
Toivon Päivän anonyymit toiveet:  
 

★ Toivon pääseväni autokouluun ensi vuonna. Ensimmäinen kunnon kesätyö on luvassa tälle kesälle 

Särkänniemessä, josta varmaan saankin osan säästöön autokoulua varten.Toivon myös uutta 

puhelinta.  Haaveilen lomasta lämpimässä ja muutosta omaan kotiin. -Tyttö 17 v. 

 

★ Toivon pääseväni kesällä Särkänniemeen tai HopLopiin. -Poika 12 v. 

 

★ Toiveena olisi saada JD Sports - lahjakortti,  siellä olisi yhdet mieluisat lenkkarit Adidas Originals 

NMD_R1. -Tyttö 16 v. 

 

★ Toiveena olisi puhelin jota tällä hetkellä ei ole. -Poika 15 v. 

 

★ Toiveena olisi  saada Faktoi Rose t-paita harmaana koko S sekä shoppailumahdollisuus 

vaatekauppaan. -Tyttö 14 v.  

 

★ Olisi kiva viettää kaverin kanssa päivä Särkänniemessä ja mennä sen jälkeen pitsalle johonkin tai 

jotain muuta hyvää syömään. Olisi kiva myös shoppailla jotain, ainakin uusi reppu ja vaatteita 

ennen kuin koulu alkaa. Ja sitten toivon, että aurinko paistaisi ja olisi lämmintä koko kesän. -Tyttö 

17 v.  

 

★ Toiveena mopo ja mopokortti. -Poika, 15 v.  

 

★ Toivoisin autokortin, BEATS STUDIO -langattomat kuulokkeet, Adidas Yeezy 500 (40), MACBOOK AIR 

kannettava tietokone, lahjakortteja vaatekauppoihin , Apple iPhone 8 Plus, airpodit, Nike Air Force 

1 ( 40 ), Nike Wmns Air Huarache Run (valkoiset) koko 40 , Apple Watch Series, Wknd tai Blockfest 

liput, wanhoille tanssimekon, kasvohoitoa, manikyyriä ja matkan ulkomaille kavereiden kanssa. -

Tyttö 16 v.  

 

★ Toivoisin  BEATS SOLO 3 langattomat kuulokkeet, Nike Air 90 ( musta ) (40), Adidas Originals 

NMD_ri juniorit ( mustavalkoinen ) (40), PS4,  Pro Nike Air Force 1 (musta) (40), Särkänniemeen 

lipun, leffalippuja, lahjakortteja, Jordan hupparin ja housut, Nike nappikset (40). -Poika 12 v.  

 

 



★ Haaveenani on reumasta ja astmasta huolimatta päästä potkimaan jalkapalloa ja pelaamaan 

jääkiekkoa. Tälle kaudelle en päässyt mukaan harrastusten kalleuden vuoksi, vaikka kaverit kovasti 

pyysivät. Parempi puhelin olisi myös tarpeen pitkään  palvelleen tilalle, jonka akku ei kestä enää. 

Kunnollinen polkupyörä olisi myös haaveena, näin matka taittuisi nopeammin jalkapalloa 

potkimaan. -Poika 14 v.  

 

★ Toiveissa A1 kortti ja koulutus sekä Yamahan akustinen sähkökitara. Myös tietokone lukiota varten,  

jolla pystyisi editoimaan ja tekemään musiikkia,  koska haen taide- ja musiikkilukioon. Kunnollinen 

polkupyörä olisi myös hyvä, jotta pääsisi potkimaan veljensä kanssa palloa kentälle. -Poika 17 v.  

 

★  Haaveilen ajokortista. Uudet kengät ja skeittiin dekki olisivat kivat kesää kohden. Astianpesukone 

olisi mukava niin ei tarvitsisi tiskata. -Poika 17 v.  

 

★ Toivon perheelle enemmän rahaa jottei aina olisi niin tiukkaa.Toivoisin myös uuden puhelimen tai 

läppärin helpottamaan koulutehtäviä. -Tyttö 16 v.  

