
Poika 14v.  Linnanmäelle pääsy, laivamatka Tallinaan tai Tukholmaan ruokineen 

Poika 14v. Mieluisan opiskelupaikan saaminen, pieni reissu vaikkapa laivalla, päästä Heseen ja leffaan ja 
pelikauppaan 

Tyttö 12v. Touhuaminen hevosten kanssa ja ratsastamista, päästä shoppailemaan kaikkea kivaa, päästä 
  kylpylään 

Poika 13v. Oma tietokone, Lego City poliisiasema 60047, Serenan pääsylippu ( ei ole koskaan ollut 
  uimahallissa) 

Tyttö 12v. Turkoosi Jopo 20" tai 22", Oma tietokone, Mahtava päivä; shoppailua, leffassa käynti ja 
  syömään 

Tyttö 15v. Lukioon pääsy, mahdollisuus opiskeluun, perheen perustaminen ja asuminen ulkomailla. 
  Kesätyön löytyminen, oman rahan tienaaminen vaatteita ja kenkiä varten. Elixian kausikortti,  
  koska ei muita harrastuksia. Ihania hiustenhoitotuotteita kun hiukset ovat niin hallitsematon 
  hampuusi, jota äiti saksilla ja öljyillä yrittää aina kesyttää. Kampaamokäynti. 

Tyttö 12v. Linnanmäelle pääsy, Ariana Granden konserttiin 

Poika 13v. Uusi maastopyörä "kun ei ole ikinä uutta ja kunnollista" 

Poika 14v. Pieni läppäri ja langaton reititin, jotta saisi tehdä kotona rauhassa koulujuttuja 

Poika 12v. Sähköskootteri, matkustaa perheen kanssa Lontooseen, Iphone 8 puhelin tai Apple tabletti 

Poika 12v. Käynti Jenkeissä; skeittiparkeissa ja pilvenpiirtäjissä ja NHL-peleissä. Pelitietokone. 

Poika 12v. Japanin matka, Ruotsin laivalle perheen kanssa, Linnanmäen kausikortti. Olisi kiva saada 
  jotain spesiaalia josta kertoa koulukavereille loman jälkeen. 

Tyttö 12v. Tukea koripallon harrastamiseen, kannettava tietokone, uusia vaatteita, kenkiä ja koruja, 
  koulutarvikkeita (vihkot, kynät, kumit yms.), sisutusjuttuja omaan huoneeseen, selkäreppu, 
  meikkejä ja voiteita ( kasvoille ja hiuksille) 

Poika 17v. Samsung Galaxy A50 valkoinen 128GT 

Poika 16v. Nähdä jalkapalloilija Messi sekä Barcelonan joukkue, Ajokortti, Urheilu-uran jatkuminen ja 
  kehitys, Yliopisto-opinnot 

Poika 12v. Tulla Youtubessa kuuluisaksi Steameriksi, pelitietokone, Tulevaisuuden haave tietokone ja 
  pelien alalla esim. pelien kehittäjänä. 

Poika 15v. Isompi asunto perheelle, polkupyörä, kohtaamisia Suomen sählyhuippujen kanssa, pelaa itse 
  sekä valmentaa junnuja. Kesätyö. 

Tyttö 12v. Isompi asunto perheelle, Jopo, Leiri jossa musiikin harrastajat voisivat kohdata ja saisi soittaa 
  paljon ja kokeilla uusia soittimia. Kesätyö. 

Poika 14v. Englanninkielikurssi, koska aikomuksena muuttaa pois Suomesta aikuisena. Uusi Pleikkari ja 
  Air Jordanit. 

Tyttö 16v. Sähkökitaran soiton oppiminen, sähkökitara ja korvakuulokkeet 

Tyttö 14v. Etelä-Korean matka siskon kanssa, oppia soittamaan sähkörumpuja 



Tyttö 12v. Tulla kilpavoimistelijaksi ja menestyä. Oma huone eikä siskon kanssa yhteistä. Kielten 
  opiskelu ja matkustelu. Tulla lääkäriksi. 

Poika 17v. Olisi rahaa omille muuttaessa sekä kohtuulliset asumiskulut eikä tarvitsisi muuttaa 
 yksin, vakituinen työpaikka, avioliitto, uusi auto, kevättakki, uusi lompakko 

Poika 13v. Työpaikka joka liittyisi koneiden käyttöön, oma talo, tietokoneen näppäimistö, uusia 
  vaatteita 

Poika 12v. Koulut alkaisivat myöhemmin ja loppuisivat aikaisemmin, päästä loistoristeilylle tai finnairin 
  350 laajarunkokoneeseen, Samsung s10 puhelin, playstation 4 konsoli 

Poika 15v. Ajokortti, Päästä Kuortaneen urheilulukioon ja toivoo jaksavansa käydä lukion kunnolla 
  loppuun, ruokaa, urheiluvaatteita ja kenkiä, parturiin pääsy sekä ulkomaanmatka 

Tyttö 17v. Oma koti jonka voisi sisustaa, uusia vaatteita, kenkiä sekä aika kampaajalle, ulkomaanmatka 

Tyttö 15v. Haaveilee moposta, Isän ja veljen kanssa Alanyaan, muotivaatteita, kesälomalle johonkin  
  hanaan paikkaan esimerkiksi mökille 

Poika 13v. Kunnollinen scootti, dickies merkkiset housut, Alanyaan isän veljen sekä siskon kanssa, 
  pikkuveljen kanssa yhteinen pelitietokone, näyttö, näppäimistö, pelihiiri sekä pelituoli 

