Ranuan kirjaston koulukokoelma
Ranuan kirjastolla on kokoelmissaan nimenomaan koulujen käyttöön tarkoitettuja lasten- ja
nuortenkirjasarjoja. Ajatuksena on, että opettajat valitsevat oppilaidensa iän ja lukutaidon
mukaisen sarjan, joka sitten luetaan yhdessä. Koulukokoelma antaa oivallisen tilaisuuden virittää
keskustelua luetusta.
Tällä hetkellä sarjoja löytyy 15 kappaletta. Ne odottavat lukijoita digitointihuoneessa, josta
opettaja voi ne kipaista lainaamassa omalle tai luokkansa kortille. Kuhan ja Impiön kouluille sarjoja
voidaan toimittaa kirjastoauton kyydissä, kunhan ilmoitatte mitä haluatte.
Nopeat syövät hitaat, aikainen lintu vie lihavimman madon jne., eli kannattaa olla ajoissa liikkeellä!

Koulukokoelman sarjat ja kappalemäärät
Haahti, Taina: Ron Tulinen (20)
Hai, Magdalena: Kerjäläisprinsessa (20)
Hirvonen, Hannu & Sakki, Pia: Rakastunut krokotiili (20)
Kivekäs,Ansu: Päin Porkkalaa (10)
Kohonen, Laila: Sankarimitali (13)
Kuronen, Kirsti: Kuituset ja kummitus (20)
Leino, Marko: Tommi Tähtinen ja avaruustauti (24)
Luukkonen, Marja: Aarnilinnun tytär (25)
Manninen, Raili: Jatulintarhan arvoitus (17)
Mäki, Harri István: Zen Zero (20)
Pietikäinen, Markku: Kalmasaaren erakko (19)
Rissanen, Veikko: Tulipää ja karhunsitoja (20)
Salminen, Hellevi: Samuel ja Kekkosen puku (18)
Tiainen, Marja-Leena: Kireitä siimoja, Antti (15)
Veirto, Kalle: Etsivätoimisto Henkka & Kivimutka ja suuri salapoliisikisa (16)
Tarkemmat esittelyt kirjoista alla.

Taina Haahti: Ron Tulinen
13-vuotias Roni päätyy apulaiseksi Ajatusten Ritarit-nimiseen
antikvariaattiin. Liikkeeseen ja sen omistajaan tuntuu liittyvän
paljon salamyhkäistä, ja Roni pyytää ystävänsä Jontun avukseen
selvittämään takahuoneen arvoitusta.
Jonnen jouduttua pulaan pojat joutuvat tunnustamaan
nuuskimisensa tuikeasti murahtelevalle kauppiaalle. Kauppias
Konrad paljastaa vuorostaan Ronille sekä todellisen
henkilöllisyytenä että koko joukon muita hämmästyttäviä
seikkoja ihmiskunnan historiasta. Auttaakseen ystäväänsä Ronin
on lupauduttava muinaistieteellisen aikamatkan koekaniiniksi.

Magdalena Hai: Kerjäläisprinsessa
Umbrovian prinsessa Gigin perhe on paennut vallankumousta
halki Euroopan kaukaiseen Keloburgin satamakaupunkiin.
Vallankaappaajat eivät kuitenkaan luovuta: perheen asuntoon
heitetään pommi, ja kuningatar ja Gigin kolme siskoa siepataan.
Pelastusoperaatiosta sukeutuu Gigille ja hänen parhaalle
ystävälleen katupoika Henrylle hurja ja vaarallinen seikkailu,
täynnä
ihmissusia,
merirosvoja,
salakuljettajia
ja
mielikuvituksellisia koneita.

Hannu Hirvonen & Pia Sakki: Rakastunut krokotiili
Murisevan metsän pikkuinen krokotiili on rakastunut. Hän on
kirjoittanut rakkautensa kohteelle, oopperatähti Krrillalle, jo
600 runoa ja uusia tulee koko ajan.
Rakkautta on monenlaista, koko elämä on rakkautta. Niin
kertoo Kuu pitäessään puhetta hiirten joukkohäissä.
Sitten tapahtuu jotakin, joka suistaa pienen krokotiilin
rakettimaisen kaukorakkauden pois radaltaan ja tömäyttää sen
keskelle Murisevaa metsää. Krrilla on saapunut paikalle!

Ansu Kivekäs: Päin Porkkalaa
Emma ei halua mennä kouluun niiden typerysten pilkattavaksi
vaan teeskentelee sairasta. Äiti kuitenkin pakottaa hänet päiväksi
naapurin Ester-tädille. Ester alkaa tarinoida aarteesta, jonka hän
on muinoin haudannut Porkkalaan Emil-veljensä kanssa. Emma
taivuttelee Esterin vanhan amerikanraudan rattiin ja
uskomattoman parivaljakon seikkailu kohti Porkkalaa voi alkaa...
Mukana myös Jukkis Janatuinen verrattoman viisaine Tipsukoirineen sekä lemiläinen prätkäjengi Red Potatoes, joka haaveilee
ikiomasta singosta.

