Pauli Kallio ja Juliana Hyrri: Kalle, pallo ja sello (Suuri Kurpitsa 2019)
Kalle, pallo ja sello on kirjana merkkitapaus: kotimaista
laatusarjakuvaa lapsille! Vauhdikkaan kertomuksen päähenkilö on
alakouluikäinen Kalle, joka on innokas jalkapalloilija ja sellon
soittaja. Harrastusten yhteensovittaminen aiheuttaa hyväntuulisia
kommelluksia, joiden lomassa nähdään merkillisiä unia ja mahtavaa
idolijengiä: Messi, Zlatan, Litti, Pukki sekä selloguru Eicca Toppinen!
Tarina tuo taide- ja urheiluharrastamisen usein hyvinkin eriytyneet
maailmat mainiolla tavalla lähemmäs toisiaan. Tekstin ja kuvan
yhteispeli on saumatonta, ja piirrosjälki tulvii iloa, meininkiä ja
maalauksellisuutta.
Kenelle? Alakouluikäisille sarjakuvan, urheilun tai musiikin ystäville. Myös aikuinen viihtyy tarinan
parissa mainiosti.

TÄMÄN TÄYTYY OLLA…UNTA!
- Opetetaan Kallelle saksipotku.
- Jipii!
- No kyllä minä sitten!
- Osaankohan minä?
- Pian opit.
- Harjoitus tekee kuninkaan!
- Ensin helppo versio.
- Zlatan heittää pallon ilmaan, Litti ja Teemu tukevat Kallea.
- Leo Messi opettaa minulle saksipotkua!
- Tämän täytyy olla…
- Älä sano sitä!
- …UNTA! (s. 42–43.)
Kallen uni on kuin jokaisen jalkapalloharrastajan unelma: Messi, Zlatan, Litti ja Pukki opettavat hänelle
saksipotkua. Kallen idolit tekevät unessa muutakin vähän merkillistä. Zlatan ja Litti ovat Ruotsin ja
Suomen kruunatut kuninkaat, ja Messi tuskailee veroilmoituksen parissa.
Keitä tunnettuja ihmisiä ihailet tai arvostat? Ketkä ovat sinun idoleitasi? Entä jos voisit kohdata heidät
unessa? Mitä mahtavaa – tai ihan kummallista – tekisitte yhdessä? Kirjoita uni, jossa seikkailet idoliesi
kanssa. Lopeta tekstisi Kallen repliikillä: Tämän täytyy olla unta!
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PUHEKUPLIA KARKUTEILLÄ
BRAVO!
OHO!

POM-DOM-POM!

HIDASTA HIMPUN VERRAN!
APUA!
KIITTI!

TÄMÄHÄN SUJUU VALLAN MERKILLISEN MAINIOSTI!
DIU DIU DIU!
DÄNG DÄNG DÄY DÄY!

KOHTA NÄET JA KUULET!
RÄY RÄY RÄY!

POLTTAA!

TULE NYT!
TEMPOA! KIRI KIRI!

MURR HOH HOH HOIJAA!
TA-DAA!

HYVÄÄ YÖTÄ!

PRÖÖT
NYT TEKEE MIELI JÄTSKIÄ!

YKS KAKS KOL NEL…
TULE NYT VAAN!

POTENTIAALIA ON.

TÄTÄ!
HERÄTYYYYS!
KURAA!

KERRO!
HII!
HUOMIO HUOMIO!

MITÄ SINÄ TÄÄLLÄ TEET?
HUH!

KERRO!

MITÄ KAIKKEA TÄÄLLÄ VOI KOKEILLA?
ETHÄN KIIREHDI SUOTTA!

NO TUOTA…
AUTS!
HIMPUTTI!
JIPII!

OSAANKOHAN MINÄ?

MINÄ OLEN NÄHNYT ERIKOISIA UNIA.

HAH HA HA!

OIVALLISTA!

