
6PUSTAN JA PAMPAN 
FUTISSEIKKAILU

6. KERTA
• Tarvitaan kaikkia aiemmin opittuja taitoja ja  
 paljon yritystä
• Kannustaminen
• Meidän ryhmän tunnuksen: lipun/huudon/ 
 laulun teko

Alueelle kaikilla liivi tms. häntänä; koita varastaa toi-
sen häntä suojaten samalla omaasi; jos saat kaverin 
hännän/häntiä, pidä sitä/niitä kädessäsi, kädestä ei saa 
varastaa; jos sinulta viedään häntä, laita kädessä oleva 
paikoilleen tai yritä varastaa kaverilta itsellesi oma; en-
sin leikitään ilman palloa, sitten niin, että jokaisella on 
jaloissa myös pallo, josta täytyy pitää huolta ja kuljet-
taa, sitä ei saa jättää toisia jahdatessa.

HÄNNÄNRYÖSTÖ
Pampa Pustaa tökkii, tönii, tohkeissansa tohottaa: 

”Huuhkajat ne reissuun lähti, fiilistämme kohottaa! 
Reissussa he pelaavat nyt mestaruudest’ Euroopan! 

Tiedä vaikka voittaisivat Keuruun ja Prasiilian!”

Pusta Pampaa rauhoittelee, puhuu vastustajista: 
”Ei löydy sieltä Keravaa, ei ketään Pakistanista; 

Bubi tanssaa pian kanssa Tanskan jengin maskotin, 
tiedä vaikka tanssais viel’ se itäisen ripaskankin!”

Pampa pomppii innoissansa, tietää mitä tapahtuu, 
ennusmerkit hällä selvät, fiilikseensä pakahtuu: 

”Belgiassa repivät ne nyt jo pelisukkia, 
kun tietävät, et’ vastassaan on Lukasta ja Pukkia!”

Pampa jatkaa papatustaan, pyörii Pustan kimpussa: 
”Parhaat jauhot maailmas’ on valkku-Riven limpussa! 

Huuhkajien taikina on makeaa ja suolaista, 
katkeraa saa kalkkia nyt vastustaja nuolaista!”



KOLMEN MAALIN PELI

Helli palloa Pampa kuin paisteja, siihen siveli ketsuppii. 
Se houkutti Pustan aisteja, mutta sitten leikkasi kii: 

Pampa palloa laittoi hiilille vielä  vanhastaan hehkuville! 
Pusta huusi kuin Pampalle huudetaan:  

”Pampa, oletko sä ihan dille!”

Pampa ei jaksanut moisia: ”Pusta, tarviitsä uudet rillit? 
Vai etkö kuunnellut toisia: näähän ovat ne pallogrillit!” 
Pusta grillin palloa potkaisi, se lensi ja hiilet ne hehkui; 

valui ketsuppi maahan kuin sateena -  
pihan madot siitä ne hihkui!

Pusta huusi kuin sataman hinaaja:  
”Pampa, sä et nyt tajua!” 

Ei ole sulla Huuhkajien pelistä nyt minkäänlaista hajua! 
Kun vastassa on venäläistä, Belgia ja Tanska, 

on pallon oltava polttava, niin käryää moken hanska!”

Pampa katsoi Pustaa niin kuin Pustaa pitää katsoa: 
ei tiennyt Pampa tunteeko hän itkua vai naurua. 

”Kuules Pusta”, Pampa sanoi, ”voisit hiilet talloa, 
ei ole Huuhkajien peli enää polttopalloa!”

Kolme maalia, jokaisen takana pelaajia suht’ yhtä paljon; 
ei maalivahteja; ohjaaja syöttää keskelle, kunkin maalin 
takaa lähtee yksi pelaaja liikkeelle, syntyy 1v1v1, yritä 
tehdä maali jompaan kumpaan ei-omaan; maalin synnyt-
tyä tai tilanteen rauettua siirry omalle maalillesi jonon 
päähän, ohjaaja laittaa seuraavan syötön liikkeelle)

Kun juokset kohti palloa, niin mitä näät sä siellä? 
Onko hurja vastustaja sun ja pallon tiellä? 

Jos nyt hieman pelottaa, niin koita muistaa tämä: 
myös vastustajaa pelottaa, voi mieli olla rämä!

