
1-3 -LUOKKALAISILLE SUOSITELTAVIA KIRJOJA: 
Otsikko: Opossumi ja pompottava sydän 

Tekijä: Venho, Johanna 

"Ylämummoon!” Opossumi huutaa ja tekee valtavan loikan. Se on menoa, kun Opossumi hurahtaa 

jalkapalloon! Sykähdyttävän Opossumi-sarjan kolmannessa osassa pelataan palloa ja ihastutaan päätä 

pahkaa. 

Opossumi innostuu jalkapallosta ja pääsee mukaan kesäleirille. Mutta joukkueessa pelaaminen ei 

olekaan aivan helppoa: Opossumi ei kestä häviämistä ollenkaan! Pallon lisäksi pompottaa myös 

Opossumin sydän, kun se ihastuu päätä pahkaa erääseen leiriläiseen. Pajua huolettaa: voiko pieni, 

karvainen Opossumi saada osakseen lainkaan vastarakkautta? Pajulla itselläänkin riittää säpinää: 

Ronja-pennun kouluttaminen on kovaa työtä, eivätkä ihastumisjutut osu aina maaliin…  

 

Otsikko: Kummitusliiga 

Tekijä: Doyle, Malachy 

Samppa ja isoisä törmäävät iltakävelyllä tylsistyneeseen kummitusjoukkoon. Kaarle Kaamea, Aave-

Aatu ja kumppanit jännittävät liikaa taivaan porteille menoa, joten he piileskelevät vanhassa 

ladossa ilman mitään tekemistä. Samppa haluaa auttaa ja alkaa valmentaa uusia ystäviään 

kummitusliigan futispeleihin. 

 

Otsikko: Vauhdikas futisleiri 

Tekijä: Grimm, Sandra 

Leo ja muut futisleiriläiset ovat innoissaan, kun he saavat valmentajakseen oikean 

maajoukkuepelaajan. Ohjelma vain on täynnä kovaa treeniä, eikä juurikaan pelailua. Naapurikentän 

superfutaajia vastaan käytävässä ottelussa leiriläiset pääsevät vihdoin näyttämään parhaan 

taituruutensa... 

 

Otsikko: Taikamuuri 

Tekijä: Bryant, Ann 

Aaro haluaa tehdä vaikutuksen joukkuetovereihinsa ja auttaa omaa kouluaan voittamaan jalkapallo-

ottelun. Asiat eivät kuitenkaan ota sujuakseen ennen kuin Aarolle selviää, että koulun pihalla oleva 

tiilimuuri onkin taikamuuri... Suuraakkosin kirjoitettu Hyppää kirjan kyytiin! -sarja sopii kaikille, 

jotka ottavat ensi askeleitaan lukemisen parissa. Hyppää kirjan kyytiin - ja naura makeasti! 
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Otsikko: Jalkapallohuumaa 

Tekijä: Hanauer, Michaela 

Tavutettu suuraakkosin. Palloa ei ole hauskaa potkia yksin! Niinpä Luka pestaa pelikaverikseen 

koiran. Elmolla on pulma: hänen aivan erityinen jalkapallonsa on viety. Maalivahti Laten on 

voitettava rangaistuspotkuja kohtaan tuntemansa pelko. Anna tykkää Iirosta, mutta ei sitten yhtään 

jalkapallosta. Neljä pientä ta-vu-tet-tu-a ja SUURAAKKOSILLA kirjoitettua jalkapallotarinaa 

Kirjatiikeri-sarjassa. 

 

Otsikko: Kalle, pallo ja sello 

Tekijä: Kallio, Pauli 

Kalle on alakouluikäinen poika, joka pelaa jalkapalloa ja soittaa selloa yhtäläisellä innolla. 

Harrastusten yhteensovittaminen aiheuttaa kommelluksia ja ongelmiakin, ja lahjakkaaseen poikaan 

kohdistuu paineita keskittyä jompaankumpaan. Soitonopettaja Jemina Jousikolla ja valmentaja 

Pontus Bollanderilla lienee asiasta omat mielipiteensä. Kalle kuitenkin tasapainoilee iloisesti pallon 

ja sellon välillä ja saa myös parhaan pelikaverinsa Kanelin kiinnostumaan soittamisesta. Eräänä 

päivänä ystävykset törmäävät Eicca Toppiseen, joka on Kallen suuri selloidoli. Fantasiajaksoissa 

Kallea opastavat jalkapallon saloihin Messi, Ronaldo, Zlatan ja Teemu Pukki. 

 

Otsikko: Ota pallo kiinni! 

