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Ei syytä epätoivoon, 
oppilaskunnan hallitus 

pitää teistä huolta!
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Pääkirjoitus
Vuodenaika on vaihtunut ja syksy on hiljalleen palannut takaisin. Vaikka 

koulu onkin alkanut, ei se ole opiskelijoiden intoa haitannut. 

Ensimmäisestä jaksosta on päästy yli ja paljon onkin tapahtunut. 

Jaksoon on esimerkiksi sisältynyt koeviikko, tutustumisiltapäivä ja yo-

kokeita. Onneksi kova työ palkitaan, joten pian on aika lomailla. 

Odotammekin jo kärsimättöminä loman alkamista, sekä turhan stressin 

ja kiireen unohtamista. Rentoudu lukuvuoden ensimmäisen ViLun 

parissa ja vietä mukava loma!



Haastateltavana Anne
1. Kuka olet ja mistä tulet?
Olen Tikkasen Anne, historian ja yhteiskuntaopin opettaja. Olen 
kotoisin Ylä-Savosta, Kiuruvedeltä.

2. Miksi valitsit juuri Virolahden työpaikaksesi? 
Tulin Virolahdelle, koska täällä Kaakonkulmalla on mukavia maaseudun 
ihmisiä ja kauniita historiallisia maisemia - vai mitä?

3. Mikä sai sinut ryhtymään opettajaksi?
Opettajan työssä olen tekemisissä ihmisten kanssa, joten työ on 
merkityksellistä - tosin joskus myös haastavaa. 

4. Mitä teet vapaa-ajallasi?
Vapaa-ajalla haluaisin katsoa hyviä elokuvia tai matkustaa jonnekin 
Eurooppaan, mutta viime aikoina olen hoitanut iäkkäiden vanhempieni 
asioita ja pyrkinyt saamaan tutkimushankkeeni valmiiksi.

5. Mikä on uhkarohkein asia mitä olet ikinä tehnyt?
En ole yleensä uhkarohkea, sillä mietin asioita etukäteen. Lukiolaisena 
läksin ystäväni kanssa Interrail-matkalle junalla Eurooppaan 
kuukaudeksi, vaikka emme olleet paljonkaan matkustaneet. Hyvin 
pärjättiin!

6. Kumpi laitetaan voileivälle ensin, juusto vai makkara?
Juusto ensin, makkara sitten.



Tutustumista
Tämän vuoden tutustumisiltapäivä pidettiin keskiviikkona 30. elokuuta 

koulun tiloissa. Tapahtuman suunnitteli ja järjesti lukion oppilaskunnan 

hallitus. Tutustumisiltapäivän tarkoituksena oli kannustaa opiskelijoiden

välistä yhteistyötä ja tutustuttaa lukion opiskelijoita toisiinsa. Tämä 

toteutettiin jakamalla opiskelijat neljään ryhmään ja laittamalla heidät 

kiertämään läpi neljä rastia. Samalla ryhmät kilpailivat toisiaan vastaan: 

nopeimmin kaikki rastit selvittänyt ryhmä voittaisi.

Haastetta kilpailuun toi myös se, että rastit oli sijoitettu eri puolille 

koulurakennusta. Esimerkiksi kemian rasti sijaitsi kemianluokassa ja 

maistelu- ja tunnustelurasti kotitalousluokassa. Salissa sijaitsi joogarasti 

ja näiden lisäksi oli myös huonepakorasti, joka oli jouduttu jakamaan 

neljään eri luokkahuoneeseen.



Rastien tehtävät olivat yksinkertaiset. Kemianrastilla piti valmistaa 

elefantin hammastahnaa ja huonepaossa täytyi etsiä huoneesta 

vihjeitä, joiden avulla pystyttiin ratkaisemaan ulospääsyyn vaadittava 

koodi. Kotitalousluokassa oli tarkoitus tunnistaa erilaisia ruoka-aineita, 

kuten wasabia, suklaata ja makkaraa. Ryhmän jäsenten täytyi myös 

tunnistaa heidän eteensä laitettuja asioita. Tällaisia asioita oli muun 

muassa keitetyt nuudelit, raaka kananmuna ja pallon päälle aseteltu 

peruukki. Salissa opiskelijat suorittivat joogahaasteen.

Vaikka teoriassa rastien ohjeet kuulostivat simppeleiltä, ei rastien 

suorittaminen käytännössä ollutkaan niin helppoa. Eniten päänvaivaa 

joukkueille näytti tuottavan huonepako, sillä joitakin vihjeitä joutui 

miettimään toden teolla. Onneksi kuitenkin muut rastit sujuivat 

paremmin, eikä suuria ongelmia ilmennyt. Päivän päätteksi järjestettiin 

vielä nopea Kahoot-kilpailu. Sekä rastikilpailun että Kahootin voittajat 

palkittiin suklaapatukoilla.



