
4.-6. -LUOKKALAISILLE SOPIVIA KIRJOJA: 

 
Kirjasarja: Futistyttö 

Tekijä: Kanto, Anneli 

Suosikkisarja on mainio sekoitus vauhdikasta jalkapalloa ja teini-ikää lähestyvän tytön humoristista 

arkea. 10-12-vuotiaille sopiva sarja käsittelee aina myös vakavampia teemoja, kuten 

ulkomaalaisuutta ja äidin ja tyttären suhdetta. 

 

Otsikko: Tulikärpäset 

""Viime talvena äiti meni kerran teatteriin ja unohti vetää housut pitkien kalsareitten päälle. Se 

huomasi vasta kotona. Ne nauroivat Anssin kanssa melkein pissat housussa, ja äiti näytteli, kuinka se 

oli tyylikkäänä kalsareissaan juonut sherryä väliajalla, mutta minä häpesin. Minusta ei ole mitään 

nauramista siinä, että on nolannut itsensä tummanpunaisissa puuvillakalsareissa, jotka vielä 

lerputtaa."" Yksitoistavuotiaan tytön elämässä ei voi paljon pahempaa olla kuin äidin totaalinen 

tyylittömyys, vai voiko...? Oona on Kiinasta Suomeen adoptoitu tyttö, joka asuu toimittajaäitinsä ja 

rasittavan isoveljensä Anssin kanssa ja pelaa jalkapalloa Tulikärpäsissä. Oonan päiväkirjan sivut 

täyttyvät iloista ja peloista, häpeästä ja haaveista - lapsen ja teinin rajamailla häilyvän tytön 

tunteiden koko kirjosta. Ja tietenkin jalkapallosta!  

 

Otsikko: Kasi kentälle! 

Kun kesä on ohi, Oona pääsee kokeilemaan taitojaan kovatasoisessa joukkueessa, joka pelaa 

sisäjalkapalloa, futsalia. Valmentaja Lehmusto aikoo vakaasti tehdä joukkueestaan ykkösen, ja tytöt 

joutuvat ottamaan harjoittelun tosissaan. Uudet joukkuetoverit suhtautuvat Oonaan 

kylmäkiskoisesti ja epäilevät hänen taitojaan, mutta Oona päättää näyttää! Kotona eletään 

muutosten aikaa, kun äiti aloittaa työt Helsingissä ja Anssi menee ammattikouluun. Tosi kivaa - vai 

onko? Ainakin jääkaappi ammottaa aina tyhjyyttään, mutta terkkarihan sanoikin, että pitäisi 

laihtua.  

 

Otsikko: FC Tytsyt 

Oona ja Henna eivät voi unohtaa jalkapalloharrastustaan, vaikka Tulikärpäset-joukkue on historiaa 

ja JPK:n tytöillä on huono yhteishenki. He saavat vihiä perusteilla olevasta tyttöjoukkueesta ja 

menevät ensimmäisiin harkkoihin. Joukkue on kieltämättä tasoltaan surkea, mutta paremman 

puutteessa tytöt päättävät jatkaa. Toisaalla Oonaa koetellaan, kun äiti bongaa netistä miesystävän, 

joka sattuu olemaan kamala valmentaja Lehmusto! Ja niin kuin se ei riittäisi, on Oonalla itselläänkin 

pientä vipinää poikien kanssa - eikä sydänsuruiltakaan vältytä. 
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Otsikko: Huippuvalmentaja 

Oonan joukkue saa uuden valmentajan, 18-vuotiaan superkomean ja lahjakkaan Miikan. Kaikki tytöt 

ovat Miikaan ihan lääpällään, mutta Oonasta kaikki ei ole ihan niin kuin pitäisi. Valmentajan avulla 

opitaan kuitenkin coerver-menetelmä, ja menestystäkin tulee - ei vähiten joukkueeseen liittyvän 

etiopialaissyntyisen Emilian ansiosta.   