Poika 13v. Uusi polkupyörä, perheelle uunilohta sekä perunamuussia ruoaksi, haaveilee aikuisena 
  olevansa rekkakuski ja ajelisi ympäri maailmaa, oma mökki järvenrannalla 

Poika 17v. Haaveilee ajokortista ja autosta, omasta vuokra-asunnosta lähiaikoina, hyvä työpaikka, jatko 
 opiskelemaan armeijan jälkeen, oma sähkökitara bändihommia varten, kesällä haaveena 
  kierrellä festareita 

Tyttö 12v. Haaveena päästä ratsastusleirille kesällä sekä lisätä ratsastustuntien määrää, toiveena päästä 
  ratsastamaan 20 tuntia kaudessa 

Tyttö 11v. Toive päästä kesällä ratsastusleirille, lahjakortti horzeen saappaiden ja ratsastushousujen 
  hankintaan 

Tyttö 16v. Unelma päästä lukioon sekä saada sinne tietokone, uusi puhelin, jopo kesäksi, hyvä 
  työpaikka sekä että perheessä olisi kaikki hyvin 

Poika 16v. Jonkinlainen kosketinsoitin, haluaisi nähdä ja puhua Blockfesteillä esiintyvän Ski Mask The 
Slump God:in kanssa eli festareille pääsy, tulevaisuudessa oman musiikin tekeminen,artisti  
Billie Eilish:in tapaaminen 

Poika 13v. Niken lenkkarit, uusi puhelin, lintsille pääsy kesällä 

Poika 15v. Uusia vaatteita, Frisbee golf kori sekä kiekkoja, uudet lenkkarit 

Poika 16v. Haaveena päästä veljen kanssa lintsille (6kpl) sekä syömään mcdonalds tai minne vaan, uusia 
  vaatteita 

Poika 14v. Unelmoi saavansa mopokortin ja myöhemmin mopon. Ulkomaanmatka sekä pelinäyttö 
  tietokoneeseen olisivat myös kivoja. 

Tyttö 16v. Päästä vaihto-oppilaaksi jenkkeihin ja treenata cheerleadingiä maailman parhaassa 
  joukkueessa, päästä perheen kanssa lomalle, saada uusia vaatteita 



Poika 15v. Päästä kielikurssille Espanjaan, lomalle perheen kanssa ulkomaille, saada laadukasta 
  opetusta pianon- ja kitaransoitossa sekä laulussa, päästä harrastamaan teatteria ja 
  elokuvantekoa, päästä hyvään lukioon, saada uusia vaatteita. 

Poika 14v. Toivoo saavansa X-Box One sekä televisio. 

Tyttö 13v. Toivoo saavansa Iphone 7 ja siihen suojakuori. 

Patrik 14v. Unelmana olisi päästä käymään Legolandissa. 

Poika 13v. Toiveena olisi saada uusia vaatteita ja kenkiä, päästä käymään Serenassa, 
  kevytmoottoripyörän ajokortti ja kevytmoottoripyörä. 

Tyttö 12v. Unelma olisi tehokas pöytätietokone 

Poika 15v. Unelmana on tehokas juoksumatto 

Poika 12v. Monen vuoden unelmana on Hoverboard, uusia vaatteita tai lahjakortti kauppaan. 

Tyttö 16v. Liput Weekend festareille 

Poika 15v. Liput Weekend festareille 

Poika 12v. Suurin toive olisi päästä pohjoiseen mummon ja serkkujen luokse kalastamaan, lentoliput 
  Kemiin ja takaisin olisi siis unelma. 

Poika 12v. Pelikone, Iphone 7, Hoverboard 

Poika 12v. Unelma on loma perheen kesken ulkomaille, joko aurinkoloma tai kalastamaan. 

Poika 16v. Unelma on loma perheen kesken ulkomaille, joko aurinkoloma tai kalastamaan. 

Tyttö 11v. Unelma on ollut monta vuottaa jo aloittaa ratsastus. Haluaisi myös Linnanmäelle tai 
  kampaajalle hankkimaan liukuvärjäys hiuksiin 

Poika 13v. Unelma on Playstation vr-lasit ja ohjaimet siihen. 

Poika 16v. Uusi älypuhelin, uusia vaatteita / vaaterahaa, ajokortti ja auto, setää olisi ihana käydä 
  tapaamassa Töysässä (mökkiloma), risteily, oma kannettava kun opiskelut alkaa pian. Oma 
  asunto ja työpaikka tulevaisuudessa. 

Poika 15v. Uusi puhelin, vaaterahaa, käydä tapaamassa setää Töysässä, oma koti, ratti ja polkimet 
  Playstation 4:n. 

Tyttö 13v. Uusi puhelin, vaaterahaa, adidas-kengät, lomalle ulkomaille, suoristinharja. 

Poika 15v. Toivoo edelleen fatbike pyörää, että pääsisi joskus ulkomaille tai edes lappiin, kesällä 
  kalastusreissulle 

Poika 12v. Unelmoi ulkomaanmatkasta kesällä. 

Tyttö 17v. Haaveilee ajokortista   

Tyttö 13v. Haaveilee että pääsisi kerrankin koko perhe oikealle lomalle 

Tyttö 13v. Haaveilee että pääsisi kerrankin koko perhe oikealle lomalle 

Poika 14v. Pitkäaikainen toive on ikioma maastopyörä, uusi puhelin ja Playstation 4. 