Ykkösemme
Puheviestinnän kurssilaiset kävivät haastattelemassa ykkösiä 
ensimmäisen jakson päätyttyä. Tällaisia mietteitä 17AB:n opiskelijoilla 
oli.

Mitä odotuksia sinulla oli lukiosta ja miten ne vastasivat odotuksiasi?

Valtteri: Odotin, että on nähtävä enemmän vaivaa, mutta se ei pitänyt 
paikkansa.
Sara: Minulla ei ollut erityisiä odotuksia. Harjussa kurssien sisältö 
vastasi odotuksia. Käyn hevosenhoitokurssilla ja ratsastuskurssilla.
Kristiina: Oletin, että lukiossa täytyy tehdä enemmän töitä vapaa-ajalla 
koulun suhteen, mikä pitikin osittain paikkaansa.
Ave-Liis: Luulin, että olisi paljon stressaavampaa. En kuitenkaan 
olettanut, että lukiossa olisi helpompaa kuin yläkoulussa.



Minkälainen ilmapiiri sinun mielestäsi lukiossamme on?

Valtteri: Ihan mukava.
Sara: Todella kiva.
Kristiina: Ihan kiva.
Ave-Liis: Mukava ilmapiiri.

Minkälaisena koit koeviikon?

Valtteri: Koin koeviikon helppona. Ei ollut paha juttu olla 1,5 tuntia 
koulussa. Pieni kertaaminen edellisenä iltana oli ihan riittävää. Suurin 
työ tehtiin jo kurssin aikana.
Sara: Koeviikko sopii minulle paremmin kuin yläkoulun koejärjestelyt.
Kristiina: Koeviikko on parempi kuin se, että olisi kokeita kaiken aikaa 
niin kuin yläasteella.
Ave-Liis: Helpompaa kuin yläasteella.

Mitä hyvää ja huonoa lukiossamme on?

Valtteri: Hyvää on työrauha. 
Sara: Kiva pieni koulu ja se, että on mahdollisuus hevoskursseille. 
Huonoa en äkkiseltään keksinyt.
Kristiina: Hyvää on pieni luokka, saa apua opettajalta, jos pyytää.  Ei 
mullakaan mitään huonoa ole tähän hätään.
Ave-Liis: Hyvää on pieni koulu, saa apua ja ilmapiiri on hyvä. Huonoa oli 
kyyditysten järjestäminen. Välillä joutuu odottamaan jopa tunnin 
bussia.



Kocka på svenska: Choklad

Onsdagen den 4 oktober träffade vi Björn Ekstrand. Han bor och 

arbetar som kock i Mariehamn på Åland. Innan han startade sin egen 

restaurang, jobbade han bl.a. i Oslo. Björn är också en chokladexpert 

som lärde oss hur man gör choklad. Han har varit många år med i 

Svenska nu och tycker att det är kul att få träffa glada och intresserade 

elever runt hela Finland.

Björn Ekstrand lärde oss allt om choklad på svenska. Alla gymnasister 

och niondeklassare deltog i kursen. Han berättade oss om chokladens 

ursprung, t.ex. var och hur choklad växer. Vi smakade på olika 

konsistenser och många olika chokladtyper, allt från vitchoklad till ren 

mörk choklad med över 80 % kakao. Till slut hade vi en tävling, där vi 

svarade på frågor gällande hans kurs. Priset var naturligtvis choklad!

På kursen lärde vi oss hur man tillverkar choklad. Kakaoträden växer i 

Afrika, Asien och södra-Amerika. Kakaofrukterna plockas med 

händerna från träd. Frukterna öppnas och vita bönor samlas i påsar. 

Sedan sprids kakaobönorna på golvet för att torkas. Slutligen levereras 

kakaobönorna till chokladfabriker. Processen är lång och kräver mycket

arbete utan olika slags maskiner.



Vi tycker att chokladkursen var intressant och lärorik. Vi märkte att vi 

förstod svenska bättre än vi trodde. Vi tycker om all slags choklad; vit-, 

mjölk- och mörkchoklad.

Tack så mycket Svenska nu och Björn Ekstrand att vi fick besöket hit för 

att pigga oss upp. Det var roligt!

skriven av 16A (RUB9)



Opettajan piinapenkki
osa 4

opettaja: Lila
oppiaine: biologia
arvosana: 10-

Lilan tehtävänä oli käydä metsäretkellä, etsiä
listassa olevia asioita ja ottaa kuvia.