 

★ Toiveena oli uusi polkupyörä, joka olisi sopivan kokoinen tai puhelin jolla pääsisi myös nettiin. -

Poika 12 v.  

 

★ Toivoisin puhelinta, koska oman puhelimen näyttö on aivan säpäleinä ja muutenkin surkea. Olen 

haaveillut iPhonesta. Puhelin voi olla käytettykin. Toivon myös uusia vaatteita/kenkiä. Olisi 

kerrankin jotain uutta mikä ei ole ollut toisen käytössä. Haaveena on myös lomamatka perheen 

kanssa jonnekin lämpöiseen. -Tyttö 15 v.  

 

★ Toivon,  että kun täytän 18 vuotta pääsen omaan kämppään asumaan ja saan rahat takuuvuokraan, 

sisustukseen ja muuttoon. Toivon myös, että pääsen ulkomaille, vaikka ryhmämatkalla riparileirille 

Israeliin. Myös muu matka esim. risteily Ahvenanmaalle perheen kanssa olisi kiva ja yöpyminen 

hotellissa. Toiveena myös saada uusi läppäri ja rahaa uusiin vaatteisiin ja kenkiin. -Tyttö 15 v.  

 

★ Haaveena päästä Brasiliaan tai muualle ulkomaille perheen kanssa, tavata Neymar, yö hotellissa 

Helsingissä. Toivon myös rahaa uusiin nappiksiin, liput Lintsille ja SuperParkkiin ja Zones by 

Särkänniemeen ja rahaa tehdä ostoksia Ideaparkissa. Haluaisin päästä edustusjoukkueeseen,  jos 

saisi siihen rahat. Tulevaisuudessa haluaisin ajokortin. -Poika 14 v.  

 

★ Unelmana on omakotitalo ja sisustusrahaa uusiin mattoihin ja huonekaluihin. Toiveena myös 

shoppailurahaa ja risteilyn perheen kanssa. Legolandissa olen haaveillut pääseväni käymään ja ehkä 

Pariisissa. Myös hotellissa Helsingissä perheen kanssa olisi mukava yöpyä, käydä Lintsillä ja 

Korkeasaaressa, saada shoppailurahaa ja käydä ostoksilla.- Tyttö 12 v.  



★ Unelma olisi päästä Etelä- Koreaan opiskelemaan ja pitämään välivuotta lukion jälkeen. Matka ja 

välivuosi ovat kuitenkin iso  kustannus. Lähitulevaisuuden haaveena olisi päästä kampaajalle. Myös 

bluetooth-kuulokkeet olisi loistava juttu, samoin lahjakortti Marimekolle. Saisi kerrankin ostaa 

vaatteita aivan uutena. Myös leffalipuille on aina käyttöä. -Tyttö 15 v. 

 

★ Toivon omaa kannettavaa, koska koulussa joutuu tekemään paljon tehtäviä koneella. 

Perheellämme on vain yksi kone ja sisaruksia seitsemän. Saisi rauhassa tehdä. Haaveena on että 

pääsee lukioon,  ja siellä viimeistään on oma kone välttämätön ja mahdollisesti myös tulostin. -

Poika 14 v. 

 

★ Toive olisi akustinen kitara. Haaveena olisi saada kitaratunteja ja osata soittaa. Kesällä olisi kiva 

päästä Tammerfesteille muutaman ystävän kanssa. -Tyttö 13 v.  

 

★ Haaveilemme lomasta lämpimässä. Emme ole koskaan olleet tällaisessa reissussa. Lisäksi poika 15 

v. toivoisi saavansa pelitietokoneen, jotta pystyisi pelaamaan kavereiden kanssa. Peruskoneessa ei 

teho riitä pelaamiseen ja nyt olen vähän ulkopuolella siitä mitä kaverit puuhaavat vapaa-aikana. -

Lapset poika 12 v., tyttö 13 v. sekä poika 15v. ja tyttö 15 v.  

 

★ Isoimpana toiveenani olisi saada uudet kengät kesään. Joko mustavalkoiset Vans old school kengät 

tai Filan disruptor matalavartiset tennarit, kokoa 42. Toiveenani olisi myös saada 120 cm leveä 

sänky. Uusia vaatteitakin olisi kiva saada, erityisesti Filan mustat huppari ja collegehousut M kokoa. 

