria. Ruokalistalla oli esimerkiksi 
karjalanpaistia, perunoita, porkkanalaatikkoa ja salaattia. Jälkiruoaksi oli 
mehua ja Suomi-aiheisia pipareita. Kun kaikki olivat syöneet, viettivät 
opiskelijat koulupäivän viimeiset tunnit kotiluokissaan. Koulu loppui kai-
kilta viimeistään kello 14.  

 



Koulun käytäviltä kuultua 

Kirjoittajat: Katriina Pakkanen, Olli Pohjola, Essi Rikkola ja John Tenhunen 

Marraskuussa äidinkielen puheviestintäryhmän abiturientit toteuttivat 
koulussamme pieniä haastatteluja. Haastateltavilta kysyttiin seuraavat 
kysymykset: 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
1. Jenni Turunen ja Nea Hallikainen  
2. 16A 
3. Jenni: Hyvä Suomi! Nea: Ampuu hieman yli. 
4. Jenni: Baarimestari N: Ammattiopistossa 
lähihoitajaksi 
5. Jenni+Nea: Aivan järkyttävää :0 
 
 
1. Jani Hyttinen 

2. 15AB 
3. 5/5, koska vaikuttanut itseeni vain positiivisesti. 
4. Jotain turvallisuus/rakennusalaa olisi harkinnassa. 
5. Psykoosit tulille 
 
 
1. Niko ”Maussi” Rajastila 

2. 15AB 
3. HYVÄ SUOMI!! 
4. Geologiaa Helsinkiin. 
5. Kakkosten höykytystä. 
 

1. Mikä sinun nimesi on? 
2. Millä luokalla olet? 
3. Mitä mieltä olet Suomi 100 -kampanjasta? 
4. Oletko miettinyt jatko-opintojasi? (Lukio) 
5. Lukio vai ammattikoulu? (yläaste) 
6. Mitä odotat ABI-gaalalta? 



1. Antti Rikkola ja Jan Rodokhlebov 

2. 9B 
3. Antti: aika laimee Jan: mikä se on? 
4. Antti: amis – datanomi Jan: amis - en tiiä 
5. Antti: kivulias, koska tiiän että joudun kärsimään 
    Jan: EMT, varmaan tylsä 
 
 
1. Sini Toikkanen 

2. 8B 
3. Mikäs siinä jos Suomi vanhenee… 
4. Amis - varmaan ravintola/kokkialaa 
5. Ihan sika kivaa! Voittaa ysien päivän 
 
 
1. Paula Rajajärvi 
2. 7B 
3. hyvä juttu mun mielest 
4. varmaan lukioon Virojoelle 
5. ei mitään tietoa :DDD 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
   Opettajan piinapenkki 
      osa 5 

 
opettaja: Mikko 

oppiaine: psykologia ja filosofia 

arvosana: 8 

 

Mikon tehtävänä oli muistella lapsuuttaan ja kirjoittaa kirje 10-vuotiaalle 
itselleen. Kirjeessä piti kertoa esimerkiksi, mitä on tapahtunut näiden 
vuosien aikana ja mitä on tässä ajassa oppinut. Piti myös antaa ohjeita 
itselleen ja liittää mukaan lapsuudenkuva. 
 
 

 
 
 
 
 



Hyvä nuori Mikko, tässä on vanha Mikko. 
 
Viimeisten 25 vuoden aikana sinulle on tapahtunut kaikenlaista. Olet 
perustanut perheen, sinulla on kaksi lasta, vaimo ja kissa. Asut oma-
kotitalossa Virolahdella (Suomessa, et Virossa). 
 
Olet töissä lukiossa/yläasteella, joten unelmasi ritarin ja He-manin 
ammateista ovat kariutuneet. Työn ohessa harrastat jääkiekkoa val-
mentamalla ja pelaamalla höntsää, joten pysy ulkojäillä ja treenaa ko-
vempaa. 
 
Ja lopuksi: vuonna 2010 kierroksella 44 kannattaa pelata lottoa, sillä oi-
kea rivi on 1,5,8,14,18,28,33. 
 
 
 

 

Kuopiossa huhtikuussa 1992. 
 
 
 
 



Onnea syksyn 2017 ylioppilaat! 

Anna Halonen 

Nea Harjuvaara 

Tiia Härmä 

Enni Mielikäinen 

Ella Reinikainen 

Piia Uotinen 

 

 

 

 

      Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta kaikille  

                        Vilun lukijoille! 
 

 


