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Mediataitoviikkoa vietettiin tänä vuonna 7.-13.2.2022. Varkauden nuorisopalvelut
järjestivät Waltterin koulun 7-luokkalaisille sen kunniaksi tehtäväkansion klikkiotsikkojen
parissa! Opettajan johdolla oppitunneilla tutustuttiin klikkiotsikkoihin ja tehtiin uutisia
liittyen Nuorten Taloon, Waltterin kouluun tai omaan luokkaan. 
Juttuja tuli kokonaisuudessaan 22 kappaletta! 17 artikkelia sai tiensä "Seiskojen uutisiin".
Toimitus toivottaa mukavia lukuhetkiä.

 Vaarallinen olio havaittu koulussa!

Eilen illalla on tunnistamaton olio
on havaittu koulun läheisyydessä. 

Olio näytti tältä. Se oli koiramainen otus, joka oli nopea ja ketterä. Aamulla selvisi että otus
olikin vain karannut koira, jolla oli dinosaurus maski päässä. Omistaja selittää, että laittoi
maskin koiralle koronan takia. 

Koira näyttää tälle ilman maskia.
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POLIISIT KOULULLA!
 Tänään Waltterin koululla nähtiin poliisit.

Selvisi että poikien vessoista löydettiin
yhteensä 14-dynamiittiä. Poliisit menivät
tyttäjen vessoihin ja löysivät sieltä yhteensä 12
ak47.  Parin minuutin päästä räjähti D-talo.
Myöhemmin selvisi että yksi henkilökunnasta
räjäytti D-talon, että sille korottais palkka.
Oppilaita vietiin mäkkäriin, jossa ne ovat
turvassa. Nytten selvitetään miten idon
palkankorotuksen henkilö saa. Myös selvitettiin
että vuosittain myydään 135 litraa viiniä
vuodessa koulussa.
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Torstai aamuna rehtori kuulutti vakavasta
päätöksestään. Oppilaat järkyttyivät.
Torstai aamuna Waltterinkoulun rehtori
Teemu Mustonen kuulutti koulun
keskusradiosta. ”Päätös oli tehtävä”
Rehtori kuulutti, että oppilaat siirtyvät
ulkovälitunteihin. Päätös aiheutti keskustelua
ja mellakoita.
”Kuinka nyt keretään tunneille?” ”Aiheuttaako
tämä paljon myöhästymis merkintöjä?”- Näin
pohtivat yläkoulun oppilaat.

WALTTERINKOULUN REHTORI TIEDOTTAA: 
OPPILAIDEN KARMEA KOHTALO.

Kuvassa Teemu Mustonen. 
Kuva: Warkaudenlehti

7E  

7B  



SEISKOJEN uutiset
Keskiviikkoaamuna ennen kello kahdeksaa linja-auto
kaatui liukkauden takia kyljelleen. Bussissa olevat
ihmiset eivät loukkaantuneet tapahtumassa, vaikka
kaikki olivat hieman järkyttyneitä. Kuljettaja oli
humaltuneena sauna illan jälkeen. Päivien jälkeen
selvisi että yhdellä matkustajista oli hiusmurtuma
reidessä.

Bussi kaatui aamulla Waltterin
koulun eteen- katso kuva!
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Kaksi tyttöä löysi koulun vessasta
hämmentävän löydöksen.tytöt löysivät
vessan lavuaarista toisen henkilön
hiuskarvoja.
"Säikähdimme kun yht´äkkiä katsoimme
lavuaariin ja näimme toisen henkilön
hiukset" tytöt kertoivat.   

Onneksi karvat
paljastuivat vain

jonkun
hiusharjasta

irrotetuiksi
karvoiksi.  
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Hitti vai huti - enemmän
aikuisia nuokkarilla!

Koulun vessasta löytyi hämmentävä löydös katso kuva!

Nuorisotila on auki 13-17-vuotiaille nuorille tiistaisin ja
keskiviikkoisin klo 14-20 ja perjantaisin klo 14-17. Walkkerin
Olkkari on avoinna perjantaisin klo 18-21.

Walkers on sekä kadulla liikkuvaa nuorisotyötä että nuorten
oma kohtaamispaikka "Walkkeri Olkkari" Nuorten Talon
nuorisotilalla. 
Walkers-toiminta on Aseman Lapset ry:n kehittämä konsepti.
Se on ennaltaehkäisevää nuorisotyötä, joka perustuu
vapaaehtoisten aikuisten läsnäoloon.  
Toiminnan mahdollistavat Varkauden kaupungin
nuorisopalvelut yhteistyössä Varkauden seurakunnan ja
Päihdeklinikan kanssa. 
Walkkeri Olkkari toimii Varkaudessa Nuorten Talolla
(Osmajoentie 28B, 78210 Varkaus).  Tervetuloa!

