
Haastateltava: 18-vuotias Katri, Häme 

 

K=Katri 

H = Haastattelija 

 

1. H: Muistaksä milloin sä opit lukemaan? 

K: Ööö… Eskarissa. Eli 6-vuotiaana. 

H: Miten? 

K: Öö… mä luin niinku maitopurkista, ja sit mä olin vaa yhtäkkii niinku äidille sillee, niinku 

oli niit kirjaimii sillee, ja sit siit tuli yhtäkkiä et ”Valio”! 

H: Entä luitsä mitään kirjoja ennen koulua vai..? 

K: No joo, semmosia kuvakirjoja ja sit mä luin, ku oppi lukee, nii vaa ihan kaikkee tekstii 

mitä ikinä tuli vastaan… vaa koko ajan yritti saada jotain irti. 

 

2. H: Luettiinko sulle ääneen ku sä olit pieni? 

K: Joo. Luettiin. Äiti luki aina niinku iltasadun. 

H: Muistaksä mitä kirjoja? 

K: Ööö… Kaikkia Ella-kirjoja ja Konsta-kirjoja ja mitäköhä… no kaikkii tämmösiä sarjoja. 

Just ku äiti, niinku mitä se olis lukenu oppilaille, nii sit se aina luki ne meille ensin, ennen 

ku se luetti ne oppilailla (naurua).  

 

3. H: Ootko sä saanut kirjoja lahjaksi? 

K: Joo, oon. Joka synttäreillä tulee vieläki. 

H: Keneltä? 

K: Öööö… no sukulai… ehkä kummeilta eniten. 

H: Millasia kirjoja? 

K: No, nyt on tullu semmosii no, lähinnä romaaneja. Ja sit pienempänä just kaikkii tommosii 

kuvakirjoja ja semmosii. 

 

4. H: Käytsä usein kirjastossa? 

K: Nooo… En itseasias, mä käyn niinku lukee kokeisiin, et sillee koeviikolla tulee oltuu 

melkein joka päivä, mut niinku en mä sillee nykyään… mä en oo enää pitkään aikaan, tai 

varsinkin nyt ku lukio alko, nii en mä oo ehtiny sillee kirjastosta lainaa mitään niinku kirjoja 

ja lukee niitä. Enemmän sit jos koulussa tulee joku, et pitää lukee vaik äikäs joku tietty kirja 

nii sit. 

 

5. H: Mikä on sun lempikirja? 

 K: Ööö… no nyt mä luin sen… Mikä sen nimi oli? Anthony Doerin… mikä se oli… Se kai, 

se valo… Mikä sen kirjan nimi oli…? Oisko se ollu joku ”kaikki sanat mitä emme näe” tai 

joku tommonen. Romaani. 

H: Miks se oli hyvä? 



K: ööö… no siin oli, niinku sekottu sillee historiaa ja sit siin oli tosi hyvä niinku tarina. 

Jakso lukee. 

 

6. H: Onks sul mitään kirjaa mistä sä et tykkää? 

K: Ööö… No ei kyl ehkä. Siis kyl varmasti on joskus ollu mut en mä nyt muista. Siis tosi 

semmosest kuvailevasta tekstistä mä en niinku, mä en pysty siihe, et jos se teksti ei niinku 

etene tai tarina ei lähe kulkee, nii sit semmoset ei nappaa. 

7. H: Missä paikassa sä yleensä luet? 

K: Kotona. Mm… illalla ennen ku menee nukkuu, ni sängyssä. 

H: Luetsä muualla? 

K: Mmm… no matkoilla. Just ku menee jonnekki vaik junassa tai autossa tai sillee. 

8. H: Millasia lehtiä sä luet? 

K: No siis, melkein… no, sanomalehtiä mä oon nyt ruvennu lukee… Ku ylppäreihin pitää 

jostain lukea (nauraen) niin nyt mä oon lukenu sanomalehtiä ja sit mitä nyt näitä tämmösiä 

perus aikakauslehtiä tulee, jotain Cosmopolitania tai jotain näitä välillä. 

H: Tuleeks sulle mitään lehtee kotiin vai ostaksä sitte? 

K: Ei tuu mitään. Tai siis sanomalehdet tulee, mut ei semmosta aikakauslehtee. 

H: Tuleeks sun porukoille mitään muita ku sanomalehtii? 

K: Mmmm… Tulee vaikka mitä... mitäköhän meille tulee..? Jotain Suomen luontoa ja sitte 

jotain puutarhalehtiä tulee äitille ja… vaikka mitä! (naurua) 

9. H: Muistaksä et oliko sulta joku kirja tai lehti kielletty? 

K: Kielletty…? No ei kyl itseasiassa… Ei, en mä muista. 

10. H: Luittekste koulussa? 

K: Luettiin. Luettiin ääneen ja sitte oli lukutunteja, et piti lukee ite. 

H: oliks teil jotku pulpettikirjat? 

K: Joo. 

H: Lukiks teijän opettaja ääneen? 

K: Luki. 

11. H: Minkä kirjan sä haluaisit lukee seuraavaks? 

K: Mmmm…. No nyt mua on ruvennu niinku kiinnostaa hirveesti kaikki tommoset historiaa 

käsittelevät romaanit… Mut en mä nyt kyl keksi mitään tiettyy kirjaa. Mmm… en mä tiiä. 

Jonku sarjan vois alottaa. 

12. H: Mikä on sun kaikkein rakkain kirja, mistä sä et haluis luopua? 

K: Siis mulla on sellanen pupukirja, mitä mulle on luettu pienenä ja sit mä niinku muistan ne 

kaikki kuvat siitä. Mä en yhtään tiedä mikä se nimi on, mut siinä on siniset kannet ja se on 

semmonen… Mä muistan ku joskus se hävis, ku mä olin iha sikapieni ja se oli ihan 

kauheeta! 

 

 


