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Mitä muistat lukemaan oppimisesta? 

Muistan ku sillon oli Meerin synttärit ja äiti kirjotti sanoja paperille ja sitte mä huomasin et mä 

osaan lukee. Ku mä osasin lukea niitä äidin kirjottamii sanoi niinku pupu ja sit mä osasin. Mä olin 

just täyttäny kuus. 

 

Missä paikoissa olet lukenut? 

Mä oon lukenu koulussa, eskarissa, kotona, mummilla, mammal ja papal, Sannal ja Ville-sedäl, 

autossa ja ulkona. Kotona mä luen omas sängyssä tai sohvalla tai tuolilla. 

 

Lukeeko joku sinulle ääneen? 

Isi, äiti, mummi ja Sanna lukee ääneen. Tylsää kun joku lukee ääneen. 

 

Onko sinulla oma kirjastokortti? 

On. Mä kävin eka kaupassa ja sit me käytiin kirjastossa ja mä sain kirjastokortin. Tuntu hyvältä 

saada oma kirjastokortti. Olin just alottanu ekan luokan. 

 

Käytkö usein kirjastossa? Kenen kanssa käyt? 

Joo käyn usein. Käyn isin ja Toivon ja Selman kanssa. Kerran kahessa viikossa tai useemmin ehkä. 

Kirjasto on ihan meijän lähellä. Oon käyny myös kavereiden kaa, me lainattii meidän 

pikkusisaruksille kirjoja. 

 

Mikä on lempikirjasi? Mistä kirjasta et tykkää? 

Lasse-kirjat kun ne on niin hyviä, ku niissä on hyvii juttuja ja ne naurattaa. Niissä on naurattanu ku 

kerran Lassen pikkuveli oli kaapissa ku Lassel oli tyttöystävä ja ne pussas ja se veli vakoili ja monta 

muutaki asiaa siin on. Tykkään myös Pekka Töpöhännästä, Peppi Pitkätossusta, Risto Räppääjästä, 

Harry Potterista, Vaahteramäen Eemelistä, Melukylän lapsist ja niistä Kiljusen herrasväen kirjoist. 

En tykkää sellasist jotka on niinku vähän pelottavii ja niis ei oo niin hyvii kohtia. 

 

Oletko lukenut jonkin kirjan monta kertaa? 

Joo. Vaahteramäen Eemelin ja Peppi Pitkätossun ja Myyräkirjoi mä oon lukenu monta kertaa ku ne 

on ollu nii hyviä. 

 



Onko jokin kirja sinulta kielletty? 

No jotku. No niinku jos ne on liian pelottavii ja niis on ikäraja. Äitin opiskelukirjoihin ei saa 

koskee. 

 

Mitä haluaisit lukea seuraavaksi? 

Yhen muun Lasse-kirjan, Lasse ja teinihirviö.  

 

Haluaisitko, että sinulle luetaan ääneen? 

Välillä. Niinku vaikka illalla tai joskus ku mä en jaksa lukee. 

 

Minkä kirjan olet lukenut viimeksi? 

Sen, mä en muista sen nimee, mutta se oli joku jääkiekkokirja. Se kerto niinku parista tytöstä jotka 

harrasti sellasii juttui niinku jääkiekkoa. Se oli hyvä. 

 

Oletko saanut kirjoja lahjaksi? 

Useimmat kirjat olen saanu lahjaks. Yleensä mamma ja pappa ja Sanna ja Ville antaa kirjoi. Oon 

saanu esimerkiks niinku kuvakirjoja ja vauvakirjoja. 

 

Luetko koulussa kirjoja? 

Joo. Koulukirjoja. Mul on koulun kirjaston kortti. Lainasin sielt niinku sellasen korjauskirjan, yks 

mies korjasi sellasia juttuja. 

 

Lukeeko opettaja ääneen? 

Välillä, niitä ohjeita ja niitä. 

 

Luetko sarjakuvia? 

No välillä. Niinku Aku Ankkaa mut muuta mä en paitsi yks Peppi Pitkätossu on sellanen sarjakuva. 

Ostin Saksasta Lillifee-sarjakuvan ku siin oli sellasii leppäkerttukeksiohjeit.  

 

Mitä muuta luet kuin kirjoja? 

No mä katon puhelimesta jääkiekkouutisia ja niinku WhatsAppin viestejä ja Instagrammia ja pelejä. 

Mä luen sellasii vaik et joku  vaihtaa joukkuetta tai ollu hyvä tai tänään on peli tai sellasii sillee et 

jos joku on loukkaantunu. 