Poika 14v. Haluaisi pianon tai sähköpianon, ei voi pelata enää jalkapalloa ja tarvitsee tämän tilalle jotain 
  mukavaa tekemistä 

Poika 16v. Matkustaminen on ollut aina suuri haave. Toiveena saada koulutuspaikka lukion jälkeen, 
  ajokortti, oma asunto täysi-ikäisenä, kuntosalikortti, uusi televisio, nojatuoli omaan 
  huoneeseen, ajokortti, hyvä ammatti tulevaisuudessa. 

Poika 12v. Toivoo uudet nappikset, pallopumpun, trampoliinin, uistimia ja virvelin, kalan 
  perkuuvälineet. Myös uusia vaatteita sekä sählymaila ja -pallo sekä juomapullo. 
  Jääkiekkovälineet, tietokone, pelituoli, Iphone, nappikuulokkeet (bluetooth), älykello, 
  matkakaiutin, hoverboard, crossmopo ja varusteet, sähköpotkulauta. Unelmia ovat että olisi 
  parempi koripallossa sekä koulussa, isompi koti, mäkkijoulu lapissa / pohjoisessa, vene. 

Poika 12v. Toivoo että olisi parempi koripallossa, haluaisi uuden polkupyörän ja kypärän, isompi koti 
  sekä isommat sisäpelikengät. Unelmoi siitä että koko perhe olisi terveenä sekä lottovoitosta. 

Poika 13v. Unelmana lentokonematka lomalle etelään koko perheen kanssa, unelma-ammatti on 
  sydänkirurgi. Gant-merkkinen valkoinen huppari koko M. 

Poika 15v. Uusi 140cm jenkkisänky, etelänmatka koko perheelle, rahaa käydä kaupassa miettimättä 
  mitä ostaa. 

Poika 11v. Unelma on tulla ammattilaisjalkapalloilijaksi, haaveilee ulkomaanmatkasta perheen kanssa, 
  oma televisio huoneeseen, uusi pyörä. Haaveilee että perhe olisi onnellinen ja pysyisi 
  terveenä. 

Tyttö 16v. Unelmana on ajaa crossia, päässtä kynsien laittoon, seinäkiipeily. 

Poika 11v. Unelma on oppia soittamaan kitaraa ja saada oma kitara. 

Poika 16v. Toivoo tukea koulutukseen mikä kestää vielä 2 vuotta. 

Poika 15v. Toivoo tukea opiskelukustannuksiin kun siirtyy toisen asteen opiskelijaksi. 

Tyttö 12v. Toivoo pääsyä mallikurssille 

Poika 16v. Ulkomaanmatka olisi upeaa, ajokortti tai polkimet perheen autoon, merkkivaatteita 
  (mm.Jordanin kengät), oppisopimuspaikka johonkin työhön, työpaikka. Haluaisi jatkaa 
  tanssikoulussa ja että sisko pääsisi samaan kouluun, kevytmoottoripyöräkortti ja pyörä, 
  pelinäyttö, jotain hienoja t-paitoja ja boxereita. 

Tyttö 12v. Pitkäaikainen toive on musta 26" Jopo. 

Poika 12v. Pelaamiseen riittävän tehokas pelitietokone, lomamatka, futisottelu Barcelonassa, Saksassa 
  tai Ruotsissa. Risteily vanhempien kanssa, mukava loppuvuosi. 

Poika 13v. Unelmoi pääsevänsä lappiin perheensä kanssa tuntureille ja poroja katselemaan, tietokone 

Tyttö 12v. Puhelin joka pysyisi edes päällä, haluaa näyttelijäksi 

Poika 16v. Haaveena päästä Karibian risteilylle, himokselle laskettelemaan, päästä leffaan ja saada uusia 
  vaatteita 

Poika 12v. Haave päästä äidin kanssa syömään esim sushille, päästä ostamaan kesävaatteita, tietokone, 
  matkustaa ulkomaille legolandiaan 



Poika 13v. Pöytätietokone jolla päästä pelaamaan, päästä lentokoneella lämpimään maahan perheen 
  kanssa 

Poika 15v. Pöytätietokone jolla päästä pelaamaan, päästä lentokoneella lämpimään maahan perheen 
  kanssa 

Poika 13v.  Polkupyörä ja puhelin 

Poika 17v. Toiveena saada merkonomi opinnot suoritettua loppuun sekä saada ammatti, pelitietokone, 
  Nintendo switch pelikonsoli ja pelejä siihen 

Tyttö 14v. Vaatteita, liput Weekend festival 2019, kesällä Linnanmäelle 

Poika 13v. Vaatelahjakortti, kesällä Linnanmäelle 

Poika 11v.  vaatteita, kesällä Linnanmäelle 

Tyttö 12v. Päästä hoploppiin yöksi ystävän kanssa tai johonkin kauppaan/elokuvateatteriin, päästä 
  Linnanmäelle, tavata Billie Eilish tai pikkupinsku/mandimai 

Poika 13v. Haluaisi sisustaa oman huoneensa makunsa mukaan, saada pelitietokone valmiiksi jota 
rakennellut, lomalle johonkin eri kaupunkiin 