Polkupyöräni on rikki, ja olisi kiva päästä treeneihin, kouluun ja kavereille pyörällä. Valkoinen tai 

musta Jopo olisi mieluinen. Haaveilen pääseväni joskus tulevaisuudessa Billie Eilishin keikalle. 

Pidempiaikainen haaveni on että minusta tulee poliisi ja että menestyn harrastuksessani. -Tyttö, 15 

v.  

 

★ Superisona toiveena olisi saada uusi puhelin rikki menneen tilalle, mieluisa olisi esim. IPhone 6plus 

tai 7plus. Toiveena olisi myös Filan harmaat collegehousut ja Filan musta huppari, s-kokoa. Minulla 

ei ole polkupyörää  ja toivoisin, että pääsisin kavereiden kanssa pyörällä kouluun. Musta jopo olisi 

erittäin mieluinen. Myös vähän hömppänä toiveena on Daniel Wellingtonin classic Oxford 

rannekello. Haaveilen isona pääseväni parturi-kampaajaksi, tämä on ollut haaveeni jo 3-vuotiaasta 

lähtien. -Tyttö, 13 v. 

 

★ Unelmoin matkustelusta. Ulkomaanmatka olisi ykköshaaveena, mutta myös Tallinnan matka koko 

perheen kesken olisi mukava. Toivoisin uutta kannettavaa hajonneen tilalle, tarvitsen sitä 

koulutehtävien tekoon ja jatko-opinnoissa. Blockfesteille olisi kiva päästä kaverin kanssa. Ja 

perheen kanssa olisi kiva viettää aikaa. Pitkän tähtäimen tavoitteita olisivat hyvät 

arvosanat,opiskelupaikka ja työpaikka, kun vain keksin mitä oikeasti haluaisin isona tehdä. Ja 

tietysti että äiti paranisi kunnolla ja minä ja pikkuveljeni pysyisimme terveinä. -Tyttö 15 v.  

 



★ Olen 15-vuotias kasiluokkalainen poika Tampereelta, Lielahden koulusta. Toivoisin tietokonetta, 

sillä kun menen ysille tarvitsen tietokoneen kouluhommia varten. Toivottavasti joku voisi toteuttaa 

toiveeni. -Poika 15 v. 

 

★ Toiveitani ovat kesäloma mökillä, ratsastusmahdollisuus muutaman kerran, meikkejä, vaatteita, 

kampaajalla käynti, kynnet, ripset, Särkänniemeen tai Linnanmäelle koko perheelle liput, risteily ja 

kylpyläloma. -Tyttö 15 v.  

 

★ Toiveina mopokortti,  puhelin (tällä hetkellä ei ole puhelinta ollenkaan) ja Playstation 4. -Poika 14 v.  

 

★ Toiveissa läppäri, koripallo ja puhelin. -Poika 13 v.  

 

★ Toivon eniten järjestelmäkameraa, koska rakastan valokuvausta ja nyt käytössäni on vain kännykän 

kamera. Haluaisin kovasti myös työntökuulan, nyt kun vihdoin olen löytänyt oman lajini! -tyttö 17 v. 

 

★ Haluaisin maastopyörän. Käyn painissa ja partiossa ja kuljen koulumatkat pyörällä. Vanha pyörä on  

kulunut loppuun. Pyörän tuumakoko tulisi olla 26. Jos pyörätoive on mahdoton,  toiveena olisi 

painivarusteita esim. tossut ja uusi treenireppu. Unelmana on saada mopo, johon olen säästänyt jo 

1,5 vuotta. ADHD:sta huolimatta olen menestynyt koulussa hyvin ja toiveenani on saada hyvä 

ammatti. Toiveissa on myös tietokone jolla pystyisi hoitamaan kouluasiat ja pelaamaan kavereiden 

kanssa. Teen pelastusarmeijan leirillä apuohjaajan töitä palkatta, jotta tulisin valituksi 2020 kesällä 

viralliseksi apuohjaajaksi. -Poika 14 v.  