 

Otsikko: Pusu ja pokaali 

Tänä kesänä FC Tytsyillä futaa! Luuserijoukkue näyttää kyntensä, mutta joutuu pohtimaan, kumpi 

on tärkeämpää, kiva joukkuehenki ja pelaamisen ilo vai menestyminen ikäkausisarjassa. Oonan 

perheessä käy sutina, kun isoveljen tyttöystävä ryhtyy yökyläilemään, äiti surruttaa innoissaan 

kurapuuron näköistä elävää ravintoa ja kissa Tinke-Rihanna aiheuttaa yllätyksen. Ensipusukin 

moiskahtaa, joskin osumatarkkuudessa ja tilanteen romanttisuudessa on toivomisen varaa... 

 

Kirjasarja: Meidän jengin Zlatan 

Tekijä: Wickström, Mika 

Vetäviä nuortenromaaneja jalkapallosta ja ystävyydestä niin pelikentillä kuin sen laidoillakin.  

 

Otsikko: Meidän jengin Zlatan 

""Mikä muka on tärkeempää kuin futis?"" Karrin pellavapään ilmestyessä jalkapallokentälle heilahtaa 

usein tuomarin keltainen kortti, tosin niin heilahtaa maaliverkkokin. Karri on vertaansa vailla oleva 

pelaajalahjakkuus, jota kaupungin kovimpien seurojen valmentajat houkuttelevat riveihinsä, mutta 

yhtäkkiä maalitykki ilmoittaa lopettavansa. Arsa on hänen paras kaverinsa, joka pelaa puolustajan 

paikkaa hiipuvassa joukkueessa. Uuden jengin perustaminen voisi olla ratkaisu poikien ongelmiin. 

Vaan mikä kääntäisi Karrin pään takaisin pelikentille?  

 

Otsikko: Meidän jengin Zlatan ja pitkä soolo 

Äkkipikainen jalkapallolahjakkuus Karri ja diplomaattinen Arsa tulivat tutuiksi Mika Wickströmin 

vetävässä nuortenromaanissa Meidän jengin Zlatan. "Tykittäjät tykittää, muista märkä läntti jää!" 

kuuluu huuto, kun Tykittäjät pelaa paikastaan jalkapallon Valiosarjassa. Näytön paikka on kova, sillä 

joukkue on poikien itsensä perustama eikä tuoreella jengillä ole vielä sijoituksia. Maalitykki Karri on 

usein pääroolissa kentällä ja se on pantu merkille. Kun ikäkauden parhaita pelaajia katsastetaan, 

Karrille tarjoillaan jo soolouraa. Mainetta niittää myös poikien bändi Karria & Arsenikkia, jonka 

kuutamokeikka maauimalassa saa tuhansia tykkääjiä YouTubessa. Karrin fanijoukko kentän laidalla 

kasvaa ja soolot pitenevät. 
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Otsikko: Meidän jengin Zlatan matkalla maineeseen 

Meidän jengin Zlatan -sarjan pelaajalupaus Karri on jalkapallourallaan valintojen edessä - suosio 

kasvaa ja isommat kentät kutsuvat. Karrista on tulossa toden teolla tähti: hän pääsee 15-vuotiaiden 

maajoukkueeseen ja lähtö kaverijoukkue FC Tykittäjistä on vääjäämättä edessä. Niin Helsingin 

ykkösjoukkue kuin ulkomaiset akatemiajoukkueetkin kosiskelevat Karria. Paras ystävä Arsa jää 

Tykittäjiin, jolle ei heru enää voittoja samaan tahtiin kuin ennen. Mutta Arsan isot valinnat 

tapahtuvat koulussa, jossa ysiluokan huipputodistus avaa ovia moneen suuntaan. Poikien ystävyys on 

kuitenkin vankkumaton - se lupaa kestää niin kuvioissa yhä enemmän pyörivät tytöt kuin pitkän 

välimatkankin. 

