
Bross, Helena: Löytäjä saa pitää (Mäkelä 2019)  

Eeli ja Omar löytävät pihalta kympin setelin. Löytäjä saa 
pitää! Mutta mitä he ostaisivat rahalla?  
Pikku lukuavaimen Eeli ja Omar -sarja kertoo pojista,  
jotka asuvat samassa talossa ja ovat ystäviä.  
Lue myös Uusi ystävä sekä Karkki vai kepponen?  
Teksti on ta-vu-tet-tu pienaakkosin. 

Cantini, Barbara: Mortina: kuoliaaksinaurattava juttu 
(Tammi 2019) 

Mortina on zombityttö. Hän asuu Villa Tuonelassa  
Tuoni-tädin, albiinovinttikoiran ja enon irtopään kanssa. 
Mortina kyllästyy leikkimään aina yksin. Eräänä päivänä 
hän naamioituu tavalliseksi lapseksi ja päättää lähteä ulos. 
Uuden helppolukuisen kirjasarjan aloitus. 

Haig, Matt: Totuuskeiju (Aula & co 2019)  

Yksinäinen Totuuskeiju parka! Hän puhuu totta, mutta  
tosiasiat eivät aina ole hauskoja. Eräänä päivänä keiju  
tapaa karmean peikon. Se paiskaa hänet suoraan  
Helsinkiin. Siellä keiju kohtaa surullisen ja  vaikeita  
kysymyksiä esittävän Aada-tytön.  

Helander, Seija: Hilppa Hömötiainen (Enostone 2019)  

Hilppa joutuu paniikkiin: Vanha kotimetsä uhkaa  
tuhoutua, kun puita kaadetaan yhä enemmän. Hakkuut 
uhkaavat harvinaisia eläimiä ja kasveja. Esimerkiksi  
kuoriainen Kalevi Korpikolva voi asua vain 150 vuotta  
vanhassa lahopuussa.  
Voidaanko metsä ja sen asukit pelastaa?  

Kaarla, Riina ja Sami: Täältä tullaan, lemmikit! (Tammi 
2019)        

Kati-e rakastaa elämiä, mutta myös elektroniikkaa ja  
ohjelmointia. Hän on rakentanut robotin nimeltä Ti-bot. 
Yhdessä robotin ja Moppi-koiran kanssa Kati-e auttaa  
ihmisiä eläimiin liittyvissä pulmissa.  
Lue myös Varkaan jäljillä. 

Katajavuori, Riina: Talvikki ja ensimmäinen  
älypuhelin (Karisto 2019)  

Talvikki saa elämänsä ensimmäisen kännykän.  
Viimeinkin hän pääsee luokan keskusteluryhmään sekä 
ottamaan omakuvia. Ihan mahtavaa! Mutta onko mitään 
järkeä pitää kännykkää aina esillä? Entä mitä tapahtuu, 
kun kännykkää ei eräänä päivänä löydy mistään?  

Nordahl, Peter: Koira nimeltä Ib: Melko mainioita  
tarinoita (Buster Nordic 2019)  

Ib on mukava koirakaveri. Se osaa monenlaisia asioita.  
Ib voittaa pelkonsa, kun metsän pimeydestä ilmestyy  
uhkaava varjo. Ib myös auttaa muurahaiskarhuja sekä  
oppii puijaamaan makkaraa kaupasta.   
Kirjassa on kolme lyhyttä tarinaa aloittelevalle lukijalle.  

Kettunen, Satu: Mörköjuhlat (Tammi 2019) 

Alman perhe muuttaa uuteen kotiin. Talo on vanha,  
ja hämyiset nurkat narisevat. Alma on aivan varma,  
että talossa on mörköjä. Isä ehdottaa taikakivien käyttöä 
mörköjä vastaan, mutta tyttö päättää järjestää  
mörköjuhlat. Juhliin saapuu yllätysvieras…  
Suuraakkoskirja löytyy kuvakirjahyllystä. 



Säfström, Maja: Tärkeitä tietoja eläinvauvoista (Nemo 
2019) 

Eläinvauvat syntyvät maailmaan eri tavoin.  
Möhkäkala munii satoja miljoonia munia, mutta koalalla 
on vain yksi poikanen. Ne myös syövät erilaista ruokaa: 
koalavauva maistelee emonsa kakkaa, mutta möhkäkalan 
poikasista suurin osa syödään ennen kuin ne kasvavat 
isoiksi.   

Tihinen, Mimmu: Pieni numero (Karisto 2019)  

Petunia asuu Metsäkankaan lähiössä mukavan  
uusperheensä kanssa. Lähiön asukkaat järjestävät  
taideillan. He toivovat, että siitä tehtäisiin juttu  
sanomalehteen. Kun toimittajat eivät kiinnostu,  
Petunia päättää perustaa oman lehden.  

Troll: Mestarietsivä Peppunen: Kuuttoman yön  
jättilainen (Nemo 2019) 

Viisi metriä pitkä varas ryöstelee naisten koruja.  
Rikoksen jälkeen jättiläinen katoaa kuin savuna ilmaan. 
Mestarietsivä Peppunen ja hänen apurinsa Brown  
ryhtyvät jäljittämään roistoa.  
Lukija voi osallistua rosvojahtiin sala-arvoituksia  
ratkaisemalla.  

Wickström, Mika: Totti ja saksipotku (WS 2019)  

Totti pelaa Toukolan Teräksessä eikä mikään ole hänestä 
hauskempaa kuin jalkapallo. Totti  haluaa oppia huiman 
tempun nimeltä saksipotku. Salaisesta hankkeesta saa  
tietää vain pallokoira Kaapo. Seuraavassa pelissä Totti  
aikoo hämmästyttää kaikki taidoillaan. Totti ja saksipotku 
on Lukupalat-sarjaa. 
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