 

★ Eniten toivon, että äidin huolet helpottaisivat. Toivon myös mökkeilyä  koko perheen kanssa. Emme 

ole koskaan pystyneet tekemään kesälomareissua oman perheen kesken, ja haluaisin viedä 

pikkusiskot käymään Muumimaailmassa.Haluaisin myös kunnon välineet pyöräilyyn ja juoksuun. -

Tyttö 13 v. 

 

★ Olen autistinen aspergerpoika ja toiveitani ovat elokuvat, syöminen, Särkänniemi tai Linnanmäki. -

Poika, 14 v.  

 

★ Unelmani ovat ammatilliset opinnot perustason ensihoitajaksi. Sen jälkeen opinnot AMK 

sairaanhoitajaksi, ajokortti 16 -vuotiaana, muutto takaisin Helsinkiin, työpaikka Helsingistä, oma 

asunto ja perhe. Tämänhetkiset toiveet ja unelmat: polkupyörä, iphone, elektroniikkaa, 

elokuvalippuja, lahjakortteja, kannettava tietokone opiskelua varten sekä pääsy risteilylle ja nähdä 

maailmaa. -Tyttö 14 v.  

 



★ Tulevaisuuden unelmani: ammattina opettaja ja cheerleader sekä taiteilija. Haaveissa 

matkustaminen, oma asunto ja perhe. Tämänhetkiset unelmat: Särkänniemen kausikortti, 

lahjakortti Stadiumiin tai Intersportiin, elokuvalippuja, matka Lontooseen tai Ranskaan, risteily 

Tukholmaan tai Tallinnaan. Käydä Lapissa, uinti kylpylässä, oma tietokone opiskelua varten, 

Suomalaisen Kirjakaupan lahjakortti. -Tyttö 12 v.  

 

★ Perheessämme ei ole varoja toteuttaa unelmia ja tämä olisi upea mahdollisuus saada edes joku 

toteutettua. Toivon yhteisiäkin unelmia koko perheelle esim. matkoja. Itselleni toivoisin pelituolia, 

Särkänniemen lippuja, lahjakortteja merkkivaatelikkeisiin, yön kaverin kanssa elokuvateatterissa, 

leffoja ja herkkuja rajattomasti, leffalippuja, lahjakortteja ruokapaikkoihin, skeittilautaa, Gamestop-

lahjakorttia, Zalando-lahjakortti, Acer 27" XF270HB-pelinäyttöä, synttärilahjaksi 24.9 kavereitten 

kanssa limusiiniajelu ympäri keskustaa ja lopuksi syömään American Dineriin.  

-Poika 13 v. 

 

★ Haaveilen tietokoneesta, joka on rakennettu pelaamista varten. Tällä hetkellä käytössä kaksi vuotta 

sitten joululahjaksi saatu peruskone, joka ei toimi kaikissa peleissä. (Esim. Predator Orion 5000 

pelipöytäkone, tai vastaava. -Poika 13 v.  

 

★ Toivomme koiranpentua ja polkupyörää. Molemmat unelmoimme laatuajasta äidin kanssa. 

Perheemme neljä nuorempaa tyttöä vievät paljon äidin aikaa. Unelma olisi päästä huvipuistoon, 

kylpylään, risteilylle tms. jossa saisivat viettää kivaa aikaa äidin kanssa ja keskustella. -Poika 13 v. ja 

poika 12 v.  

 

★ Pohdin pitkään toiveitani ja päädyin aina kissaan. Meillä ei äidin allergian takia ole mahdollista 

antaa kissalle kotia. Haluaisin auttaa kissoja esim. Kissojen katastrofiyhdistyksen tai 

eläinsuojeluyhdistyksen kautta. -Tyttö 12-v.  

 

★ Ainoa toive olisi saada kunnon maastopyörä. -Poika 12 v.  

 

★ Haluaisin käydä Japanissa lomalla ja olla rohkea tubettaja. Haluaisin olla yrittäjä ja saada tuottoa 

myymällä askartelutuotteita tai opettamalla askartelua, kädentaitoja ja piirtämistä. Haluaisin saada 

meikkituotteita herkälle iholle. -Tyttö 12 v.  

