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Mun paappalle koska olit tärkeä. Paappa=vaari  

                                                            
23 Toukokuu 
Pulssi nousi ja Selja  nousi ylös paikasta mistä häntä oli kampattu. Tuomari vihelsi ja 
laittoi pallon niin että Selja voisi tehdä rangaistuspotkun. Vastustajat teki muurin. 
Selja katsoi tuomaria. Silloin hän tunsi käden mikä veti hänet takaisin.  
- Sinä tiedät että se on minä joka otan rangaistuspotkut tässä joukkueessa, sanoi Olivia 
Seljalle niin että kaikki kuuli. 
- Okei mutta et tarvitse vetää minua noin, sanoi Selja vihaisesti. 
- Joo joo, sanoi Olivia koppavasti. 
Selja meni taaksepäin hänen paikalle. Olivia ampui niin että maalivahti ei yltänyt 
palloa ja se lensi maaliin. Kaikki FC Vauhdin fanit nouisi ylös ja tapputti käsiä. 
Matsi loppui, tulos  4-2 FC Vauhdille. Selja käveli reppua vastaan ja katsoi jos olisi 
vähän vettä jäljellä vesipullossa. Hän joi vettä ja näki vaarin toisella puolella 
jalkapallokenttää. Selja pakkasi reppunsa ja juoksi kohti vaaria. 
- Mitä tapahtui? kysyi vaari. 
- Ei mitään, sanoi Selja tummalla äänellä. 
- Juu kaikki näki, mitä tapahtui, sanoi vaari. 
- Olivia vaan halusi ottaa sen, sanoi Selja. 
- Mutta se on epäreilua, totesi vaari. 
He kävelivät kotiin ja puhui jalkapallosta. Kun he tulivat sisään niin vaari pisti 
telkkarin päälle.  
- Haluatko auttaa ruoanlaitossa? Kysyi vaari. 
- No en juuri nyt koska on Liverpool vastan Arsenal, vastasi Selja. 
- Mutta huomenna on harkat niin pakkaa eka sinun vaatteet. Minä tulen hakemaan 
sinut koulusta koska haluan kertoa sinulle yhden asian, sanoi vaari. 
- Okei koulu loppu kello 14:30, sanoi Selja vaikka hän olisi halunnut mennä itse 
kotiin. 
Selja mietti mitä vaari halusi kertoa. 
 
24  Toukokuu  
“Piip piip” kello soi ja Selja nousi ylös sängystä hitaasti kuin etana. Hän puki päälle 
vaatteet, Arsenalpaita ja tavalliset siniset farkut. Seljalla oli aina letit ja jonkinlainen 
jalkapallopaita yllä. Hänellä oli suklaan väriset silmät ja tummat hiukset.  
Vaari oli tehnyt puuroa aamiaiseksi. Selja meni istumaan pöytään ja otti lasin vettä.  
- Oletko nähnyt unta? kysyi Vaari. 
- En ole, vastasi Selja iloisesti. Hän puhalsi lautasta niin että puuro tulisi kylmäksi. 
Lusikka vispasi purossa niinkun tornado. Paahtimessa hyppäsi leipä ja vaari laittoi 
voita ja antoi leivän Seljalle. Ruoan jälkeen hän pakkasi laukun ja meni harjaamaan 
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hampaat. Hän laittoi hammastahnaa hammasharjaan niin että se näytti siltä että 
hammasharjalla oli myssy. Sitten hän puki takin päälle ja käveli koulun.   
Koulumatka oli aika lyhyt ja hän ajatteli miten hänestä voisi tulla uusi Messi. Hän 
ajatteli myös mitä vaari oli sanonut eilen. Korvissa oli Ariana Granden uusi levy ja 
tuntui siltä että hän pomppi veden päällä. 
 
Koulussa Alma ja Selja puhui eilisestä matsista. Alma oli Seljan paras kaveri ja kävi 
myös samassa jalkapallossa. Harmi kyllä he eivät käynyt samassa luokassa mutta he 
leikkivät usein välitunneilla. 
 
Kaapin luona Selja tuli ajatelleeksi jalkapallokenkiä ja muisti että ne oli unohtunut 
kotiin. 
- Mitä kello on? kysyi Selja Almalta. 
- 08:16 miksi kysyt? samaan aikaan kun hän katsoi kelloa puhelimesta. 
- Okej ota tämä. Minä lähden kotiin hakemaan nappikset, sanoi Selja kun hän antoi 
reppunsa Almalle.  
-Sinulla on 14 minuuttia aikaa kunnes koulu alkaa, sanoi Alma mutta Selja oli jo 
alkanut juosta kotiin. Hän juoksi nopeasti kotiin ja kun hän tuli ulkoovelle  niin oli 
vaikeata tehdä oikea koodi koska kädet tärisi stressistä.  Hän loikkasi portaat ylös ja 
painoi kelloa. Ovi avautui ja vaari kurkisti esiin.  
- Moi, mitä sinä täällä teet, kysyi vaari. 
- Haen minun nappikset, sanoi Selja. 
- Mutta koulu alkaa aivan kohta sanoi vaari. 
Selja meni  huoneeseensa ja avasi kaapin ja otti kengät käteen. Sitten hän juoksi 
kouluun. Vaari huusi perässä, muista sitten että puhutaan koulun jälkeen. 
 
Suomentunnilla Selja mietti mitä vaari halusi sanoa. Ehkä hän halusi kertoa miten 
Seljasta tulisi hyvä jalkapalloilija tai haluaisiko vaari auttaa häntä  sanomaan Olivialle 
että Selja myös saisi ottaa rangaistuspotkut? Selja nukahti melkein pulpetin ääreen. 
 