Tyttö 16v. Matkustaminen/risteily (Helsinki-Tukholma), päästä Linnanmäelle 

Tyttö 13v. Matkustaminen/risteily (Helsinki-Tukholma), päästä Linnanmäelle 

Poika 16v. Pelituoli, uusi pelitietokone 

Tyttö 14v. Pääsy Harry Potter studioon Lontooseen, älykello, uusi pyörä 24-tuumainen jopo 

Tyttö 15v. Haluaisi työskennellä Englannin kielen opettajana, haluaa matkustella, haaveena olisi aloittaa 
  valokuvausharrastus 

Tyttö 13v. Digijärjestelmä kamera, Linnanmäelle kesällä 

Poika 17v. Toivoo että olisi rahaa hankkia ajokortti, unelmoi omasta autosta, haaveilee voivansa käydä 
  ruokakaupassa niin että voisi ostaa mitä haluaa, päästä Uuteen Seelantiin 

Tyttö 17v. Lahjakortti ikeaan omaa sänkyä varten, lahjakortti ikeaan lipastoa varten, lahjakortti 
  vaatekauppaan 

Poika 15v. Unelma olisi saada mopokortti, haaveilee tietokoneen näytöstä, lahjakortti stadiumiin 

Tyttö 14v. Lahjakortti ikeaan vaatelipastoa varten, lahjakortti vaatteisiin tulevaa konfirmaatiota varten, 
  lahjakortti uusiin lenkkareihin 

Poika 11v. Haaveilee sähköpotkulaudasta, lahjakortti stadiumiin, pelikuulokkeet 

Tyttö 14v. Koko perheen matka jonnekkin, ostoksille ilman että tarvitsee miettiä rahanmenoa, uusi 
  puhelin, saada koti jossa oma huone sekä saisi itse sisustaa huoneensa 

Poika 15v. Koko perheen matka jonnekkin, ostoksille ilman että tarvitsee miettiä rahanmenoa, uusi 
  puhelin, saada koti jossa oma huone sekä saisi itse sisustaa huoneensa 

Tyttö 17v. Haluaisi elämä lapselle konserttiin, linnanmäelle sekä korvakuumemittarin 

Tyttö 17v. Toivoisi saavansa oman kannettavan tietokoneen, päästä perheen kanssa yhteiselle lomalle  



Poika 13v. Unelmoi saavansa playstation 4 pelikonsolin 

Tyttö 15v. Haluaisi uuden jenkkisängyn, keittiöön ruokapöydän sekä kuusi tuolia, olkkariin 
  divaanisohvan sekä kirjahyllyn, haluaisi päästä äidin kanssa etelään esimerkiksi kreikkaan 

Tyttö 17v. Toiveena uusi puhelin hajonneen tilalle, kannettava tietokone koulutehtäviä varten, haluaisi 
  perheensä kanssa Espanjaan tai Tukholmaan/kylpylään, haaveilee mopokortista & moposta 

Poika 16v. Unelmoi Norjan kalastus matkasta, haaveilee mopokortista & moposta, toivoo että perheen 
  raha-asiat saisi kuntoon ja velat maksettua 

Poika 12v. Hyvä tietokone tai peli tietokone, laadukas pelinäppäimistö, näyttö tietokoneeseen 

Tyttö 17v. Unelma olisi saada kunnollinen kitara 

Poika 13v. Toiveena fatboy polkupyörä, samsung galaxy s10 plus puhelin, peli tietokone, käydä 
  Disneylandissa, matkustaa Japaniin, toiveena perustaa verkkokauppa kuten ebay tai amazon, 
  ajokortti sekä hieno auto, merkkivaatteita, tahtoisi opiskella tietotekniikkaa Suomen 
  yliopistossa sekä luoda uuden tietokonemerkin sekä ohjelman 

Tyttö 13v. Tahtoisi kolmivaihteisen mustan jopon sekä hyvän lukon, apple iphone xs 512 kultainen 
  puhelin 

Poika 12v. Haaveena päästä jalkapallon harjoitusleirille Espanjaan tai katsella ottelua jota pelaisi FC 
  Barcelona Real Madrid 

Tyttö 17v. Tahtoisi lahjakortin Gamestop kauppaan, lahjakortin Helsingin mihin vaan taidetarvike 
  kauppaan, jonkinlaisen muodonmuutoksen 

Poika 14v. Toivoo kuulokkeet, merkkivaatteita/lahjakortti jotta voi itse ostaa 

Poika 13v. Haaveena päästä Legolandiin perheensä kanssa, sähköscootteri 

Tyttö 12v.  Lomamatka perheen kanssa, haaveilee kuvataide opetuksesta sekä taidetarvikkeista 

Tyttö 16v. Lomamatka perheen kanssa, haaveilee vanhojentanssimekosta sekä kampauksesta, toivoo 
  löytävänsä kesätöitä 

Tyttö 14v. Haaveena olisi sisustaa omaa huonetta sekä saada uusi sänky, unelma olisi päästä perheen 
  kanssa lomamatkalle jonnekkin missä voisi uida 

Tyttö 15v. Haaveena päästä shoppailemaan vaatteita sekä meikkejä, unelma olisi päästä lomamatkalle, 
  oma kannettava tietokone 

Tyttö 12v. Toiveena oma tietokone, yhteistä tekemistä perheensä kanssa, polkupyörä 

Poika 15v. Toiveena oma tietokone, yhteistä tekemistä perheensä kanssa, polkupyörä 