 

★ Olen haaveillut ratsastuksesta jo pitkään. Haaveilen myös ulkomaille pääsystä tai laivareissusta tai 

kesäreissusta huvipuistoon tai kiipeilypuistoon. -Tyttö 12 v.  

 

 



★ Haluisin sellaisen tietokoneen, jossa pyörisi pelit joita kaveritkin pelaa kuten Fortnite. Meidän 

näytönohjain on liian vanha, eikä se tue grafiikkaa. Koneella voisi opetella myös tekemään 

musiikkia. Ja jos olisi kone, niin pelituoli olisi kiva myös. Ja kahden vuoden päästä haluaisin 

kevytauton, koska koulumatka yläkouluun on niin pitkä. Säästäisin siihen, jos minulle maksettaisiin 

viikkorahaa. -Poika 13 v.  

 

★ Playstation 4 konsoli 1T-tallennustilaa ja virtuaalilasit, 4 langatonta ohjainta ja pelejä (Minecraft, 

Fortnite, Beat saber, WRC 5 - World Rally Championship 5 ) Hyvä läppäri (kannettava tietokone) 

pelaamiseen. Toiveena Tukholman risteily koko perheelle (6 hlö), päästä Viroon perheen kanssa tai 

Espanjaan koko perheen kanssa, koska kaikki muutkin käyvät. -Poika 12 v.  

 

★ Säästän ajokorttia varten, koska ajan jo 17-vuotiaana kortin. Oma auto on haaveissa ja 

laskettelukortti Sappeeseen. -Tyttö 17 v.  

 

★ Toiveena kausikortti Sappeeseen. Rakastan hevosia ja haaveilen ratsastustunneista Lempäälässä tai 

Vesilahdella jollain tallilla. Telinevoimisteluharrastus on myös unelmissa. Toivon myös polkupyörää, 

koska koulumatka pitenee yläasteelle mennessä. Uuteen pyörään ei ole koskaan ollut 

mahdollisuutta ja nykyisessä ei ole edes vaihteita. -Tyttö 13 v.  

 

★ Toivon uusia kunnollisia nappikuulokkeita, kun kaikki halvat hajoavat aina muutaman kuukauden 

käytön jälkeen. Tarvitsen erityisherkkyyteni takia kuulokkeet, jotka edes jollain tapaa eristäisivät 

ulkomaailman äänet, varsinkin bussissa koulumatkoilla ettei paniikki pääse hiipimään. Sangalliset, 

ns. tavalliset, kuulokkeet eivät käy kun painavat korviin. -Tyttö 16 v.  

 

★ Toivon risteilyä Tukholmaan tai Tallinnaan koko perheen kesken. -Poika 14 v.  

 

★ Toiveena Jopo -polkupyörä koulumatkoihin ja helpottamaan kavereiden näkemistä, tabletti lukion 

opiskelua varten ja H&M:n lahjakortti, elokuvalippuja ja karkkia. -Tyttö 16 v.  

 

★ Olen erityisnuori, ja toivon päivää Särkänniemessä tai Linnanmäellä perheen tai kaverin kanssa sekä 

Lol Surprise -nukkeja ja karkkia.-Tyttö 14 v.  

 

★ Haaveilen kesätöistä, ajokortista ja autosta. Myöhemmin omasta kodista. -Tyttö 17v.  

 

 



★ Toivon kunnon pelinäyttöä pöydälle, mihin voi yhdistää joko pleikan tai läppärin tai 

pöytätietokoneen. -Poika 14 v.  

 

★ Unelmoin kirjastonhoitajan työstä. Toivoisin että minulla olisi kesätöitä. Toivoisin omistavani 

piirtotabletin ja piirto-ohjelman. Unelmoin matkasta Englantiin. -Tyttö, 16 v.  

 

★ Haluaisin bensarahaa ja uusia vaatteita. Myös reissuun tai huvipuistoon olisi kiva päästä. Lahjakortti 

päivittäistavarakauppaan olisi kiva. -Poika 15 v.  