Laila Kohonen: Sankarimitali
Kymmenvuotias Masa asuu aivan tavallisessa rauhallisessa
maalaiskylässä, mutta eräänä päivänä alkaa tapahtua: naapuriin
muuttaa pakolaisperhe, jolla on samanikäinen Ali-poika. Pojat
ystävystyvät nopeasti.
Kerran Masan äidin työpaikalla postitoimistossa kaverukset
kiinnittävät huomiota kummalliseen mieheen, jonka korvasta
puuttuu pala. Myöhemmin samana päivänä postissa tapahtuu ihan
todellinen ryöstö! Liittyyköhän risakorvainen mies jotenkin
tapaukseen? Entäpä kylänraitilla kaahannut harmaa mersu?

Kirsti Kuronen: Kuituset ja kummitus
Nuutti ja Niilo Kuitunen ovat 7-vuotiaat kaksospojat, jotka asuvat
mummun ja papan luona, koska heidän vanhempansa ovat
kuolleet auto-onnettomuudessa poikien ollessa 2-vuotiaita.
Pojat ovat juuri aloittaneet koulun, ja syksyn kohokohdaksi
muodostuu yökoulu, joka onkin jännittävämpi kokemus kuin
kukaan on osannut odottaa. Parasta on, että luokkahenki lujittuu
ja ope on entistä enemmän pop.

Marko Leino: Tommi Tähtinen ja avaruustauti
Tähtiset ovat ihan tavallinen perhe. Tai niin Tommi on kuvitellut.
He asuvat tavallisessa kerrostalossa, joka sijaitsee tavallisessa
lähiössä nimeltä Nukkavierula, jossa elämä soljuu päivästä päivään
tuiki tavallisissa merkeissä.
Eräänä päivänä Tommille alkaa valjeta yllättäviä seikkoja
vanhemmistaan: isä on hurjaa vauhtia muuttumassa
neliskanttipäiseksi avaruusolioksi eikä äiti huomaa muka mitään!
Onko äitikin avaruusolio? Apua! Mihin otetaan yhteys silloin, jos
oma isä paljastuu ufomieheksi eikä kukaan tunnu huomaavan
mitään? Palokuntaan? Poliisiin? Salaisten kansioiden Mulderiin?
Mummoon?

Marja Luukkonen: Aarnilinnun tytär
Valtterin äiti on kongressissa Kuala Lumpurissa ja isä ylitöissä
Kärsälänojan tutkimussikalassa. Pojan hyvinvoinnista pitävätkin
huolta erilaiset kodinkoneet. Tietokone kuulustelee läksyjä, hella ja
monitoimikone tekevät yhteistuumin ruokaa, imuri, tiskikone ja
pesukone huolehtivat siisteydestä ja komentavat kilvan Valtteria.
Koneisiin on alkanut ilmestyä kummallisia piirteitä: niillä on
jokaisella aivan selvästi oma tahto ja luonne.
Talossa alkaa tapahtua muutakin merkillistä – talonmiehellä on
lehmä pesutuvassa ja naapurin Martsulla salainen perunamaa
entisessä palvelijainhuoneessa. Ja mistä ilmestyvät uudet ystävät,
hassu Anni-kyyhkynen ja pikku Noora?

Raili Manninen: Jatulintarhan arvoitus
Karkumatka Turun saariston kesämökiltä johtaa optimistijollan
haaksirikkoon merellä. Jonin pelastaa neuvokas labradorinnoutaja
Musti, jonka kanssa poika joutuu odottamattomiin seikkailuihin
autioksi jääneellä Jatulin saarella. Saari on saanut nimensä
mystisestä kivilabyrintista, Jatulintarhasta. Kuka sen on rakentanut?
Joni alkaa selvittää arvoitusta Mustin kanssa.
Tietokonepelien maailmassa seikkailemaan tottunut Joni kiinnostuu
saarella luonnon ja avaruuden mysteereistä. Ehkä Jatulintarha onkin
ollut merkki tai viesti jossain ulkoavaruudessa asuville oudoille
olennoille?