Lähde: Po1nt.fi
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Järisyttävä tapaus Waltterin
koulussa!
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Tänään Waltterin koulussa oli palohälytys.
palolaitos sai ilmoituksen hälytyksestä
keskipäivän aikoihin. Palokunta saapui
paikalle nopeasti. Koko koulu evakuoitiin.
Palokunta tarkasti tilanteen ja kävi ilmi,
että vaaraa ei ole. Palohälytyksen syynä oli
se, että kotitalouden luokassa pullat olivat
palaneet uunissa. Koulun oppilaat ja
henkilökunta pysyivät rauhallisina, vaikka
tilanne olikin jännittävä.
Henkilövahingoilta ja muilta ongelmilta
vältyttiin muuten. 7C

Vaarallinen tilanne
Waltterin koulussa 

Kuinka saada parannettua koearvosanoja
kolmella numerolla minuuteissa!
Jos koulunkäyntisi ei suju ja koearvosanat näyttävät vain vitosta ja kutosta, haluat varmastikkin
parantaa niitä.Koulunkäynti voi stressata paljon ja voi olla hyvinkin haastavaa välillä.Huonoista
arvosanoista voi myös tulla kotona sanomista ja et varmastikkaan halua, että esimerkiksi
puhelimesi viedään pois ja sinulle huudetaan, että ”Lukisit joskus edes niihin kokeisiin!”.Tähän
ratkaisuna voi olla moniakin vaihtoehtoja ja eri tapoja, mitä opettajat ja muut alan
ammattilaiset varmasti osaavat kertoa, jotta arvosanat parantuisivat. 7C 

SARJAKUVA

Tiistai aamuna koettiin Waltterin koululla
järkytys, kun henkilökunta kyniä hakiessaan
ei löytänytkään kyniä. Paikalle hälytettiin
Teemu Mustonen tutkimaan asiaa. Paikkaa
tutkiessaan Teemu näki oppilaan taskusta
pilkottavan oranssin kynän. Oppilaan
kavereita saapui paikalle ja heidänkin
taskuistaan pilkotti oransseja kyniä. Oppilaita
kuulustelessaan kävi ilmi, että kynävaraston
ovi oli jäänyt auki. Oppilaat olivat päättäneet
viedä kynät A-talon 3-kerroksen lokeroihin.
Oppilaat ovat pahoillaan tapauksesta ja kynät
palautettiin.



Vakava väkivaltainen tapaus koulun liikuntatunnilla
Waltterin koululla
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Mopo ajoi koulun seinään- aiheutti
räjähdyksen!!
Oppilaat kuulivat koulu päivän
aikana pihalta kovaäänisen
pamahduksen. 
Muutama opettaja juoksi
katsomaan mitä pihalla oli
tapahtunut ja huomasivat c-
talon kulman takaa nousevan
savua. He hälyttivät
palokunnan paikalle, kun
palokunta oli saapunut he
totesivat että koulun seinään
oli törmännyt mopoilija.
mopon moottorin hajoaminen
oli aiheuttanut pienimuotoisen
räjähdyksen. 7M 

Maanantain iltapäivällä seitsemäs luokan
liikuntatunnilla he olivat luistelemassa ulkona
raikkaassa ilmassa keskuskentällä. Haastateltujen
oppilaiden mukaan jää oli hyvin möykkyistä.
Opettaja kertoi, että luistelu oli osalla oppilaalle
hyvin monimutkaista. Mutta liikuntatunnin
loppupuolella tapahtui hyvin traaginen käänne,
joka lähetti oppilaan sairaalaan. Tämän
väkivaltatapauksen uhrin mukaan tapahtuma oli
hyvin traumatisoiva. Suuren selvittelyn jälkeen
selvisi, että eräs oppilas oli kampannut toisen
oppilaan jääkiekkomailalla. Koska uhri sai haavan
jalkaansa, hän lähti vanhempien saatolla
sairaalaan selvittämään asian, vaikka haava oli
mitätön.
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Waltterin koululla tuli palohälytys
aamulla. Kaikki luokat a, b, c ja d talosta
evakuoitiin. Paloautoja tuli paikalle ja
etsivät tulipaloa että voisivat sammuttaa
tulipalon. Tulipaloa ei löydetty koulusta
mistään. Ihmiset luulivat että tulipalo voisi
olla d talossa käsityön luokassa. tulipaloa
ei löytynyt ja palokunta aikoi lähteä pois
koululta,  joku ihmisen tuli sanomaan
palokunnalle että palohälytys oli väärä.
Heillä oli palanut kotitalouden luokassa
puuro kattilaan. 7H

Waltterin koululla tulipalo

Waltterinkoulun kemianluokasta
alkoi palohälytys ja palokunta
soitettiin paikalle. Palokunta kävi
tarkastamassa koko a-talon ja
löytivät kemianluokasta kuolleen
oravan josta tuli savua. Selvisi
että orava oli hypännyt happo
altaaseen ja se oli syttynyt
palamaan. Oravalle korvattiin
vahinko 100 000 eurolla ja
leikkauksella uuteen kehoon 7H

Palokunta kävi taas koulussa

Orava: "Olen kunnossa".