Kun otat pallon jalkaasi, niin mitä teet sä sillä? 
Voit syöttää, vetää, kuljettaa - vaan ei tänään käsillä! 

Nyt katsees’ nosta ylöspäin ja katso ympärilles! 
Jos toinen saatavilla on, niin syötä kaverilles!

Kun katsot kohti maalia, niin mitä näät sä siellä? 
Onko ainoastaan jättimäinen molari sun tiellä? 

Nyt mieles’ käännä havaitsemaan maalin suuret aukot, 
niit’ molarilta aina jää — ja sinne sitten laukot!

Neliössä, kaikilla pallo, suojaa omaasi ja yritä samalla 
saada kaverin pallo potkaistua pois; pois potkaistu pallo 
on noudettava, käytävä antamassa ohjaajalle vitosläpsy 
ja palattava pallon kanssa neliöön jatkamaan)

POISTA KAVERIN PALLO



PISTEMAALIT

Neljä maalia sopivan etäisyyden päähän toisistaan; vasemmalle suurin (levein), siitä kolme pienenevää niin että 
viimeinen on pienin; pelaajia jonoon pienimmän maalin viereen pallojen kanssa; toinen jono sopivaksi katsotulle 
etäisyydelle kasvot kohti maaleja; maalin vieruspelaaja antaa syötön toisen jonon ensimmäiselle ja lähtee liik-
keelle puolustajaksi; pallon saanut lähtee liikkeelle pallon kanssa muuttuen hyökkääjäksi; syntyy 1v1; hyökkääjä 
voi valita, mihin maalin yrittää ja voi vaihtaa suuntaa kesken kaiken; suurimmasta maalista saa yhden pisteen, 
toiseksi suurimmasta kaksi pistettä, sitten kolme pistettä ja pienimmästä neljä pistettä; suorituksen jälkeen siir-
rytään toiseen jonoon

Pusta kohkaa innoissaan: 
”Pian Pampa rillataan! 

Bubi kohtaa Tanskankin! 
Ei ollut vuoro Hollannin!”

Pampa veistää koivua, 
kengän muotoist’ siivua. 

”Tää flaamin futiskenkä on! 
Puusta tehty, verraton!”

Pusta pohtii kenkiä: 
”Voiks maaleja nuo henkiä? 

Voi hyökkääjä jo huurtua, 
kun kenttään meinaa juurtua!”
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PELI

5. PELASTA KAVERI (rajatulla alueella esimerkiksi 10 
pelaajaa, joista viidellä pallo, kolmella ei, ja kaksi toimii 
jahtaajina liivi kädessä merkkinä tästä; jahtaajat jahtaa-
vat pallottomia pelaajia, ja pallottoman pelaajan voi 
pelastaa pallollinen pelaaja syöttämällä pallottomalle 
- toki hän silloin muuttuu itse pallottomaksi ja jahdat-
tavaksi; jos jahtaaja saa pallottoman kiinni, hän antaa 
liivin tälle käteen jahtaajan merkiksi ja muuttuu itse 
pallottomaksi; jos tuntuu jo liian haastavalta, tämän 
leikin voi tehdä myös niin, että palloa heitetään sylistä 
syliin)

Pusta katsoo telkkaria, Pampa keittää teetä. 
Selostaja kertoo jonkin menneen nyt päin peetä: 

”Putosi jo Espanja, ja Englantikin lähtee — 
miten pärjää jengit ilman ainuttakaan tähtee?”

Pusta kääntyy Pampaan päin ja sanoo:  
”Onhan meillä Bubi! 

Ja Bubilla on kavereina Huuhkajien klubi! 
Ei tarvii meidän repiä nyt itseämme tukasta 

kun katsomme nyt iloisina Huuhkajien Lukasta!”

Pusta jatkaa innoissansa, silmissänsä valo: 
”Kamarasta ponnistaa myös Joel Pohjanpalo! 

Ei Pukki ilman joukkuetta olisi nyt mitään, 
ei yksin pysty maalijuhlaa kukaan koskaan pitään!”

Pampa kaataa teetä kuppiin, Pusta päätään kääntää: 
”Tartteeks tätä kaikille nyt rautalangast’ vääntää? 
— Voit olla tähti, kunkku, stara, maalitykki pihan, 

mut ilman jengin hiljaisii pelaisit yksin ihan!”

Jes!


