Kirjasarjat ykkös-kakkosille
Aho: Hii-o-hoi! Aarre näkyvissä! 25 kpl
Isä antaa Allulle laatikollisen vanhoja meriesineitä. Myrskylyhdyn ja
merikarttojen seasta löytyy ikivanha merikapteenin päiväkirja, joka
vie Allun ja hänen kaverinsa Rikun mielikuvitusmatkalle maailman
merille.
Alasalmi: Sinnikäs meripoika : satuja 25 kpl
Kymmenen sadun kokoelma, jossa on taitavasti pyöräytetty
vanhojen satujen tuttuja aineksia päälaelleen huumoria
unohtamatta.
Bagge: Kiljusen uusi herrasväki 25 kpl
Pidelkää korvianne, Kiljuset ovat taas vauhdissa ja ääntä riittää!
Onnistuttuaan polttamaan sekä saunansa että talonsa alkaa Luru,
Mökö, Plättä, Pulla ja isä ja äiti Kiljusen muutto maalta kaupunkiin.
Dahlgren: Lasse & Urmas : puudelitähdet 25 kpl
Koirakaverukset Lasse ja Urmas saavat päähänsä matkustaa
Kuuhun. Puudeleita rakastava Urmas haluaa etsiä Kuusta
puudelitähtiä, ja Lasse toivoo löytävänsä sieltä kultahiekkaa. Ensin
on kuitenkin rakennettava kuuraketti, mutta miten? Mutkien kautta
he pääsevät lähtemään avaruuslennolle, mutta kaikki ei suju aivan
suunnitelmien mukaan.
Huovi: Suurkontio Tahmapää rakentaa 25 kpl
Suurkontio Tahmapää on rakennuspuuhissa, sillä sen vanha talo
luhistuu kasaan Iiro-hirven pukatessa talon seinää. Mutta
minkälaisen talon se rakentaisi? Tamppi-oravan mielestä naavatalo
on kaikkein hienoin, Veikko-siili ehdottaa lehtikasataloa ja Iiro-hirvi
tiilitaloa. Suurkontio Tahmapää päätyy kuitenkin hirsitaloon. Kun
metsään ilmestyy lintumiehiä, jotka kiinnittävät puihin erilaisia
linnunpönttöjä, Tahmapää alkaa miettiä, olisiko mahdollista ottaa
pöntöistä mallia ja rakentaakin karhunpönttö.

Huovi: Urpo ja Turpo avaruudessa 25 kpl
Leikkikarhut Urpo ja Turpo rakentavat rakettia, tutkivat
vetovoimaa, kuun vaiheita ja kohtaavat avaruusolentoja.

Kallioniemi: Aaveita ja avaruusolentoja 25 kpl
Opettaja Aapeli Käen pihalla näkyy syyshämärässä outoja
ukkeleita. Ovatko ne avaruusolentoja, jotka uhkaavat Aapelia ja
hänen perhettään? Ja miksi koulun pihalla juoksee halloweeniltana
kaljupäinen hahmo uimahoususillaan?

Kallioniemi: Mörköjä ja sankareita 5 kpl
Reuhurinteen ala-aste –sarjaa.
Kallioniemi: Pusuja ja pulmia 5 kpl
Reuhurinteen ala-aste –sarjaa.
Kallioniemi: Reuhurinteen ala-aste 5 kpl
Reuhurinteen ala-aste on siitä hauska koulu, että kaikki luokat
ensimmäisestä kuudenteen ovat samassa huoneessa. Koulussa
sattuu ja tapahtuu melkein joka päivä jotain hurjaa tai ihanaa.
Opettajana Reuhurinteellä on Aapeli Käki ja oppilaita ovat mm.
Turpo, Tuupa, Tihru, Kippari, Sipuli ja Tupuli, Ryyni, Ötö ja Rosita.
Kallioniemi: Tähtiä ja tumpeloita 5 kpl
Reuhurinteen ala-aste –sarjaa.
Kallioniemi: Velmuja ja vintiöitä 5 kpl
Reuhurinteen ala-aste –sarjaa.
Korolainen: Aapo ja rytmihäiriö 25 kpl
Aapolla on outoja oireita: kädet hikoilevat, sydän pomppii
epävireessä ja puhekin katkeilee. Aapon ystävä Niko huoma heti,
mistä on kysymys: Aapo on ihastunut. Ihastuksen kohde on
Suvikukka, siis hän, joka on terävä kuin linkkari ja hehkuu kuin
sadan watin lamppu.