 

Kirjasarja: Ali, Bruno & Emma 

Tekijä: Anrell, Lasse 

 

Otsikko: Zlatan on tähti 

Bruno pääsee pelaamaan Alin futisjoukkueeseen, huippua! Bruno on mestari syöttämään. Häntä 

kuitenkin harmittaa, kun joukkueessa saa pelata myös Emma, joka on vähän liiankin hyvää pataa 

Alin kanssa. Eihän tyttöjen kanssa voi pelata! Mutta Ali on toista mieltä. Emma on Alin ystävä. 

Bruno nakkelee niskojaan ja murjottaa. Pian pojan on kuitenkin pakko myöntää, että futisjunnuihin 

mahtuvat pelaamaan sekä pojat että tytöt. Viimeistään silloin, kun itse Zlatan kehuu futisjunnuja 

valmentajalle. Väljä taitto, paljon kuvia! 

 

Otsikko: Kotikenttien kingi 

Ali, Bruno ja Emma harjoittelevat joukkuetovereidensa kanssa pallonhallintaa ja harhautuksia tosi 

tarmokkaasti. Sen vuoksi futisseura haluaa palkita heidät: lapset pääsevät saattajiksi seuran 

edustusjoukkueen seuraavaan kotiotteluun. Huippua! Eikä siinä vielä kaikki. Myöhemmin kesällä 

lapset saavat osallistua Gothia Cup -turnaukseen, johon saapuu joukkueita kaikkialta maailmasta. 

Miten jännää majoittua kouluun! Mutta ihan kuin apuvalmentajana toimiva Emman äiti Katinka 

ottaisi voitot ja häviöt vakavammin kuin Emma. Voiko se olla totta? 

 

Otsikko: Messi on mahtava 

Ystävykset Ali, Bruno ja Emma ovat harjoitelleet joukkueensa kanssa ahkerasti koko kevään. 

Valmentajalla on heille jymy-yllätys: joukkue pääsee kesälomalla Barcelonaan turnaukseen, joka on 

nimetty supertähti Messin mukaan. Lasten riemulla ei ole rajoja.Joukkue ryhtyy harjoittelemaan 

vimmatusti. Matkakuume alkaa nousta. Millainen kaupunki Barcelona oikein on? Entä jos joukkue 

tapaa turnauksessa itsensä Messin! 
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Otsikko: Rajalinja 

Tekijä: Koskela, Ilpo, sarjakuvantekijä 

Viihdyttävä ja tarvittaessa myös opetuskäyttöön sopiva sarjakuva juniorijalkapallon maailmasta. Se 

kertoo seikkailuista jalkapallon parissa, huumorilla höystettyjä tarinoita siitä mitä kaikkea voi 

tapahtua kun joukko innostuneita nuoria haluaa perustaa oman joukkueen. Sarja opastaa käytännön 

tasolla niin lajin harrastajia kuin nappulaliigan valmentajiakin.  

 

Otsikko: Miten katsoa jalkapalloa? Näin ymmärrät kuningaspelin paremmin 

Tekijä: Gullit, Ruud 

Kirja, joka muuttaa tapasi katsoa futista! Miten jalkapallo-ottelua kannattaa lukea? Mitä tuomarilta 

jää näkemättä? Mikä on paras pelimuodostelma? Hollantilainen pelaajalegenda, valmentaja ja 

jalkapallokommentaattori Ruud Gullit ottaa koko osaamisensa avuksi ja kertoo parhaista 

pelistrategioista ja -muodostelmista, perkaa pitkän uransa aikana näkemiensä huippupelaajien 

ominaisuuksia ja analysoi legendaarisia futismatseja. Miten katsoa jalkapalloa? on viihdyttävä ja 

hyödyllinen kirja, joka sopii niin tosifutaajan leiri- ja turnauskassiin kuin tyhmemmänkin 

futiksentuijottajan tv-pöydälle. 