Tyttö 12v. Haaveena pyörä esim. jopon tyylinen, linnanmäki reissu koko perheelle, leffalippuja, filan 
  kengät kokoa 38, hiusöljyä, sims 4 packkeja Pclle, kumpulan maauimalaan lippuja, 
  lahjakortteja, junareissu Ouluun mummolaan koko perheelle, playstaton 4 pelikonsoli tai 
  oma kannettava tietokone, äiti-tytär reissu Pariisiin tai Lontooseen 

Tyttö 15v. Haave olisi päästä ulkomaille 

Tyttö 12v. Haluaisi pelata jalkapalloa jossain joukkueessa, toivoisi pääsevänsä johonkin konserttiin tai 
  matsiin VIP tiloihin syömään ja juomaan limua 



Tyttö 15v. Haluaisi ajaa mopokortin, kokeilla golfata sekä konserttiin/matsiin VIP tiloihin 

Poika 12v. Haaveena rakennella legoja 

Poika 14v. Toiveena oma pieni radio/cd-soitin, herätyskello, leffalippuja, kunnollinen pelituoli, 
  bussikortti 1-2kk kun niin kallis, sekä toivoisi kesällä pidettäviin rippijuhliin tummaa pukua, 
  vaaleaa puseroa tai t-paitaa ja siistejä kenkiä kokoa 43, kielimatka Englantiin 

Tyttö 14v. Toivoo saavansa Nike pro trikoot, haaveena saada hankittua passi jotta pääsisi Tallinnaan, 
  ruotsin risteily koko perheen kanssa, sporttisukkia, paljon kunnollisia meikkejä, Victorias 
  secret tuoksuja, iphone 7 haaveena 

Poika 13v. Haaveena olisi päästä soittamaan kosketin urkuja haluaisi myös omat sellaiset, toiveena 
  saada hänelle harrastus mistä tykkäisi jotta pysyisi poissa vaikeuksista 

Poika 12v. Haaveillut pitkään Megazone syntymäpäivistä, uusi älypuhelin, haluaisi olla hyvä pelaaja 
  videopeleissä, toiveena päästä Linnanmäelle, Särkänniemeen, Serenaan tai Puuhamaahan 
  perheen kanssa tai joskus jopa ulkomaille, haluaa myös itsellensä isompana mopon 

Poika 16v. Unelmana olisi päästä Legolandiin 

Tyttö 17v. Unelma olisi päästä lentokoneeseen ukin ja mummin luokse käymään Turkkiin 

Poika 16v. Unelma olisi päästä lentokoneeseen ukin ja mummin luokse käymään Turkkiin 

Poika 15v. Unelma olisi päästä lentokoneeseen ukin ja mummin luokse käymään Turkkiin 

Poika 14v. Unelma päästä Tallinnaan kesälomalla, Tallinnassa olevaan scootti paikkaan, uusi scootti, 
  uusia vaatteita 

Poika 17v. Toivoisi ajokorttia sekä uutta puhelinta 

Poika 14v. Lämpimään maahan matkalle, Särkänniemeen, flamingoon/kylpylään, elokuviin ja 
  ravintolaan syömään 

Tyttö 13v. Haluaisi Särkänniemeen, Flamingoon, saada uusia vaatteita, elokuviin, kesäleirille tai mökille 

Poika 16v ja Poika 15v Toivoisi että ruokaa ja vaatteita olisi riittävästi joka päivälle, kylpylään tai 
   laivaristeilylle jotta äidin masennus ja väsymys helpottaisi, päästä Burger 
   Kingiin syömää ja leffalippuja 

Poika 15v. Toiveena OSW merkkisiä vaatteita, studio monitorit, oma musiikki studio, Los Angeles 
  lomamatka, musiikki ura työksi, toive voittaa lotossa, saisin ajaa unelma autoa 

Tyttö 17v.  Toivoo Englanninkielisiä kaunokirjoja, vaatteita sekä doc martens kengät, kuntosalilla 
  käyntiä, öljyvärejä sekä canvastaulupohja, savea ja savimuotoilutarvikkeita 

Poika 13v. Haaveena kannettava tietokone koulunkäyntiä varten 

Tyttö 17v.  Toiveena päästä harrastamaan jalkapalloa, applen kannettava tietokone 

Tyttö 16v. Haaveilee laulajan urasta ja että pääsisi laulutunneille 

Tyttö 17v. Unelmoi pääsevänsä Pariisiin pidennetylle viikonloppulomalle, toivoo pääsevänsä ostamaan 
  uusia vaatteita esim gina tricosta, linnanmäelle sekä leffalippuja 



Poika 12v. Toivoisi pääsevänsä Linnanmäelle sekä mökille perheensä kanssa, päästä lentokoneeseen tai 
  edes laivalle 

Poika 15v. Toivoisi pääsevänsä Linnanmäelle sekä mökille perheensä kanssa, päästä lentokoneeseen tai 
  edes laivalle 

Poika 16v. Haave olisi saada kevytmoottoripyörä sekä ensimmäinen ulkomaanmatka 

Tyttö 14v. Suurin unelma olisi päästä isänsä kotimaahan Turkkiin vierailemaan ja tutustumaan 
  kulttuuriin, haaveilee muotivaatteista ja kengistä, uusi puhelin sekä tabletti, toivoo 
  pääsevänsä kosmetologille ihon hoitoon, kampaajalle sekä muuta kaunistautumista, haluaisi 
  nenäkorun, uuden sängyn sekä rahaa säästöön leirikoulua varten 