SEISKOJEN uutiset

Po1nt Chat palvelee nuoria osoitteessa www.po1nt.fi. Voit
jutella nimettömästi ja luottamuksellisesti mieltä
askarruttavista asioista.  Chatbot on käytettävissä aina,
kellonajasta riippumatta. Po1ntin väki toivottaa sinut
tervetulleeksi jutuille, oli asiasi pieni tai suuri!

Varkauden alueen nuorisoa kiinnostavat tapahtumat
päivitetään Po1nt.fi-sivustolla Varkaus osiossa. Käy ihmeessä
kurkkaamassa, mitä sieltä löydät!

Nuorten Po1nt chat on avoinna

Lähde: Po1nt.fi



Henkilö TUHOSI jalkapallon!! 

Eräs koulun oppilaista oli menossa
tunnilleen, mutta kuuli vessasta
epämääräisiä ääniä.  Oppilas haki opettajan
paikalle, mutta opettaja ei saanut ovea auki.
Opettaja hälytti rehtorin ja talonmiehen
paikalle. Oppilat seurasivat rehtoria, Kun
talonmies sai oven auki oppilaita ja
opettajia odotti karmea näky, Sillä oppilas
oli ulostanut lavuaariin. Epämääräisten
äänien syy selvisi siinä. 

Epämääräisiä ääniä Waltterin koulun vessasta. 

Se oli perus lauantai,kun pelasin Fifaa ja
sitten tapahtui, selitti henkilö x.
Sillä hetkellä kun tajusin mitä olin tehnyt oli
jo liian myöhäistä kaikki oli menettetty, suri
henkilö x.
Nimittäin henkilö x oli poistanut hänen Fifa-
tilinsä. Ja monen viikon suru aika oli alkanut.
Kunnes hän tajusi, olisi voinut tehdä uuden-
tili. Näin hän tuhosi jalkapallon eli hänen
Fifa-tilin. Hän oli menettänyt kaiken ennen
kuin teki kaiken uudestaan. 7G

 

Lassi niminen terrieri söi 
 lenkkarit
Eräänä päivänä kun henkilö x saapui
luokkahuoneeseensa, hän huomasi
rikkinäiset lenkkarit ja lunta lattialla. Kun
hän kääntyi käytävälle päin hän huomasi
koiran juoksemassa käytävää pitkin. Sitten
hän lähti karen tyylisesti koiran perään ja
huusi "SINUT ON EROTETTU!"
Rehtori näki tilanteen ja ilmoitti että koira
oli hänen. Rehtorin täytyi lopulta ostaa
hänelle uudet kengät. 7G

7G

Nuorten Talo Varkaus
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Ruokalassa yllättävä
ruokasota
Perjantaisen ylä-asteen ruokailun
aikaan nähtiin yllättävä ruoka sota
kahden eri seiskaluokan välillä.
Luultavasti sota oli alkanut pelkällä
sanaharkalla, mutta hetki sen jälkeen
huomattiin jo ruokalassa lentävän
ruokaa toisiaan päin. Rehtori oli onneksi
juuri paikalla ja kerkesi tilanteen väliin
ennenkuin se muuttui vielä
huonommaksi. 7F 

Vaara tilanne 7 f luokassa!
palokunta paikalle!?!
7F luokassa tapahtui vaaratilanne.
Opettaja heitti pommin luokkaan. Pommi
kuitenkin paljastui puhelimeksi joka
savutti ja piipitti. Palokunta kerittiin
hälyttää paikalle. Kuitenkin palokuntaa ei
tarvittu. Moni oppilas hyppäsi ikkunasta
kuitenkin vahinkoa ei sattunut. Tilanne oli
väärinkäsitys. Tilanne saatiin selvitettyä
laskulla. 7F

Hirveä räjähdys
kemian luokassa
Klo 12.30 opettaja kuuli pienen
pamahduksen ja haistoi oudon hajun
kemian luokassa. Opettaja pelkäsi hajun
olevan peräisin vaarallisesta
räjähdysreaktiosta välinekaapissa ja vei
oppilaansa kiireesti pois luokasta. Palokunta
tutki luokan tarkasti eikä löytänyt syytä
hajulle. Kaikki olivat ihmeissään. Oppilaita
haastateltiin tapahtuneesta. Lopulta eräs
oppilas myönsi syöneensä suuren määrän
hernekeitttoa. "söin paljon hernekeittoa ja
pierasin" oppilas sanoi. 7F
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SUDOKU
SEISKOJEN SANOMAT
Nuorten Talo
Osmajoentie 28 B
78200 Varkaus

Uutiset ja jutut:
Waltterin koulun seiska luokkalaiset
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