 

Otsikko: Jalkapallo: Opi mestareiden kanssa 

Tekijä: Noa, Sandra 

Messi, Ronaldo, Zlatan ja Marta. Askelharhautus, jalkapohjakikka ja valelaukaus. Mestareiden 

opeilla pelitaidot uudelle tasolle! Maailman parhaat jalkapalloilijat lumoavat faninsa hämäävillä 

tempuillaan. Kirjassa kuvataan maailman jalkapallokenttien tähtiä ja esitellään tärkeimpiä 

pallonkäsittelytaitoja. Havainnollistavien kuvien ja helppolukuisten tekstien avulla käydään vaihe 

vaiheelta läpi 30 erilaista harhautusta ja kikkaa. Junioripelaaja pääsee nopeasti temppujen kanssa 

sinuiksi ja ottaa ne käyttöön omassa pelissään. 

 

Otsikko: Ilmiömäinen Neymar 

Tekijä: Caioli, Luca 

Mukaansa tempaava kirja yhdestä tämän hetken kirkkaimmista jalkapallotähdistä, Neymar da Silva 

Santos Júniorista, josta on uumoiltu ""seuraavaa Peléä"". Neymarin kyvyt huomattiin jo 

juniorivuosina, ja hän debytoi brasilialaisen Santosin edustusjoukkueessa 17-vuotiaana. Pian 

Neymarin perässä olivat myös eurooppalaiset seurat. Keväällä 2013 hän siirtyi FC Barcelonan riveihin 

huikeasta 90 miljoonan euron siirtosummasta. Neymarista on sanottu, että hänessä yhdistyvät 

brasilialainen luovuus ja Barcelonan nopeisiin syöttöihin perustuva pelitapa. Aina kun hän saa 

pallon, alkaa tapahtua. Teos kartoittaa Neymarin elämän ja uran vaiheet pintaa syvemmältä, sillä 
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Luca Caioli on haastatellut kirjaansa varten suuren joukon Neymarin sisäpiirin henkilöitä, perhettä, 

ystäviä, valmentajia, neuvonantajia ja joukkuetovereita. 

 

Otsikko: Teemu Pukki: Koko tarina 

Tekijä: Kanerva, Juha 

Jalkapalloilija Teemu Pukki on yksi suomalaisen urheilutaivaan kirkkaimpia tähtiä. Kotkassa 

kasvanut Pukki loistaa niin seurajoukkueessaan Norwichissa kuin Suomi-paidassa Huuhkajissa. Pukin 

viime kausi oli häkellyttävä, sillä hyökkääjä voitti Englannin Championshipin maalikuninkuuden 29 

osumallaan ja tuli valituksi sarjan parhaaksi pelaajaksi. Kaiken kruunasi Norwichin nousu 

Valioliigaan, jossa siis nähdään pitkästä aikaa suomalaispelaaja syksyllä 2019. Teemu Pukki – Koko 

tarina on elämäkertateos, jossa käydään läpi pelaajan elämä ja ura Kymenlaakson pikkukentiltä 

Englannin jättistadioneille 

 

Otsikko: Kuinka tulla jalkapalloilijaksi: Valioliigan uskomaton maailma 

Tekijä: Crouch, Peter 

Jalkapalloilijaksi tullaan rakkaudesta lajiin. Kun sitten on jalkapalloilija, itsensä löytää oudosta ja 

hämmentävästä maailmasta. Maailmasta, jossa yksi joukkuetovereista saapuu harjoituksiin 

kirkkaanpunaisessa puvussa käyttäen pukuun sopivaa knallia ja silmälaseja, joissa ei ole linssejä, ja 

jossa toisella joukkuetoverilla on niin monta urheiluautoa, että hän unohtaa jättäneensä niistä 

yhden - Porschen - rautatieasemalle. Silti hänen sukunimensä löytyy auton rekisterikilvestä. Lähde 

mukanani pukuhuoneeseen nähdäksesi, ketkä kieltäytyvät koskemasta palloon ennen ottelua, miksi 

koko joukolla miljonäärejä ei koskaan ole suihkugeeliä, ja kuullaksesi, mitä Cristiano Ronaldo sanoo, 

kun hän katsoo itseään peilistä. 

