
Haastateltava: 9-vuotias tyttö, Häme 

 

T = tyttö 

H = haastattelija 

 

1. H: Millon sä opit lukemaan? 

T: Me oltiin joulupöydässä, ja sitte tota… ööö, ku luettiin vissiin jotain, nii sit mä vaan 

yhtäkkiä kysyin, et lukeeks tos ”partio” semmosessa muovikassissa ja mulle sanottiin et kyl 

siinä lukee. 

H: Luitsä sen jälkeen niinku paljon… sillee vähän? 

T: Mä en lukenu paljon virkkeitä vaan semmosii, mä luin niinku autossa esim. niinku jos oli 

tavaratalo tai K-market tai semmosii niinku kaupan nimiä. 

 

2. H: Luettiinko sulle ääneen ennen koulun alkua? 

T: Mulle luettiin iltasatua ja sit mun lempikirja oli sellanen ”Ruska” 

H: Ruska? Mistä se kertoo? 

T: Ööö… No siin oli semmonen niinku tyttö, ja sen isosisko, ja se niinku tyttö oli niinku 

päiväkodissa ja niinku sillee… 

 

3. H: Luetaanko sulle vieläki ääneen? 

T: No iskällä ei yleensä kauheesti iltasatuja, mut äiti lukee mulle joka ilta melkein iltasadun. 

H: Tykkäätsä siitä, et luetaan ääneen? 

T: Joo. 

 

4. H: Ootko sä saanut kirjoja lahjaks? 

T: No oon. Mä saan yleensä synttäreillä aina niinku. Ja mä sain mun mielestä jo ihan niinku 

pienenä, esim. kaks vuotiaana, niinku semmosia kirjoja, mitä mulle luettiin iltasaduks ja nyt 

mä luen niitä sit vähän niinku ite. 

H: Keneltä sä oot saanu niitä? Muistaksä yhtään? 

T: Ööö.. Niitä mä en muista mitkä mä sain ihan pienenä, mut nyt mä oon esimerkiks saanu 

mun yheltä luokkalaiselta Julialta, nii mä sain siltä niinku, ku mä tutustuin siihen ykkösellä, 

ja sit se on ollu kaks kertaa mun synttäreillä, nii sitte mä oon saanu siltä aina jonku kivan 

kirjan. 

 

5. H: Onko sulla oma kirjastokortti? 

T: On. Mulla on Ratamo. 

 

6. H: Käytsä usein kirjastossa? 

T: Mä käyn joskus ja sitte niinku just joskus ku tota ei oo vaik ketään kaveri päässy, nii sit 

mä meen koulun jälkeen kirjastoon. 



H: Nii eli sä käyt yksin myös kirjastossa? Mut käytsä yleensä kavereiden tai siskojen tai 

äitin tai iskän kaa? 

T: Mä käyn sillee et mä meen sinne yksin ja sit vaik joku tulee mua sinne vastaan. 

 

7. H: Mikä on sun lempikirja? 

T: Öö… tota, mun lempikirja on… öö… tai no sarja, on niinku Ella-kirjat, ja sit mä tykkään 

myös Risto Räppääjistä. Ja musta Heinähattu ja Vilttitossuki on kiva. 

H: Minkä takii ne on kivoja? 

T: Öö… tota, no niis on niinku kiva semmonen juoni, ja sit ne on niinku hauskoja.  

 

8. H: Mistä kirjasta sä et oo tykännyt? 

T: No ehkä joitain niinku on ollu, jotain juttuja mist mä en oo tykänny, mut ei oo semmosia 

mitkä on ollu kokonaan. 

 

9. H: Ootko sä lukenut jonku kirjan monta kertaa? 

T: Öö, tota noku mä sain tota vissiin eskarissa synttärilahjaks semmosen Ella ja kaverit-

kirjan, nii mä oon lukenu sitä ihan sikamonta kertaa. Mä luen sitä nyttenki tällä hetkellä. 

 

10. H: Missä paikassa sä yleensä luet? 

T: Mä tykkään lukee sohvalla. 

H: Mikä on erikoisin paikka missä sä oot lukenu? 

T: Ehkä erikoisin paikka mis mä oon lukenu, on niinku laivassa. 

 

11. H: Millasia lehtiä sä luet? 

T: Aku Ankkaa. Öö.. No joskus mä oon kattonu jotain Koululaisia, mut en mä sitä sillee 

seuraa. 

 

12. H: Onko jotain kirjaa, mikä olis sulta kielletty?  

T: Sillee niinku vaik kirjastossa joku nuorten osastosta, nii en mä ees sieltä niinku kauheesti 

sillai löydä mitään kirjoja et niinku aikalailla sillee niinku mä luenki vaan lastenkirjoja.  

 

13. (Sama vastaus kuin siskolla, ovat samalla luokalla ja haastattelut tapahtuivat samaan aikaan) 

H: Lukeeks teijän opettaja teille ääneen? 

T: Joo.  

H: Mitä kirjoja se lukee? 

T: No, niinku se vaihtelee… No se ainaki luki viimeks, et ”Kuka pelkää noitia?” ja sit se on 

lukenu jonku Ellan, ja sit se on lukenu vähän Narniaa, ja sit Heinähattu ja Vilttitossuja.  

H: onks se kivaa et se lukee ääneen? 

V (ja sisko): Joo 

H: Onks siel rauhallista ku se lukee? 

T: No yleensä, mut joskus jotkut sit supisee. Tai piirtää käteen tai jotain. 

H: Entä sillo ku te luette koulussa, ni onks sillon rauhallista? 



T: No yleensä meil ei oo niinku erikseen semmosii, vaan niinku vaik ruokailun jälkeen, ku 

kaikki ei oo viel paikalla. Mut joskus ku meil on semmosia lukuhetkiä, nii sillo joskus vähä 

hälistään. 

H: (Kysymys siitä, onko koulussa vai kotona kivempi lukea ks. siskon, tyttö 8-v., Häme, 

haastattelu) 

T: Ja sit kotona on niinku rauhallisempaa. Ja sit ku joskus, jos mä haluun lukee ääneen, 

niinku iha vaan yksin, nii koulussa sillee niinku ei voi lukee 

 

14. H: mitä haluaisit lukee seuraavaks? 

T: Ööö no tota mä ehkä aion lukee semmosta, ku siin on niinku, se on vähä niinku osissa, 

siin on ykkönen, kakkonen, kolmonen ja nelonen, nii sitte ku äiti on lukenu mulle iltasaduks 

vissii ykkösen ja kakkosen -ne on aika paksut kirjat- nii sitte niinku jos äiti jatkais sitä 

kolmosta, nii sit mä voisin itekki lukee sitä. Se on aika kiva kirjailija. 

H: Muistaksä yhtään mikä sarja se on? 

T: En.  

 

15. H: Mikä on sulle kaikkein rakkain kirja? 

T: Mullaki on semmonen ihan niinku, mä oon saanu sen ihan vauvana, siin ei oo paljoo 

mitään luettavaa, mut se on mulle tosi rakas kirja, sen nimi on Pikkutoukka paksulainen. 

H: Miks se on sulle rakas kirja? 

T: Must se on niinku… ku mulle on luettu sitä tosi tosi monta kertaa pienenä, ja sitte ku se on 

semmonen, et ku laittaa sormen sinne ja kääntää sivun, nii sormi pysyy siellä ja se on 

semmonen toukka. 

  