 

★ Haluaisin kesätöitä, päästä reissuun ja huvipuistoon. Vaatteita haluaisin ostaa ja lahjakortin 

päivittäistavarakauppaan. -Poika 15 v.  

 

★ Haluaisin kesätöitä ja tienata omaa rahaa ja päästä Ruotsiin tai Viroon reissuun. Lahjakortti 

Subwayhin, päivittäistavarakauppaan, H&M:lle ja New Yorkeriin olisi kiva. -Poika 14 v.  

 

★ Toivon Yyterin reissua, risteilyä, pelejä. -Poika 17 v.  

 

★ Toivon tietokonetta, risteilyä riparin jälkeen, urheiluvaatetta, Särkänniemeen menoa. -Poika 15 v.  

 

★ Toiveina uusi kännykkä, risteily, hotelli- tai kylpylämatka, Särkkäreissu, lippis ja lenkkarit. -Poika 12 

v.  

 

★ Toivon tietokoneen osia: AMD Ryzen 5 2600X -prosessori AM4 -kantaan, MSI B450-A PRO AM4 

ATX-emolevy, G.Skill Aegis DDR4 2800 Mhz 16 Gt -muistimoduulipakkaus. Toiveissa myös 

prätkähousut koko L, kesäprätkähanskat koko L ja lahjakortteja esim. Lidl, Verkkokauppa ja 

bensalahjakortti sekä siisti vaatekerta kesään (takki, kengät, housut, paita, huppari) koko L, kengät 

42. -Poika 17 v.  

 

★ Toivon lukioon läppäriä ja kirjoja, järjestelmäkameraa (käytettykin käy), Jopoa (käytettykin käy), 

vaatteita ja lahjakortteja, kampaajakäyntiä, liput blockfesteille, kännykkää, ulkomaanmatkaa ja 

Ikea-lahjakorttia. -Tyttö, 16 v.  

  

★ Toivelistalla prätkäasu koko M/L, kengät 42,  prätkähanskat L. Käytetytkin kävisivät. Lahjakortteja 

esim. Verkkokauppa, Power, vaateliike. Lisäksi läppäri, pelikuulokkeet mikillä ja siisti vaatekerta 

kesään (takki, kengät, housut, paita, huppari) koko M/L, kengät 42. -Poika 15 v.   



★ Toiveena oma koti ja auto. Itsenäistyminen mielessä, joten siihen liittyviä asioita. -Poika, 17 v.  

 

★ Toiveena oma pöytäkone jolla voisi pelata joka olisi tehokas.-Poika, 16 v.  

 

★ Toivon omaa penkkipunnerruspenkkiä. -Poika, 13 v.  

 

★ Toiveissa airtrack eli ilmavolttipatja. -Tyttö, 13 v.  

 

★ Toivon, että pääsen syksyllä lukioon ja valmistun niin hyvillä arvosanoilla, että pystyn lukion jälkeen 

hakemaan yliopistoon opiskelemaan opettajaksi. Läppäri ja tulostin auttaisivat opiskeluissa, mutta 

vanhemmilla ei ole varaa ostaa. Kesällä olisi kiva päästä Särkänniemeen perheen ja/tai kavereiden 

kanssa, tai ruotsin risteilylle perheen kanssa ennen kuin syksyllä muuttaa opiskelupaikkakunnalle. -

Poika 15 v.  

 

★ Toivoisin mopokypärää. -Poika 15 v.  

 

★ Toivoisin uutta pyörää kun oma rakas Jopo-pyörä varastettiin omasta pihasta. -Tyttö 12 v.  

 

★ Toivon, että pääsen lukioon johon hain yhteishaussa. Kannettavan tietokoneen toivoisin tulevia 

opintoja varten. Langattomat kuulokkeet musiikin kuuntelua varten toivoisin, sellaiset jotka 

kestävät käytössä. Ja joskus olisi kiva päästä kesällä lomamatkalle perheen kanssa. -Poika, 15 v.  