 

Otsikko: Jalkapallokirja: Huuhkajien tähdet ja tarina 

Tekijä: Strozyk, Matias 

Suomalainen jalkapallo on kovemmassa nosteessa kuin ehkä koskaan. Huuhkajien onnistumiset EM-

karsinnoissa ja Kansojen liigassa nostattivat ennennäkemättömän huuman, joka sai kaikki 

suomalaiset uskomaan arvokisapaikkaan, Samaan aikaan Teemu Pukin ja Lukas Hradeckyn kaltaiset 

tähdet valloittivat maailmaa henkilökohtaisilla onnistumisillaan Euroopan parhaissa sarjoissa. 

Heidän tarinansa ovat jatkoa edellisten sukupolvien sankareille. Kirja esittelee suomalaisen 

jalkapallon viimeisimpien vuosikymmenien merkittävimmät pelaajat, heidän tiensä tähteyteen sekä 

uriensa huippuhetkiä. 
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Otsikko: Matkani futaajaksi: Juniorijalkapalloilijan kirja 

Tekijä: Harkkila, Johanna, et al. 

Matkani futaajaksi on ensimmäinen kotimainen juniorijalkapalloilijoille tehty kirja. Teoksessa 

suomalaiset huippupelaajat kertovat matkastaan junioripelaajasta kansainvälisille areenoille. 

Kirjassa tarinansa jakavat niin Joel Pohjanpalo, Perparim Hetemaj kuin Linda Sällström. 

Valmentajat, tuomarit sekä juniorit ympäri Suomen antavat myös asiantuntijavinkkejä mieltä 

askarruttavista aiheista: Miten päästä huipulle? Miltä tuntuu vaihtaa joukkuetta? Mitä jos 

loukkaannun? Mitä tehdä, jos treenaaminen ei maistu? Matkani futaajaksi on erinomainen lahjakirja 

jokaiselle jalkapalloilijalle ja pelaajan tiedonjanoiselle läheiselle iästä riippumatta. 

 

Otsikko: Pelastakaa jalkapalloilija Lumperi 

Tekijä: Veirto, Kalle 

Rennon FC Viirupaidat -jalkapallosarjan aloitus: tässä on potkua enemmän kuin Beckhamissa - 

tyylistä puhumattakaan! Periaatteessa Arilla on kaikki hyvin: jalkapallo sujuu, seurustelu sujuu, 

koulu menettelee ja kotonakin on kaikki hyvin. No kieltämättä joskus koko maailma tuntuu pyörivän 

isoveljen menestyksekkään jalkapallouran ympärillä - isä ainakaan tuskin muistaa, että kotona 

palloilee vielä toinenkin poika. Tyttöystävän kanssakin tietty voitaisiin edetä hiukan nopeampaan 

tahtiin... Ja sitten pelikaveri Jarttu Lumperi ilmoittaa olevansa tulossa hulluksi. Vain maajoukkueen 

voittaminen voi auttaa. Mutta miten voi voittaa maajoukkueen, jos häviää seurajoukkueillekin 

viidellä maalilla? Pelastakaa jalkapalloilija Lumperi aloittaa uuden, vinkeän jalkapallosarjan, jossa 

on paitsi itse peliä myös hulvatonta sananvääntelyä ja rivien väliin viskattuna vielä vakavaa 

asiaakin. 

 

Otsikko: Litmanen: Kympin matkassa 

Tekijä: Kanerva, Juha et al. 

Jari Litmanen on Suomen kaikkien aikojen paras jalkapalloilija. Kirjassa käydään läpi Lahdessa 

kasvaneen lahjakkuuden nousu Suomen A- maajoukkueen kapteeniksi ja kansainväliseksi 

supertähdeksi 1990-luvulla. Litmasen huikeimmat pelivuodet osuivat Amsterdamin Ajaxin suuruuden 

aikaan. Hollantilaisseura voitti Mestarien liigan 1995 ja oli loppuottelussa seuraavanakin vuonna. 