Poika 15v.  Haave olisi päästä isänsä hautajaisiin Turkkiin 

Poika 16v. Haave olisi päästä isänsä hautajaisiin Turkkiin 

Tyttö 17v. Haave olisi päästä isänsä hautajaisiin Turkkiin 

Poika 14v. Haaveena olisi opiskella auto-alaa, matkustaa veljensä kanssa Barcelonaan katsomaan 
  jalkapalloa, haluaisi kuntosalille, haluaisi mopoauton sekä siihen soveltuvan mopokortin 

Tyttö 14v.  Toiveena lahjakortteja esim Rax, Pizzahut 

Tyttö 14v.  Toiveena lahjakortteja esim Rax, sushi-ravintola 

Tyttö 12v.  Toiveena lahjakortteja esim Tacobell tai Rax 

Poika 12v. Toivoo voivansa leipoa sekä laittaa ruokaa äitinsä kanssa, oma tietokone, päästä syömään 
  kiinalaiseen buffettiin, mennä elokuviin, kiipeilemään, helmiliskojen tekemistä äidin kanssa, 
  oma huone, lomalle äidin, pikkuveljen, mummon ja papan kanssa 

Poika 12v. Haluaisi viettää kivan päivän Lintsillä kaverinsa kanssa, haaveena päästä perheen kanssa 
  yhteiselle lomalle, muotivaatteita kouluun, uusi puhelin, aikuisena haluaisi olla hyvässä 
  työssä sekä asua ulkomailla äidin ja siskon kanssa, ehjä koulupöytä ja tukeva tuoli 

Tyttö 13v. Haaveena päästä ostamaan vaatteita ihan koko asukokonaisuus,  pääsisi perheen kanssa 
  lomalle, uusi iphone puhelin uudempi kuin 6, kannettava tietokone, jbl langattomat 
  kuulokkeet sekä muita jbl juttuja, toivoisi kovasti että voisi viettää perheen kanssa yhteistä 
  aikaa, isompia unelmia että perhe pysyy terveenä ja kaikki pysyvät yhdessä 

Poika 14v. Tulla NBA-pelaajaksi, olla 196cm pitkä, oppia pukeutumaan kuten Billie Eilish tai LaMelo, 
  saada samanlaiset hiukset kuin ball-brotherseilla (esim. mustat wavesit), päästä 
  koripalloleirille jossa vierailevina tähtinä olisivat suurimmat idolit, oppia näyttelemään 

Tyttö 13v. Unelmana kesähuone 

Poika 13v. Haaveillut maastopyörästä (MX 60 etujousitettu maastopyörä 29" punainen Orbea) 

Poika 14v. Haaveena iphone 6 

Poika 12v. Toiveena playstation 4 tai xbox one 

Tyttö 17v. Haavena Pariisin matka, lyhyt ratsastuskurssi, ratsastussaappaat,-housut ja -kypärä 

Poika 17v. Haaveena päästä kotimaahan lomalle kesällä 



Poika 16v. Haaveena päästä kotimaahan lomalle kesällä 

Tyttö 14v. Haaveena päästä kotimaahan lomalle kesällä 

Poika 16v. Haaveilee ulkomaanreissusta, langattomat kuulokkeet 

Tyttö 12v. Haaveena ulkomaanreissu, langattomat kuulokkeet, toiveena että voisi ensi vuonna 
  harrastaa cheerleadingia, sportirosta cheer tarvikkeita, skillz gymille lippuja 

Tyttö 14v. Haaveena ulkomaanreissu, langattomat kuulokkeet 

Tyttö 14v. Haaveena lääkärin ammatti, kaukomatkailu sekä omia lemmikkieläimiä. Toivoo 
  vastamelukuulokkeita sekä uusia vaatteita (H&M, New Yorker, urheilukaupat). Tavoitteena 
  päästä lukioon. 

Poika 16v. Haaveena liikunnanopettajan ammatti, kaukomatkailu sekä urheilua monipuolisesti. Toivoo 
  vastamelukuulokkeita, uusia vaatteita sekä lisäravinteita, treenivälineitä. 

Poika 13v. Haluaa muuttaa Espanjaan ja saada paljon rahaa. 

Tyttö 15v. Haluaa New Yorkiin ja matkustella. Toivoo saavansa kesätyön. 

Poika 12v. Toivoisi eniten tapaavansa biologisen isänsä. Unelmoi pääsystä Ronaldon peliin ja Ronaldon 
  tapaaminen. Haluaisi laskettelukouluun ja 15 vuotiaana saavansa mopokortin ja mopon. 

Tyttö 17v. Haaveilee etelänmatkasta perheen kanssa. 

Tyttö 12v. Haaveilee etelänmatkasta perheen kanssa. 

Tyttö 11v. Haaveilee etelänmatkasta perheen kanssa. 

Poika 15v. Haaveilee etelänmatkasta perheen kanssa. 

Poika 14v. Haaveilee etelänmatkasta perheen kanssa. 

Tyttö 12v. Haluaisi matkalle, ratsastamaan, Linnanmäelle, shoppailemaan uusia vaatteita ja meikkejä. 
  Haaveilee omasta huoneesta. 

Poika 12v. Toivoo Adidaksen jalkapallokenkiä koko 37, Adidaksen juoksukengät ja mustat Puman 
  treenihousut koko 158cm. 

Tyttö 12v. Toiveena saada sisustaa kotia tai mennä keikalle ja festareille. 

Poika 14v. Eniten toivoo mopokorttia ja mopoa. Linnanmäelle pääsy tai siskon kanssa Powerparkiin. 

