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Otsikko: Maisa pelaa jalkapalloa 

Tekijä: Cousins, Lucy 

Maisa ystävineen kutsuu sinut katsomaan jännittävää jalkapallo-ottelua. Kentällä nähdään 

potkuja, syöttöjä, harhautuksia ja komeita maaleja. Kuinka Maisan joukkue pärjää? Miten peli 

päättyy? 

 

Otsikko: Mikko Murina, kenttien kuningas 

Tekijä: Napp, Daniel 

Oletko valmis ennennäkemättömään jalkapallojuhlaan? Mikko Murina, Manu Mäyrä ja Sini Valas 

valloittavat pelikentän hurmaavan humoristisella tyylillään. Miten kaverusten pelitaktiikka toimii? 

Nouseeko keltainen kortti? Kenen tuuletus on näyttävin? Kun tuomarin alkuvihellys soi, vain yksi 

asia on varma – edessä on kaikkien aikojen hauskin futisottelu! 

 

Otsikko: Ystäviä 

Tekijä: Ots, Olga 

Pikku poro Jussi ja sen ystävät elelevät Lapissa. Ystävykset aloittavat uuden harrastuksen 

jalkapallon. Mitä sitten tapahtuu? 

 

Otsikko: Niilo nikkaroi 

Tekijä: Savisaari, Aira 

Niilo on reipas 5-vuotias. Niilo ja iskä huomaavat tarvitsevansa jalkkismaalin pysäyttämään Niilon 

hurjia veivipotkuja. He ryhtyvät nikkaroimaan autotallissa. Äitikin innostuu! Ja paras ystävä Hilla, 

joka asuu naapurissa... Maali valmistuu nopeasti, kun iskä sahaa ja Niilo osaa auttaa hienosti. 

Kun maali on kasassa, käynnistyy tiukka matsi pihanurmella. Ja kuka vetääkään kovimman 

laukauksen...?  

 

Otsikko: Kaikkien aikojen matsi 

Tekijä: Taube, Anna 

Eetu ja hänen kaverinsa ovat kauhuissaan. Lähikulmille suunnitellaan ostoskeskusta, ja 

palloilukenttä on jäämässä rakennustyömaan alle. Missä he sitten harjoittelisivat? Niinpä he 

haastavat pormestarin kaikkien aikojen jalkapallomatsiin. Lapset vastaan aikuiset! Jännittävän 
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ottelun jälkeen selviää, onnistuvatko lapset pelastamaan kentän. Nyt on laitettava kaikki taidot 

peliin... 

 

Otsikko: Futiskuumetta! 

Tekijä: Luukkanen, Anne 

Kaikki ovat innoissaan futiksesta! Kaniinit pelaavat oravia vastaan, mutta eiväthän oravat osaa 

pelata jalkapalloa, eiväthän? Vauhdikas kuvakirja on hauskaa ääneen luettavaa perheen 

pienimmille. 

 

Otsikko: Pipsa Possu pelaa jalkapalloa 

Pipsa ja Lotta pelaavat tennistä puistossa, mutta Jyrikin haluaisi mukaan. Niinpä he päättävätkin 

pelata jalkapalloa. Kohta on iso poppoo pelaamassa. Isä Possu saapuu vielä erotuomariksi! 

 

Otsikko: Pennut pelastavat jalkapallo-ottelun 

Pormestari Pujola haastaa Usvapohjan jalkapallo-otteluun, mutta Pormestari Hanttinen ja 

Kaamea Kattikopla juonittelevat tapansa mukaan. Onnistuuko Ryhmä Hau päihittämään 

pormestarin ja tämän katalat kissat? 

 Muokkaa 

 Versiot 
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