VÄSYTTÄÄKÖ?
PIM!

ARVAA YRITINKÖ?

EI!

JOO!
TERVETULOA!

Kalle, Pallo ja sello on täynnä puhekuplia, joista löytyy mahtavia repliikkejä eli vuorosanoja:
huudahduksia, äännähdyksiä, kysymyksiä, kommentteja jne. Päästetään puhekuplat karkuteille!
1) Piirrä tyhjiä puhekuplia, ja kirjoita niihin sekä kirjasta löytyviä että itse keksimiäsi repliikkejä.
2) Leikkaa kuplat irti ja etsi niille uudet puhujat omasta lähiympäristöstäsi. Minkä repliikin voisi lausua
peili? Entäpä kirjahylly tai eteisen lipasto? Millainen puhekupla sopisi ruokapöydän puheeksi? Mikä voisi
olla ulko-oven, lempikirjan tai hammasmukin puhetta? Kiinnitä puhekuplat paikoilleen sinitarralla.

UNIELÄIN
Kalle näkee kirjassa vauhdikkaita unia, joihin on sujahtanut mukaan myös kotipihan orava. Mikä eläin
voisi seikkailla sinun unissasi, tai miksi eläimeksi haluaisit unissasi muuttua? Onko unieläimesi
tosimaailmasta tuttu, vai onko sillä joitain aivan merkillisiä unimaailman ominaisuuksia? Unissa kun voi
tapahtua mitä vain!
Kirjoita tai piirrä kuvaus omasta unieläimestäsi.
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TUULIKKI TUUBA JA RAIMO RUMPU
Silloin tällöin Kallen mielikuvitus liitelee omille teilleen lupaa kysymättä…
- Kalle!
- Hei! Haloo!
- Herätyyyys!
- Ajattelin millainen sellisti Zlatan olisi!
- Zlatan sellistinä?
- Joo! Ja Messi ja Ronaldo!
- Messi kyllä soittaisi rumpuja!
- Messi pelaakin niin rytmikkäästi!
- Ronaldo vinguttaisi pitkiä kitarasooloja!
- Zlatan tööttäisi jotain älyttömän isoa torvea!
- Ja räppäisi välillä! (s. 23–25.)
Kalle ja Kaneli pohtivat, millaisia huippufutarit voisivat olla muusikkoina. Aika mahtavia varmasti! Mutta
millaisia henkilöhahmoja eri soittimista voisi keksiä? Kokeillaan!
1) Tutustu aluksi sinfoniaorkesterin soittimiin. Se onnistuu mainiosti esimerkiksi Ylen orkesterikoneessa:
https://yle.fi/aihe/orkesterikone
2) Valitse kiinnostavin soitin, ja perehdy siihen vielä lisää. Tästä soittimesta tulee henkilöhahmosi
sukunimi!
3) Keksi henkilöllesi alkusointuinen etunimi, joka siis alkaa samalla kirjaimella kuin henkilösi sukunimi,
esim. Tuulikki Tuuba tai Raimo Rumpu.
4) Ala luonnostella nimeämääsi hahmoa: Miltä hän näyttää? Millainen on hänen äänensä, tyylinsä ja
luonteensa? Minkä ikäinen hän on, ja missä hän asuu? Mistä hän pitää, ja mitä hän inhoaa? Keitä hänen
perheeseensä kuuluu? Millaisia ystäviä hänellä on? Mitä hän harrastaa tai tekee työkseen?
Tee henkilöhahmostasi mahdollisimman paljon sukunimensä kaltainen!
5) Kirjoita lyhyt teksti henkilöstäsi vaikkapa
a) päivänä, jolloin kaikki oli kertakaikkisen tavallista
b) aamuna, jolloin herätyskello ei soinutkaan
c) iltana, jolloin hän ei millään malttanut mennä nukkumaan TAI
d) yönä, jolloin hän hiippaili jossain salaperäisessä paikassa.
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