Tyttö 17v. On aina halunnut Powerparkiin, myös pinkki Jopo on haaveissa. 

Poika 13v. Toivoo pääsevänsä kaupunkilomalle Tallinnaan, siellä hotelliin sekä elämänsä ensimmäisen 
   kerran ravintolaan syömään. Toivoo pääsevänsä Ähtärin eläinpuistoon tapaamaan erityisesti 
  pandoja. 

Tyttö 15v. On haaveillut pitkään Euroopan matkasta, olisi upeaa päästä lentokoneeseen. Toiveena 
  päästä nuorille sopiville kesäfestareille ystävän kanssa ja sen jälkeen syömään. 

Poika 15v. On päättämässä peruskoulua ja haluaisi lahjakortin Giganttiin tietokoneen hankintaa varten. 

Poika 14v. Haluaa Megazoneen 10 lippua tai lahjakortin Stockmannille. 



Poika 13v. Haluaisi pelitietokoneen ja videokameran jotta voisi alkaa tubettamaan. Haaveilee 
  pääsevänsä matkustamaan jonain päivänä Japaniin. 

Tyttö 12v. Toivoo todella paljon omaa aikaa äidin kanssa, haluaisi mennä syömään hienoon ravintolaan 
  ja elokuviin ihan kahdestaan. 

Poika 13v. Suurin unelma olisi päästä katsomaan NHL-peliä Amerikkaan ja vierailla maassa. Unelmoi 
  myös pääsystä katsomaan Barca-peliä Barcelonaan tai vaarin kanssa Liverpooliin 
  jalkapallomatsiin. Olisi myös ihana päästä koko perheen kanssa lomamatkalle lentokoneella 
  tai päästä Jokereiden kanssa vieraspelireissulle ja viettää pelaajien kanssa aikaa 
  (lempipelaajat Regin ja Anttila). 

Poika 14v. Huvipuistoranneke kesälomalle 

Poika 11v. Toivoo kovasti Tieteen kuvalehden vuosikertaa tai jotain muuta tiedelehden tilausta. 

Poika 16v. Puheaikaa DNA-liittymään, PS-rahaa Wow-peliä varten. 

Tyttö 13v. Toivoisi että koulu olisi jo ohi, haluaisi saada paljon rahaa että voisi ostaa vaatteita ja 
  meikkejä. Haaveena käydä ulkomailla ensimmäisen kerran elämässään. 

Tyttö 13v. Toivoisi lahjakorttia urheilukauppaan, haluaisi päästä Linnanmäelle koko päiväksi ja syödä 
  siellä pizzaa kavereiden kanssa. 

Tyttö 12v. Toivoo lahjakorttia vaatekauppaan ja linnanmäen ranneketta. 

Tyttö 12v. Haluaisi alkaa harrastamaan tanssia. 

Poika 13v. Unelma on uusi puhelin. 

Poika 12. Unelma on saada tabletti. 

Tyttö 14v. Säännöllisesti puheaikaa puhelimeen, bussilippu jotta pääsee näkemään kavereita, oma 
  puhelin. Iso unelma on ulkomaanmatka tai päästä joskus kauppaan ostamaan niitä vaatteita 
  mitä haluaa. 
 
Tyttö 14v. Säännöllisesti puheaikaa puhelimeen, bussilippu jotta pääsee näkemään kavereita, oma 
  puhelin. Iso unelma on ulkomaanmatka tai päästä joskus kauppaan ostamaan niitä vaatteita 
  mitä haluaa. 

Poika 12v. Elää samaa elämää kuin kaverit, ei aina käytettyjä vaatteita, lomalla muutakin kuin kotona 
  oloa ja edes joskus pääsis leffaan ja mäkkäriin kavereiden kanssa. 

Poika 15v. Playstation store lahjakortti 

Tyttö 17v. Autokoulu 

Poika 13v.  Omia kunnollisia puuntyöstökoneita ja -työvalineitä jotta voi toteuttaa omia ideoitaan. 
  Haaveena puusepän kanssa työskentely, mahdollisesti valmistaa jotaion omien piirrosten 
  pohjalta. 

Tyttö 16v. tyttö toivoo uusia kesävaatteita joita voi käyttää kun koulu alkaa elokuussa. 

Tyttö 12v. tyttö toivoo reissua Tallinnaan  ja Linnanmäelle. 

Tyttö 16v. tyttö toivoo uusia vaatteita kesäksi. 



Poika 15v. lapseni tarvitsevat urheiluvaatteita ja uimahousuja. 

Poika 13v. lapseni tarvitsevat urheiluvaatteita ja uimahousuja, myös kitara toiveena. 

Tyttö 15v. toiveena kesäloma matka. Ensisijaisena olisi ulkomaan matka, mutta kylpylä tai jokin 
  vastaava vastaisi hänen unelmaansa myöskin. 

Poika 16v. kosketusnäyttöpuhelin, kannettava tietokone. 

Poika 13v. kosketusnäyttöpuhelin, kannettava tietokone. 

Tyttö 12v. kosketusnäyttöpuhelin, tietokone/tabletti 

Tyttö 15v. toivoo vaihdepyörää. Hän myös toivoo läppäriä, urheiluvaatteita ja urheilukengät. 
  Toiveissa myös aurinkolasit, uimapuku ja vedenkestävät kuulokkeet. 

Poika 12v. pojan unelma olisi saada pöytätietokone. 

