
Toivo Heikkonen, 5 vuotta, päiväkodissa, Helsinki 

 

Missä paikoissa olet lukenut? 

Mä oon lukenu mummilla, kotona, mammalla ja papalla, autossa ja matkoilla ja Pohjanmaalla. 

Kotona luen joskus nojatuolissa tai sohvalla. 

 

Lukeeko joku sinulle ääneen? 

Joo. Äiti ja isi ja mummi ja Sanna ja Ville. Isi on paras lukee koska sillä on hyvä ääni. 

 

Onko sinulla oma kirjastokortti? 

Ei. En tarvii vielä. Lainaan yleensä isin tai Hilman kortilla. 

 

Käytkö usein kirjastossa? Kenen kanssa käyt? 

Joo, käyn pyörällä, potkulaudalla ja kävellen. Isin ja äitin kaa enkä kenenkään muun kaa. Tarhan 

kaa oon käyny kaks kertaa, kerran me oltiin satutunnilla ja kerran me oltiin lainaamassa kirjoja. 

 

Mikä on lempikirjasi? Mistä kirjasta et tykkää? 

Mun lempikirjoja on paljon. Hmm. Aku Ankka, tulivuorikirja ja joku kirja minkä oon saanu 

Mäkkäristä, siinä on hiekkamyrsky. Luen tulivuorikirjaa koska siin on tulivuorii, voi kattoo ku ne 

räjähtää ja niit on kiva kattoo. Niis on nukkuvia tulivuoria ja aktiivisii. Kerran oltii lomalla Saksassa 

ja sain hotellin tädiltä automatkaks sen kirjan mis oli poliisijuttuja ja Duploauton ja 

poliisimoottoripyörän. Siin kirjas oli poliisei ja luukkuja. Melkein aina ku meen tarhassa nukkuu 

luen Aku Ankka-lehtee. Kotona parhait unisatukirjoja on Muumit, Onneli ja Anneli ja Onnimanni. 

On tosi monta mistä en tykkää. Emmä tiiä miksen tykkää. Emmä muista meijän kaikkii kirjoi. En 

tykkää punasista ja vihreistä ja ruskeista ja vaaleanpunaisista. Siis kuvista. 

 

Oletko lukenut jonkin kirjan monta kertaa? 

Oon lukenu kaikki tarhan kirjat. Ainaki melkeen kaikki. Kotona tulivuorikirjaa ainaki. Ja 

tulipalokirjaa. Ja Risto Räppääjät. Paras Risto Räppääjä on Sevillan saituri. 

 

Onko jokin kirja sinulta kielletty? 

Aikuisten kirjat. Jotkut mitkä on tärkeitä äitille ja isille. Siks koska ne voi käyttää jossain töissä 

niitä. 

 



Mitä haluaisit lukea seuraavaksi? 

Poliisikirjaa, siks koska se on niin kiva ja siinä on luukkuja ja saa kattoo toisenmaalaisii 

poliisiautoi. Saksalaisis poliisiautois on eri värejä ja merkkejä. Mut siin ei oo vaan yhenkielisii 

poliisiautoja, mä tuun näyttää. (hakee kirjan) Näissä on norjalaisii ja kanadalaisii ja amerikkalaisiiki 

autoi. Vanhat on hienoimpii. Tääkin sivu on kiva ku tääl on hevosii. 

 

Haluaisitko, että sinulle luetaan ääneen? 

Joo! Siks koska saa kuunnella. Nukahdan kyl yleensä. Muistan ne kuitenki silti. 

 

Minkä kirjan olet lukenut viimeksi? 

Hmm. Tätä poliisikirjaa mä luen nyt. Sitä ennen yhen Aku Ankan tänää, ku se tuli postissa 

keskiviikkona. 

 

Oletko saanut kirjoja lahjaksi? 

Ainaki mammalt ja papalt värityskirjoi. Ne on kivoi lahjoi. 

 

Luetko päiväkodissa kirjoja? 

Joo, luin viimeks ton dinosauruskirjan. Tarhan tädit lukee joskus ku me ollaan menos syömään ni 

jotain. 

 

Luetko sarjakuvia? 

Joo. Aku Ankkaa. Kivoin hahmo on Aku koska sil on erikoinen ääni. Vaik ei se kuulu niis 

sarjakuvis. 

 

Mitä muuta luet kuin kirjoja? 

Automainoksii ja Ford-lehtiä ja Peugeot-mainoksii.  

 

 