Suomalainen kymppipaikan pelaaja oli Ajaxin menestyksen tukipilari. Kirjassa paneudutaan Litmasen 

saavutuksiin, mutta kerrotaan myös vaikeista jaksoista uralla. Litmanen jäi vähälle peliajalle 

Barcelonassa ja Liverpoolissa. Suomen A-maajoukkueessa Litmanen pelasi 137 ottelua yhdeksän 

päävalmentajan alaisuudessa vuosina 1989-2010. Kirjasta selviää myös, miksi Suomi ei päässyt 

tuolloin MM- tai EM-kisoihin. 
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Otsikko: Jalkapallo haltuun 

Tekijä: Wickström, Mika, kirjoittaja 

Jalkapallo on maailman suosituin peli – ja nyt on mahdollista oppia siitä kaikki! Tietopalat-kirjoissa 

on koululaisia kiinnostavaa tietoa, sopivasti tekstiä ja runsas värikuvitus. Tiedätkö missä pelattiin 

Suomen ensimmäinen oikea jalkapalloturnaus? Tai miksi ja milloin pallon väri vaihtui 

mustavalkoiseksi? Nämä kiinnostavat tiedot ja monta vinkkiä omaan pelaamiseen löytyvät uudesta 

Jalkapallo haltuun -tietokirjasta. Pieni ja napakka tietopaketti kertoo myös pelin säännöistä, 

futistermeistä ja kuuluisimmista pelaajista. Tietopalat on uusi, alakouluikäisille suunnattu 

tietokirjasarja. Helppolukuiset ja runsaasti värikuvitetut kirjat houkuttavat oppimaan, ja ne on 

helppo lukaista nopeasti. 

 

Otsikko: Euro 2020: Suuri jalkapallokirja 

Tekijä: Kanerva, Juha, kirjoittaja 

Kesä 2021 on suuren jalkapallojuhlan aikaa kun Euro 2021 starttaa – Suomi on ensimmäistä kertaa 

mukana! Tämä kirja sisältää kattavan esityksen Suomen pitkästä polusta kisoihin sekä esittelyt 

kaikista osallistuvista maista ja niiden tähtipelaajista. Lisäksi esittelyssä on Euron historia kaikkine 

detaljeineen. Mukana on myös Teemu Pukin sankaritarina. 

 

Otsikko: Kovaa peliä 

Tekijä: Ljunggren, Magnus 

Tina pelaa poikien kanssa. Kaikki sujuu hyvin, kunnes hän tulee väärin pallon riistoon ja kamppaa 

vastustajajoukkueeseen kuuluvan pojan, jonka isä raivostuu... 

 

Otsikko: Kaikki pelaa 

Tekijä: Ljunggren, Magnus 

Futaajilla on suuri turnaus edessä. Kahden pelaajan vanhemmat astuvat valmentajien rooliin, mutta 

pääsevätkö kaikki pelaamaan, kun valmentajat innostuvat liikaa voittamisesta? Futaajat -

kirjasarjassa käsitellään jalkapalloa ja kaikkea sen ympärillä tapahtuvaa. 

 

Otsikko: Iso futiskirja 

Tekijä: Mundial (aikakauslehti) 

Iso futiskirja kertoo kaiken kuningaslaji jalkapallosta. Kirja esittelee parhaat pelaajat, 

vaikutusvaltaisimmat valmentajat ja menestyneimmät joukkueet niin miesten kuin naisten sarjoista. 