 

★ Toivoisin uuden polkupyörän kesäksi. Moneen vuoteen ei ole ollut omaa pyörää kun vanha jäi 

pieneksi. Kesällä ois kiva päästä äidin ja veljieni kanssa Särkänniemeen. -Poika, 12 v.  

 

★ Toivon, että koulukiusaamisesta puhuttaisiin enemmän, jotta se saataisiin loppumaan ja jokaisella 

nuorella olisi mahdollisuudet käydä koulua ilman pelkoa ja ahdistusta. Toivon, että erityisyyteen 

suhtauduttaisiin paremmin tässä maailmassa. Toiveissa on polkupyörä, 28 tuumainen, koska olen 

195 cm pitkä. Polkupyörää ei ole tällä hetkellä. Toiveena olisi myös päästä kesällä mökille sekä 

laivalle. -Poika, 15 v.  

 

★ -Toiveena B-kortti kesällä, kun täyttää 18. -Tyttö, 17 v.  

 

★ Toiveena pöytätietokone, jolla pystyisi pelaamaan kavereiden kanssa ja oma telkkari. -Poika, 15 v.  



★ Toiveissa älypuhelin. -Tyttö, 12 v.  

 

★ Toivon Emp:n lahjakorttia huoneen sisustukseen ja vaatteisiin. Haluaisin oman näköiseni huoneen 

ja vaatteita. Tyttö, 12 v.  

★ Toivon hampaiden oikaisua esteettisen vian vuoksi  ja reissua koko perheen kanssa ulkomaille,  

koska ei ole päästy koskaan sekä  mopokorttia ja mopoa. -Tyttö, 16 v.  

 

★ Toiveissa hampaiden oikaisu tai kiskot, oma kesämökki ja matka ulkomaille, missä en ole koskaan 

ollut. -Tyttö, 13 v.  

 

★ Toivon hampaiden oikaisua,  mopokorttia ja skootteria sekä laivareissua koko perheelle. -Tyttö 12 

v. 

 

★ Haaveilen puhelimesta ja vaatteista. Harrastuksena scoottaus johon uppoaa kaikki rahat, koska osat 

ovat  kalliita. Kuljen usein junalla Vammalasta Tampereelle ja siellä parkeille jotka nekin ovat 

maksullisia. Haaveilen myös Särkänniemen reissusta, mutta toivon että saisin jonkun mukaan kun 

äidistä ei laitteisiin ole. -Poika, 16 v. 

 

★ Haaveilen uudesta puhelimesta, meikeistä ja vaatteista. Ehkä myös jokin loma perheen kanssa olisi 

kiva esim.Särkänniemeen.-Tyttö 16 v.  

 

★ Toivon Blockfesteille lippua, kesälomareissua Tukholmaan, lahjakorttia jalkapallonappisten 

hankintaan, lahjakorttia vaatteisiin verkkokauppa Zalandoon tai Carlingsiin ja langattomat 

kuulokkeet. -Poika 15 v.  

 

★ Toivon Jopo-pyörää, perhelomaa Tallinnaan , Särkänniemen kausikorttia ja lahjakorttia 

Finscooter:iin skoottitarvikkeisiin. -Poika 13 v.  

 

★ Olen 15-vuotias tyttö ja olen haaveillut omasta vaaleanpunaisesta Joposta. -Tyttö 15 v.  

 

★ Haluan mopokortin ja se tullaan järjestämään, mutta mopo puuttuu. Mopo saisi olla minkälainen 

tahansa, vanha tai käytetty, kunhan sen saisi liikenteeseen. Se on suuri unelma tällä hetkellä. -Poika 

15 v.  

 



★ Olen unelmoinut pitkään, että oppisin soittamaan pianolla ja saisin oman sähköpianon. Minulla on 

pitkät hiukset ja tarvitsisin erilaisia hiusten laittoon käytettäviä tuotteita ja laitteita. 

Hiustensuoristin olisi todella ihana saada. Luen paljon kirjoja ja unelmoin kirjakokoelmasta. Olisi 

ihana saada omia kirjoja. Olen myös pitkään haaveillut polaroid kamerasta Haaveilen myös 

ostosreissuista, että saisin ostaa sellaisen vaatteen mistä pidän, ei sellaisen mikä on halvin. -Tyttö 

15 v.  