Tekijä: Corbalis, Judy 

Jiri ja mummo laukovat kilpaa rangaistuspotkuja. Kun on mummon vuoro potkaista, pallo ampaisee 

kohti maalia ja siitä kunnon kierteellä karkuteille. Jirin ja mummon ei auta muu kuin seurata 

perässä, minne tahansa kuriton pallo pomppiikin… 

 

Otsikko: Teemu Pukki baby 

Tekijä: Wickström, Mika 

Teemu Pukki Baby! on kertomus enkelikutrisesta pojasta, josta kasvoi kaikkien ihailema jalkapallo-

sankari. Tässä hauskasti kuvitetussa, tarinan muotoon kirjoitetussa teoksessa seurataan Suomen 

kirkkaimman jalkapallon tähden vaiheita Kotkan Hovisaaresta Englannin Valioliigaan ja jalkapallon 

EM-kisoihin asti. 
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Otsikko: Taneli ja FC Mörlökit 

Tekijä: Lähde, Petja 

Mörlökit haastavat Superpallot jalkapallo-otteluun. Jos Mörlökit voittavat, he puhkaisevat 

Superpallot. Universumissa on vain yksi henkilö, joka voi voittaa Mörlökit. Hän on suomalainen 

Taneli. Mutta vaikka Taneli on universumin kovin futaaja, pystyykö hänkään voittamaan Mörlökkejä, 

joilla on kahdeksan jalkaa ja kuusitoista kättä? 

 

Otsikko: Pienessäkin on potkua! 

Tekijä: Ljunggren, Magnus 

Kaupunki on haastanut linnan jalkapallo-otteluun. Mukaan pääsevät kaikki, jotka uskaltavat – myös 

lapset... 

 

Otsikko: Huuhkaja ullakolla 

Tekijä: Marttinen, Tittamari 

Kaverukset Leo, Sanni ja Veeti ovat ulkoiluttamassa Leon koiraa Pähkinää, kun he tuntevat jonkun 

tarkkailevan heitä puusta. Tarkkailija paljastuu tuuheakulmaiseksi huuhkajaksi. Huuhkaja näyttää 

ilmestyvän aina sinne, missä lapset ovat, se taitaa viihtyä heidän seurassaan. Kaverukset nimeävät 

huuhkajan Hannuksi. Hannu päättää asettua Leon kotitalon ullakolle. Mutta mikä avuksi, kun Hannu 

huhuilee öisin ikävissään? Kenties Kertusta olisi Hannulle seuraa.  

 

Otsikko: Jalkapallohullu 

Tekijä: McNaughton, Colin 

Turo rakastaa jalkapalloa, mutta kukaan ei pelaa hänen kanssaan. Ikkunastaan hän ihailee 

kotikulmansa futisseuran, Taiston Tiikerien, peliä. Mutta pian Turokin pääsee vetämään valtaisat 

pelihousut jalkaansa, kun Tiikerit pelaavat Lieron Leijonia vastaan. Joutuvatko katsojat nielemään 

ivanaurunsa, kun kentälle hölköttelevä nalle käy nahkakuulan kimppuun? 

 

Otsikko: Siiri tekee maalin 

Tekijä: Nopola, Tiina 

Siiri sisuuntuu epäilijöihin ja liittyy jalkapallojoukkueeseen. mutta kuinka pienikokoinen Siiri 

mahtaa pärjätä mimmiliigassa? Pikku-Otto, keski-Otto ja iso-Otto ovat alkaneet pelata jalkapalloa. 

Siirikin haluaisi potkia palloa, mutta Ottojen mielestä Siiri on surkea pelaaja. Tästäkös Siiri 

sisuuntuu ja päättää näyttää Otoille: hän liittyy tyttöjen jalkapallojoukkueeseen. Siirin ura 

mimmiliigassa ei ala kovin lupaavasti. Hän on joukkueen nuorin ja pienikokoisin ja jää pelikentällä 
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toisten jalkoihin. Keski-Oton ja iso-Oton mielestä Siirin pitäisi unohtaa jalkapallon pelaaminen ja 

keskittyä leikkimään vaikka paperinukeilla. Siiri suuttuu poikien puheista ja jatkaa pelaamista, 

vaikka joukkueen tähtipelaajan Karoliinan mielestä Siirin tulo oli paha takaisku joukkueen 

iskukyvylle. Kun Siiri pelikavereineen saa vastaansa Salamat, ryhmän, joka ei ole hävinnyt yhtään 

ottelua, Pikku-Otto opettaa Siirille muutaman kikan, joilla voi yllättää vastustajan. Hyväksyykö 

tähtipelaaja Karoliina lopulta Siirin? Ja pyörtävätkö keski-Otto ja iso-Otto puheensa paperinukeista? 

 

Otsikko: Supermarsu tekee maalin 

Tekijä: Noronen, Paula 

Emilia kuulee maailman kamalimman uutisen: Simo vaihtaa superlahjakkaiden kouluun ja muuttaa 

pois. Seuraava kauhu-uutinen: Rasviksen isä, margariinitehtailija, aikoo rakentaa fudispuiston tilalle 

urheiluareenan, jonne Emilian peliporukalla, ""rupujengillä"", ei ole mitään asiaa. Lopulta 

kaupunginjohtaja päättää ratkaista puiston kohtalon jalkapallo-ottelulla: Rasviksen isän 

sponsoroima ykkösjoukkue vastaan ruput. Peliin on aikaa vain muutama viikko, Emilialle tulee kiire. 