Harri István Mäki: Zen Zero
Tervetuloa Kyläkoskelle!
Eero joutuu muuttamaan Helsingistä pikkukaupunkiin, Kyläkoskelle,
joka valmistautuu parhaillaan vuosittaiseen – ja ainoaan –
tapahtumaansa, festareihin. Kyläkoski on hänestä outo ja sokkeloinen
kaupunki. Itse asiassa koko koulukin tuntuu kummalliselta. Reippaasti
Eero kuitenkin tutustuu ihmisiin. Ja osa heistä innostuu uudesta
muuttajasta ja tarjoutuu esittelemään Kyläkoskea. Ehkä hieman liiankin
innoissaan, koska uinuvan pikkukaupungin uumenista löytyy jotakin
vaanivaa ja vaarallista…

Markku Pietikäinen: Kalmasaaren erakko
Jussin isä täyttää pian pyöreitä vuosia. Nuoruuden opiskelukaverien
kanssa on aikoinaan sovittu, että niitä juhlitaan yhdessä. Niinpä Jussi
saa tehtäväkseen etsiä Marko Vimparin yhteystiedot. Kun hän saa
lopulta vanhan valokuvan johtolankojen perusteella Markon
asuinpaikan selville, Jussi päättää tehdä paikkakunnalle pienen
kesäretken ystäviensä Tomin ja Annan kanssa.
Naapurin isäntä kertoo, että Vimpari asuukin järven keskellä
kohoavassa kallioisessa saaressa, josta kerrotaan selkäpiitä karmivia
juttuja. Kaverusten on päästävä tutustumaan paikkaan heti kun
naapureiden ja saaren erakon silmä välttää. Mutta nuoret eivät osaa
aavistaa, että syrjäinen saari kiinnostaa myös tuoreeseen
pankkiryöstöön sotkeutuneita hämärämiehiä.

Veikko Rissanen: Tulipää ja karhunsitoja
Raapion salolla on nähty karhuemo kahden poikasensa kanssa. Uutinen
saa Teron innostumaan. Hän vaahtoaa toverilleen Benille: ”Me etsitään
karhut, otetaan penikka kiinni ja sidotaan sen jalat. Sitten me
kannetaan se korvesta ihmisten ilmoille.” Terosta on mukava ajatella
pehmoista nallea käpsyttelemässä keittiön lattialla.
Lapsellinen unelma muuttuu totiseksi seikkailuksi. Operaatio Otso vie
pojat taistelemaan vihaisen viirupöllöemon kanssa ja kärsimään nälkää,
kun tuntematon ryöstäjä kähmii yöllä reput eväineen. Kotiin on pitkä
matka eivätkä partiotaidot riitä kauaa…

Hellevi Salminen: Samuel ja Kekkosen puku
Samuelia ei jääkiekko kiinnosta, hän ihailee kukkia ja rakastaa
näyttelemistä. Luokkakaverinsa Viljamin mielestä Samuel on
mamo, eikä mamoja huolita porukoihin.
Ei ihme, että Samuelin mahaa koskee melkein joka ilta, eikä häntä
haluta lähteä aamuisin kouluun. Onneksi on Josefina, jonka kanssa
voi leikkiä, vaikka hän onkin tyttö. Ja mummu, jonka pikkuinen
koira ilahduttaa. Ja Anne, joka ajeluttaa lainalastaan Harrikallaan!
Kun Samuel saa vihdoin sanotuksi, että häntä kiusataan koulussa,
isä kertoo hänelle tarinan lapsuudestaan ja Kekkosen puvusta.

Marja-Leena Tiainen: Kireitä siimoja, Antti
Yksitoistavuotiaan Antin suuri haave toteutuu, kun hän pääsee
Tenolle kalastamaan isän kanssa. Matkaan lähtevät myös Heikkiserkku ja Jukka-eno. Antilla on suuret odotukset komeista
lohisaaliista, varsinkin kun hän saa lainaksi Tenhon taiaksi
kutsutun ihmevieheen.
Perillä Antti tutustuu muihin lohensoutajiin ja jokivarren
asukkaisiin, kuten mönkijällä ajelevaan reippaaseen Milla-tyttöön.
Kalaonni antaa kuitenkin odottaa itseään. Mahtaako Antin
vieheeseen ikinä tarttua toiveiden kojamo, komea uroslohi?

Kalle Veirto: Etsivätoimisto Henkka & Kivimutka
ja suuri salapoliisikisa
Jippii, Henkka viettää synttäreitä, ja juhlapäivälle järjestyy kuin
tilauksesta pientä piristävää murhatutkintaa. Eikä ihan pientäkään,
sillä erään syrjäisen talon lattialta löytyy ilmielävä kuollut, joka
tuntee nimen emäntä Aila Porsaslahti.
Mutta kuka on syyllinen, mihin viittaa metsästä löytynyt verinen
tossu ja miksi uhrin selässä on karvaa? Ja minne muuten osa
synttärivieraista on joutunut?