- Mitä sinä teet? kysyi opettaja. 
- Kirjotan, Selja katsoi tyhjää paperia ja aloitti kirjoittaa. 
- Mutta Selja, kuiskasi Olivia. Ethän sinä halua että saat kotisoiton? 
- Lopeta Olivia, ja samalla kello soi ja välitunti alkoi.   
Alman ja Seljan luokkahuoneet olivat samassa käytävässä. Seljan kaapin luona seisoi 
Alma ja odotti häntä. Ulkona he puhuivat siitä miten he voisivat tulla paremmaksi kun 
Olivia jalkapallokentällä. He tiesivät että he eivät ollut parempia kun Olivia mutta 
eivät halunnut myöntää sitä. Kun kello soi sisään niin oli ruokaaika. 
-Kaikki tulevat jonon nyt, sanoi ope. Ruokasalista tuoksui keitto.  
Kaikki menivät jonon paitsi Selja joka oli pesemässä käsiä. 
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-Tuu nyt Selja niin saat ruokaa, sanoi opettaja. Selja käveli jonoon rauhallisesti. Hän 
tiesi että jos hän juoksisi niin opettaja sanoisi että Selja ei sai juosta sisällä. 
Selja otti vähän pastaa ja enemmän keittoa. Hän meni ottaman vettä ja silloin Olivia 
tuli ja sanoi “ sinä et saa tulla tänään harkoille olet niin huono” 
Selja vastasi ja näytti kieltä: 
-Voit itse sano noin sinulle. Selja tiesi että se oli rumasti mutta se tuntui hyvältä. 
 
Koko koulupäivä meni ja Vaari soitti Seljalle ja kertoi että hän oli koulunpihalla. 
Selja sanoi heippa luokalle ja lähti ulos. 
- Moi,  mennään leipomoon ja voin kertoa sinulle yhden jutun, kuiskasi vaari Seljan 
korvaan. 
- Tottakai, sanoi Selja. 
- Mistä joukkueesta sinä tykkäät eniten? kysyi vaari. 
 - Arsenal tottakai, sanoi Selja. 
- Miksi? kysyi vaari. 
- Siksi kun äiti pitää siitä, sanoi Selja. 
- Mutta miksi äiti pitää siitä? kysyi vaari 
- En tiedä, sanoi Selja. 
- Koska minä pelasin Arsenalissa, sanoi vaari. 
He kävelivät leipomoon minkä nimi oli Swedish fika. 
- What!? huusi Selja. 
He menivät sisään ja otti pullan, mehun, kahvin ja menivät istumaan pöytään.  
- Mikä on sinun paras harhautus? kysyi Selja. 
- Santeri-harhautus, vastasi vaari. 
Minä en tiennyt että vaari oli jalkapalloilija! Minä tiesin että hän pelasi jalkapalloa 
mutta en tiennyt tätä, mietti Selja. 
- Selja maailma kutsuu, vaari otti käden ja heilutti sitä kasvon edessä. 
- Aaah miten tehdään se Santeri, kysyi Selja. 
Vaari ja Selja puhui jalkapallosta ja Arsenalista. Selja päätti että hän testaa sen uuden 
harhautuksen seuraavilla harjoituksilla. Selja katsoi vaaria päin ja mietti, että jos 
hänestä tulisi uusi Messi niin hän antaisi kaikki rahat vaarille.  
- Oi, harkat alkaa vartin päästä, sanoi vaari. 
Selja söi pullan ja lähti vessaan ja puki jalkapallovaatteet päälle. 
He kävelivät reippaasti jalkapallokentälle. Puoli joukkue oli jo tullut sinne kun he 
tulivat perille.  
 
-Moi, halusin vaan sanoa että minulla on yllätys teille mutta kerron sen harkoitten 
jälkeen, sanoi Pia ja hymyili. Pia oli Alman äiti ja myös valmentaja. Pia tasasi ryhmän 
kahteen. Selja ja Alma tulivat samaan joukkueeseen kuin Olivia. Treenausmatsi alkoi. 
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Selja harjoitteli Santeri-harhautusta mutta ei onnistunut. Selja kokeili toista kertaa 
mutta ei silloinkaan mennyt. 
- Mutta mitä vikaa minussa on, sanoi Selja vihaisesti.  
Hän testasi taas ja tällä kertaa se onnistui, pallo lensi ylös ja Selja otti sen vastaan ja 
ampui kovasti maalia kohti. Maali! Selja teki maalin. Pia taputti käsiä iloisesti. 
-Tulkaa tänne, ottakaa teidän vesipullot mukaan. Kerron nyt yllätyksen.  Olen saanut 
viestin ruotsisuomen mestarijoukkueelta IFK Vahvalta että he haluavat että kaksi 
meidän pelaajista aloittaa pelaamaan niiden kanssa. Niiden valmentaja oli katsomassa 
meidän viime matsia, sanoi Pia. 
Kaikki alkoi puhumaan ja Selja ajatteli että Olivia tulee varmasti mukaan. 
- Hiljaisuus, viestissä lukee että ne pelaajat, jotka ne haluavat mukaan on hyviä koska 
he ovat hyvät syöttämään ja tekemään harhautuksia.  
Kaikki olivat hiljaa. 
- Ne jotka ovat saanut kutsun on…….. Alma ja Selja! 
Selja ja Alma halasivat toisiaan, mutta Olivia laittoi kädet taskuun. Selja juoksi 
vaarille ja halasi häntä. 
- Mun Messi, sanoi Vaari. Tiesin että sinustakin tulee mestari! 
 
 
  
 
 