https://keski.finna.fi/Record/keski.3114934
https://keski.finna.fi/Record/keski.3041282
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkeski.finna.fi%2FRecord%2Fkeski.2895240&amp;data=04%7C01%7Channe.rokkonen%40keuruu.fi%7C0c2d00a20f5642c69d0308d8dcb15f54%7C5b9644885f074c7f8ceb9b332bced77b%7C0%7C0%7C637502001653826391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=xhewiOVNyL01wokZp%2F%2Fwb0yol%2F2h4CrmBdi6taLkWxw%3D&amp;reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkeski.finna.fi%2FRecord%2Fkeski.2728050&amp;data=04%7C01%7Channe.rokkonen%40keuruu.fi%7C0c2d00a20f5642c69d0308d8dcb15f54%7C5b9644885f074c7f8ceb9b332bced77b%7C0%7C0%7C637502001653826391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=AWqY1fKEm%2FbfeDG%2BT7lLox8ee8nPHLS2JrIEUKq7nAA%3D&amp;reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkeski.finna.fi%2FRecord%2Fkeski.3050915&amp;data=04%7C01%7Channe.rokkonen%40keuruu.fi%7C0c2d00a20f5642c69d0308d8dcb15f54%7C5b9644885f074c7f8ceb9b332bced77b%7C0%7C0%7C637502001653826391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=QpZICKiv9hpYn%2FlvVlPErx%2FnIPOaPClgS0tuiDc5JyI%3D&amp;reserved=0


 

Otsikko: Kuka keksi banaanipotkun & muita futisfaktoja Suomesta 

Tekijä: Nuuttila, Kalle 

Kaiva kannatushuivi esiin, ota mukava asento ja tartu kirjaan! Tämän opuksen sivuilla kotimaisen 

jalkapallon historian lehdet kohisevat kuin Saviniemen kentän katsomo syksyllä 2005. Yli sataan 

vuoteen jalkapalloa mahtuu rutkasti ikimuistoisia hetkiä ja pelaajia. Tiedätkö koska ja missä 

ensimmäisestä Suomen mestaruudesta pelattiin? Kuka tarjosi vastustajalle pastilleja? Tai minkä 

joukkueen kannattajat kajauttavat ilmoille Banzai-huudon? Innostava koko perheen tietokirja 

valottaa suomalaista pääsarjatason jalkapalloa monelta kantilta. Sami Kaarakaisen upea 

nelivärikuvitus viimeistelee vauhdikkaan kokonaisuuden. 

 

Otsikko: Jalkapallon arvoitus 

Tekijä: Widmark, Martin 

Lasse ja Maija ratkaisevat jo 18. mysteerin! Vallilan jokavuotinen jalkapallon ystävyysottelu 

Solbackaa vastaan lähestyy. Joukkueisiin valitaan kummankin kaupungin viisi parasta pelaajaa. 

Vallila ei ole yleensä pärjännyt otteluissa, mutta tänä vuonna joukkueen valmentajana toimii 

postinkantaja Franco Bollo, joka on luvannut että Lassen ja Maijan kotikaupunki saa vihdoinkin 

hopeisen voittopokaalin kotiin. Ja kun hyökkääjänä loistaa Muhammed Karat ja maalivahtina itse 

poliisimestari, mikä voisikaan mennä pieleen...? Kun Solbacka lopulta johtaa 7-0 ja hopeinen 

pokaalikin varastetaan kesken ottelun kiihkeimmän tiimellyksen, tulee Lasselle ja Maijalle taas 

töitä. 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkeski.finna.fi%2FRecord%2Fkeski.3074060&amp;data=04%7C01%7Channe.rokkonen%40keuruu.fi%7C0c2d00a20f5642c69d0308d8dcb15f54%7C5b9644885f074c7f8ceb9b332bced77b%7C0%7C0%7C637502001653826391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=gDI6kjhdfiSlZSXIXPiREHLAOmTTCmjZO5D7Vo5qwyM%3D&amp;reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkeski.finna.fi%2FRecord%2Fkeski.2882517&amp;data=04%7C01%7Channe.rokkonen%40keuruu.fi%7C0c2d00a20f5642c69d0308d8dcb15f54%7C5b9644885f074c7f8ceb9b332bced77b%7C0%7C0%7C637502001653836384%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=yBh8wqj2w0R%2FdMGlaYEYzE0vSUwZrhokCy2EHXqNNOc%3D&amp;reserved=0
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