ViLun syystesti: 
Millainen syysihminen olet?
Oletko koskaan miettinyt, minkälainen ihminen olet syksyn saapuessa? Nyt 
saat siihen vastauksen! Syksyn tulon kunniaksi ViLun toimitus on nimittäin 
tehnyt tämän testin, jonka tekemällä saat tietää, millainen syksystä nauttija 
olet. Tämä testi puhuttelee sydäntäsi ja katsoo sisimpääsi, arvioiden syvimmät
arvosi ja mielipiteesi. Istu siis alas ja rentoudu, tämän testin avulla saat vihdoin
tietää totuuden.

1. Syksy tuntuu ankealta. Mitä teet piristääksesi itseäsi?
A) Vietän aikaa perheeni, ystävieni tai rakkaani kanssa.
B) Rentoudun kotona.
C) Järjestän juhlat.
D) En mitään, näin on ihan hyvä.

2. Ilmat alkavat viiletä. Mikä on reaktiosi?
A) Jaa, täytynee laittaa lisää vaatetusta päälle.
B) Söpöt villapaidat, täältä tullaan!
C) Aika kaivaa tyylikkäät syysvaatteet esiin!
D) Voi helkutti, taas joutuu palelemaan. En tykkää!

3. Huomaat pihasi olevan täynnä lehtiä. Mitä aiot tehdä asialle?
A) Otan haravan käteen ja rupean töihin.
B) Jätän lehdet rauhaan, onhan ne nyt niin kauniita...
C) Teen lehdistä isoja kasoja jotta voin hyppiä niihin!
D) Annan jonkun muun hoitaa haravoimisen.

4. Mitä teet sadepäivänä?
A) Pysyn sisällä ja teen jotain hyödyllistä.
B) Jään kuuntelemaan sateen ropinaa.
C) Menen ulos, tietenkin!
D) Makaan sängylläni tekemättä mitään.



5. Minkälaisen kynttilän sytyttäisit mieluiten?
A) Normaalin kynttilän
B) Tuoksukynttilän
C) Kauniin käsintehdyn kynttilän
D) En sytyttäisi kynttilää ollenkaan

6. Mitä mieltä olet Halloweenista?
A) Jotkut asiat kivoja, muuten päivä siinä missä muutkin.
B) Pidän koristeista ja juhlan tunnelmasta!
C) Mahtava juhla, rakastan sitä!
D) Aivan turha juhla.

7. Mikä on parasta syksyssä?
A) Se, kun saa luvan kanssa jäädä sisälle lämpimään.
B) Luonnon kauniit värit.
C) Kaikki!
D) Se, kun se vihdoin loppuu.

Tulokset

Eniten A-vastauksia: Olet normaali syysihminen. Sinä olet aika neutraali syksystä 
nauttija, sillä syksy ei ole sinulle niin tärkeä vuodenaika, mutta ei se turhakaan ole. 
Jotkut asiat syksyssä ovat mielestäsi mukavia, kuten lämpivät juomat ja kotona oleskelu,
mutta osa ei niinkään. Mielipiteesi saattaa vaihdella: joskut pidät syksystä, joskut et. 
Vaikka pitäisit syksyä kuinka mukavana aikana, ei se ole sinun lempivuodenaikasi.

Eniten B-vastauksia: Olet nautiskeleva syysihminen. Keskityt vain syksyn parhaimpiin 
puoliin. Sinun mielestäsi syksy on hyvin kaunista aikaa, ja siksi se onkin yksi 
lempivuodenajoistasi. Sinä nautit syksyn tuomasta tunnelmasta ja rakastat kotona 
rentoutumista. Sinä kyllä teet ulkona töitä ja osallistut talkoisiin jos täytyy, mutta 
mieluiten jäisit sisälle peiton alle nauttimaan lämpimiä juomia ja unelmoimaan.

Eniten C-vastauksia: Olet innokas syysihminen. Sinä nautit kaikista syksyyn liittyvistä 
asioista, etkä voi saada tarpeeksi niistä. Sinua ei sateet tai kylmät ilmat pidättele, vaan 
vietät paljon aikaa ulkona. Sinun mielestäsi syksyyn kuuluu niin omenapiirakka ja 
lämpimät juomat kuin ulkona oleskelu ja sienestys. Olet myös hyvin aktiivinen ja 
sosiaalinen. Halloween on lempijuhlasi ja aloitat sen juhlimisen jo lokakuun alussa, mikä 
myös näkyy kotonasi. Syksy on todellakin lempivuodenaikasi.

Eniten D-vastauksia: Olet ankea syysihminen. Et pidä ollenkaan syksystä ja haluaisit, että 
syksyä ei olisi olemassa ollenkaan. Sinä vihaat kaikkea syksyyn liittyvää, eikä syksy ei 
todellakaan kuulu lempivuodenaikoihisi.