Heidän joukkueessaan jokaisella tuntuu olevan jokin peliä haittaava hankaluus: Anterolla on 

palloallergia, Ismo saa kikatuskohtauksia, Nisu-Lissu tekstaa koko ajan kesken pelin ja Kirsikka ei osu 

käyräjalallaan palloon. Ovatko ongelmat käännettävissä voitoksi? Onnistuuko Supermarsu saamaan 

rupujengin iskukuntoon? Ja entä mitä Emilian ja Simon ystävyydelle tapahtuu? 

 

Otsikko: Paten jalkapallokirja 

Tekijä: Parvela, Timo 

Pate pallo hukassa? Supersuosituista Ella ja kaverit -kirjoista tuttu, hieman hömelö Pate seikkailee 

jo toisessa omassa kirjassaan. Pallo-Karhujen joukkue on osallistumassa Super-turnaukseen, mutta 

kavereiden hämmästykseksi keskushyökkääjäksi ei valitakaan Patea! Vaikka hän rakastaa jalkapalloa 

ja on aivan loistava pelaaja. Pate ei kuitenkaan jää tuleen makaamaan vaan päättää kasata 

turnaukseen oman jenginsä, Maailman parhaan joukkueen. Pelikavereiksi hän haluaa värvätä mm. 

Messin, Ronaldon ja Zlatanin, mutta heitä on aika vaikea saada kiinni. Onneksi Pate saa uusia 

ystäviä, joiden kanssa osallistuminen saattaakin onnistua. Tosin kolmijalkainen koira, naapurin 

yhdeksänkymppinen Eino ja pullokassimies puistosta eivät ole kaikkien mielestä mikään dream team. 

Mutta ehkä joukkuetovereilla on salattuja kykyjä? 

 

Otsikko: Maalijahdissa 

Tekijä: THiLO 

Kalle on täpinöissään, sillä hänen joukkueensa pelaa tänään ylemmässä sarjassa. Joonankin 

ajatukset pyörivät jalkapallon ympärillä. Hänen isänsä on maailmankuulu futaaja, mutta eräässä 
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tärkeässä ottelussa Joona saa tilaisuuden näyttää, että pallonhallinta sujuu häneltäkin... Kahdeksan 

jalkapallotarinaa. 

 

Otsikko: Jalkapallotarinoita 

Tekijä: THiLO 

Juuso on huippuhyvä maalivahti. Onni potkaisee ja Juuso tapaa erään tähtipelaajan entisen 

valmentajan. Pääseekö hän tämän joukkueeseen? Totista joukkuehenkeä osoittavat puolestaan 

Futistiikerit, jotka päättävät kunnostaa pelikenttänsä omin voimin. Kolme vetävää futistarinaa. 

 

Otsikko: Rufus Ritari ja hurjat turnajaiset 

Tekijä: Watkins, Sam 

Rufus rakastaa kaikkea, mikä liittyy ritareihin! Hän ei ole yhtään kiinnostunut jalkapallosta, toisin 

kuin paras ystävänsä Oliver. Mutta kun koulussa pelataan tärkeä jalkapallo-ottelu, Rufuksen 

ritarintaidoista on yllättävää hyötyä...  

 

Otsikko: Harri ja dinot pelaavat jalkapalloa 

Tekijä: Whybrow, Ian 

Harri on valittu luokkansa jalkapallojoukkueen kapteeniksi. Koulun turnaus lähestyy, mutta 

oppivatko Harri ja hänen ystävänsä pelaamaan riittävän hyvin yhteen? Maskottisaurukset ainakin 

kannustavat innokkaasti. Televisiosarjastakin tuttu Harri ja hänen dinoystävänsä seikkailevat 

hauskassa tarinassa, jossa sitkeys ja yhteistyö palkitaan. 

 

Otsikko: Totti ja saksipotku 

Tekijä: Wickström, Mika 

Totti pelaa Toukolan Teräksessä eikä mikään ole hänestä hauskempaa kuin jalkapallo. Totti on 

mestari pomputtelemaan palloa, mutta nyt hän haluaa oppia huiman tempun nimeltä saksipotku. 

Salaisesta hankkeesta saa tietää vain pallokoira Kaapo. Seuraavassa pelissä Totti aikoo 

hämmästyttää kaikki taidoillaan… 
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Otsikko: Totti ja futiskoira 

Tekijä: Wickström, Mika 

Lukupalat-sarjasta tuttu Totti on menossa ensimmäiselle jalkapalloleirilleen. Kommelluksia on 

luvassa, kun hän pakkaa mukaansa myös pallokoira Kaapon. 

”Ei koiria!” lukee kyltissä, kun Totin joukkueen bussi kaartaa urheilukeskuksen pihaan. Hups! Totti 

oli niin innoissaan jalkapalloleiristä, että pakkasi myös koiransa mukaan – onhan se haka noutamaan 

palloja. Valmentaja hieman nikottelee, mutta lopulta Kaaposta on paljon apua, tai ainakin huvia! 
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