Lindgren: Vaahteramäen Eemeli ja pikku Iida 25 kpl
Vaahteramäellä Kissankulman talossa on pieni verstashuone,
jossa Eemeli usein istuu arestissa veistelemässä puu-ukkoja. Ovi
on teljetty ulkopuolelta, että Eemeli ei pääse ulos - ja sisäpuolelta,
ettei isä pääse sisään. Verstashuoneeseen pikku Iidakin haluaisi,
mutta sitä varten pitää tehdä metku. Ja sitten Iidallekin alkaa sattua
ja tapahtua…
Marttinen: Aada ja jääkarhu : hauska kaupunkiretki 25 kpl
Aada ja jääkarhu ovat toistensa parhaat ystävät. Yhdessä he
lähtevät retkelle kaupunkiin, mutta iltapäiväruuhkassa jääkarhu
katoaa. Löytääkö Aada ystävänsä?
Marttinen: Lemmikkien hotelli 25 kpl
Leon naapuriin on avattu lemmikkien hotelli ja Leo, Sanni ja Veeti
pääsevät auttamaan hotellin omistajaa. Avustajiksi pääsevät myös
Leon Pähkinä-koira, Sannin Rusina-kissa ja Veetin Vilma-hamsteri.

Marttinen: Lemmikkien lentomatka 25 kpl
Ystävykset Leo, Veeti ja Sanni osallistuvat valtakunnallisen
eläintenviikon viettoon. Juhlaviikon kunniaksi muutamat lemmikit
pääsevät onnekkaiden omistajiensa kanssa hilpeälle lentomatkalle.
Koneeseen kapuavat myös Leo ja kaverit sekä Pähkinä-koira,
Rusina-kissa ja Vilma- hamsteri.

Marttinen: Turvamies 25 kpl
Turvamiehen oikea nimi on Toni, mutta kolmannen luokan alussa
häntä aletaan kutsua Turvamieheksi. Hän on nimittäin taas kasvanut
kesän aikana. Hän on suurin kolmasluokkalainen, mitä koulussa on
koskaan nähty. Turvamies on reilu ja kiva kaveri, jolla
on todella hyvä vainu. Hän onnistuu aina työntämään nenänsä
kiinnostaviin juttuiin.

Mäki: Luke ja karvamammutti 25 kpl
Seikkailijamarsu Luke on keltaisen sukellusveneen kapteeni.
Miehistöön kuuluvat kanarialintu Tutti ja vesirotta Rane Rallipottu.
Yhdessä ystävät päättävät lomailla Pakkassaaristossa. Meressä he
törmäävät ujoon karvamammutti Tapsaan, joka liittyy sukellusveneen
miehistöön. Pakkassaaristo on jännittävä paikka. Matkalla löydetään
hätäviesti: Fiona-varsa on kateissa! Onnistuvatko Luke ja ystävät
löytämään Fiona-varsan?
Rekola: Eetu ja nokkelat neropatit 25 kpl
Miten Eetu selviää kahdesta fiksusta serkkutytöstä, jotka tulevat
vierailulle Ruotsista?

Somersalo: Mestaritontun seikkailut 35 kpl
Satumaan Mestaritonttu vapauttaa prinssi Yönsilmän kanssa
kuninkaantyttären velhojen vallasta.

Vaijärvi: Jukka Vihi ja petojahti 26 kpl
Vanhalta rouvalta on kadonnut kissa. Eikä mikä tahansa sylikissa,
vaan villi, lähes kaksimetrinen tiikeri. Jukka Vihiä puistattaa – tämä
juttu vaikuttaa vaaralliselta!