Tyttö 16v. unelmana perheenkesäloma reissu, shoppailua äidin kanssa, meikkejä ja kampaamokäynti, 
  oman firman perustaminen meikkialalla, lukioon pääsy  ja hyvä terveys. 

Tyttö 14v. unelmoi matkasta perheen kanssa etelään jännittävälle lentomatkalle Mmyös Serena, 
  Särkänniemi ja lomailua kesämökillä uiden ja veneellä soudellen on unelmana. 

Tyttö 15v. hevoset on minulle tosi tärkeitä. Unelmani on kehittyä ratsastajana ja saada joskus oma 
  hevonen. Haluaisin päästä etelään perheeni kanssa ja kesämökki vaikka viikoksi olisi ihana, 
  siellä voisi uida ja kalastaa eikä olisi kiire minnekkään. Haaveilen myös antropologin 
  ammatista ja haluan opiskella kovasti sen eteen. 

Tyttö 14v toiveena jatkaa 9lk:ta ilmaisutaidon lukioon. Musiikkiluokalla 3 lk lähtien ja haaveilee 
  yksityisistä laulutunneista. 

Tyttö 13v. toivoisi saavansa uusia oikean kokoisia vaatteita, toiveena myös lenkkarit.h Haveilee 
  pääsevänsä joskus keikalle kuuntelemaan jotain bändiä. 

Poika 15v. toivoo uusia vaatteita ja lenkkarit. Haaveilee että pääsisi risteilylle. 

Poika 16v. haaveena päästäHhelsingin matematiikkalukioon, hyvät mahdollisuudet sisään pääsemiselle 
  on, matematiikka 10. Toiveena olisi kouluun liittyen oikeanlainen läppäri sekä lukion 
  matikkaan sopiva laskin Toiveisiin kuuluu myös uusi kännykkä, vanhassa huono 
  akku. Lomatoiveita olisi yhteiset huvipuisto reissut perheen kanssa, elokuvat ja uiminen. 

Poika 14v. toivoo uimastadionille uimakorttia johon olisi ladattu joitakin käyntikertoja sekä 
  Liikuntamyllyyn korttia missä olisi käyntikertoja. 

Poika 12v. Haaveilee Linnanmäki-päivästä koko perheen kanssa ja että voisi käydä myös syömässä 
  siellä. 

Poika 14v. rakastaa animaatioita ja haaveilee omasta läppäristä, johon saisi ladattua piirto-ohjelman ja 
  tehtyä animaatioita. 

Tyttö 17v. toiveena polkupyörä ja päästä käymään interrail reissulla. uudet käyttö sekä urheiluvaatteet 
  myös toiveena. Kuntosalikortti olisi kiva saada syksylle 

Poika 15v. toiveena olisi päästä Linnanmäelle ja käyttövaatteita sekä lenkkarit kesäksi. 

Poika 13v. toiveena päästä Linnanmäelle veljen kanssa  ja saada uuden urheilulenkkarit. 



Tyttö 12v. toiveena uusi polkupyörä ja uusi kännykkä koska vanha mennyt rikki, myös uusia 
  käyttövaatteita toivoo. 

Poika 16v. toivoo kovasti lahjakorttia Itäkeskukseen vaatekauppaan, kesävaatteille kova tarve. 

Poika 15v. haave päästä lentokoneella johonkin, Ouluun/Eurooppaan. Liinnostaa elokuvien kuvaus ja 
  editointi joten haaveilee kunnollisesta videokamerasta. 

Poika 13v. kiinnostaa matkailu ja urheilu erityisesti jalkapallo. 

Poika 12v haluaisi harrastaa salibandyä. 

Tyttö 12v. Suurin toive on saada 3 D turvaliivi ratsastukseen sekä lahjakortti ratsastustarvikeliikkeeseen. 
Unelmana on päästä kisoihin ja käyttää ehjiä ja oikeankokoisia ratsastukseen ja 
harrastukseen liittyviä varusteita. 

Poika 16v. Toivoisi kerrankin uutta puhelinta eikä aina käytettyä, toivoisi myös uusia vaatteita ennen 
  ammattikouluun menoa. 

Poika 12v. Toivoisi kovasti uusia vaatteita, haluaisi päästä kesällä huvipuistoon tai lomalle perheen 
kanssa 

Poika 16v. Rakastaa rap-musiikkia ja haluaisi päästä Tampereelle Block festeille. Tarvitsisin ainakin kaksi 
  lippua koska tarvitsen avustajan mukaan, sairaus estää liikkumasta yksin. 

Poika 13v. Haaveilee uudesta pyörästä kun aina on ollut vain isoveljen vanha, käyttää sitä 
  koulumatkoihin ja kavereiden tapaamiseen kun matkat ovat pitkiä. Toivoo äidille vapaahetkiä 
  kaiken arjen puurtamisen keskellä. 

Poika 12v. Toivoo eniten tietokonetta missä kaikki Office ohjelmat ja videoiden käsittelyohjelma 
  läksyjen tekoa varten. Haaveilee että saisi valita itse uuden pyörän, edellisen joku rikkoi. 
  Rakastaa retkeilyä ja partio on tärkeä harrastus, olisi ihana jatkaa sitä mutta rahat eivät riitä 
  varusteisiin. Toivoisi että perhe pysyy yhdessä ja että kaikki sisarukset voisivat harrastaa 
  partiota ja telttailla luonnossa. 