 

★  Olen kasvuvaiheessa ja kaikki on nyt jäänyt pieneksi. Unelmoin tällä hetkellä uutta maastopyörää, 

joka on sopiva yli 170 cm eli joku 28"-29" tai 56 koko. Toivon uusia muodikkaita urheiluvaatteita ja 

lenkkarit. Pelaan jalkapalloa ja tarvitsisin myös uudet nappikset.Olen myös innostunut kuntoilusta 

ja haluaisin erilaisia painoja kuntoiluun tai muita kuntoiluvälineitä. -Poika 14 v.  

 

★  Haaveilen moposta ja mopokortista. Tietysti merkkivaatteet ovat sellaisia mitä pitäisi olla kun 

kavereillakin on. Kalastus kiinnostaa myös kovasti. Ulkomaanlomalle toivoisin pääseväni edes 

kerran. -Poika 15 v. 

 

★ Olen kaksi vuotta toivonut valkoista jopoa. Toivon myös lomaa ulkomailla. -Tyttö 13 v.  

 

★ Haluaisin pitää kerrankin kunnon kaverisynttärit. Lahjaksi toivon Adidaksen mustat verkkarit ja 

Gapin lippalakkia suoralla lipalla. Toivon myös lomailua ulkomailla  edes kerran. -Poika 12v.  

 

★ Toiveeni ovat:  mopo, mopokortti, elokuvat, Särkänniemi, ja Powerpark. -Poika 15 v. 

 

★ Haaveilen, että joskus pääsisimme Espanjaan. Toivon, että joskus olisi rahaa niin, että saisi valita 

merkkivaatteet ja kengät  ja pääsisi ostoksille ilman että tarvitsisi miettiä  riittävätkö rahat. 

Olen myös  toivonut omaa chihuahuaa. -Tyttö 14 v.  

 

★ Olen toivonut kylpyläreissua tai reissua huvipuistoon esim. Särkänniemeen perheen kanssa. 

Toiveissa myös uusia vaatteita tai elokuvalippuja, Xbox one ohjain tai NHL 19 peli Xbox onelle. -

Poika 14 v.  

 

 

 

 

 



★ Minusta unelmointi on hankalaa. Opiskelen  pienryhmässä ja tunnen, että minunlaiseni poika jolla 

on isoja oppimisvaikeuksia ei oikein uskalla unelmoida. Minua kiinnostaa insinöörin hommat ja 

rakentelu. Työkalupakki olisi toiveissa, jotta voisin toteuttaa itseäni. Tykkään urheilusta. Tampereen 

seudulle muuton jälkeen harrastukset ovat jääneet. Thai Boxing kiinnostaa, mutta siihen ei ole 

varaa. Pyöräilen tai kävelen kouluun joka päivä yhteensä 12 km. Haluaisin maastopyörän, mutta 

meillä ei ole varaa. Jos jotain voisi toivoa, niin päivää koko perheen kesken Särkänniemessä tai 

trampoliinipuistossa. Ja ettei aina tarvitsisi pitää käytettyjä vaatteita ja että olisi uudempi puhelin, 

jolle kaikki ei nauraisi koko ajan. -Poika 14 v.  

 

★ Tällä hetkellä eniten toivon sitä, että meidän perheen koira selviää. Koska eläinlääkäriin menee 

kumminkin meidän omat (ja muidenkin) säästöt niin toivoisin, että päästäisiin kesälomalla 

viettämään edes päivä Powerparkissa. Samalla voisimme  juhlia omia ja pikkuveljen synttäreitä. 

Muuta en toivo. -Poika, 12 v.  

 

★ Toiveissani ovat sähköbasso ja-kitara, launchpad, melodica, mökkiloma järven rannalla perheen 

kanssa, pienoisrautatie ja junat ja 26"maastopyörä . Haluaisin päästä ajamaan motocrossia ja 

mikroautoa. Toivoisin myös technic legoja ja Teknik Makasinet-lahjakorttia. Olisi hienoa päästä 

ampumaan ilmakiväärillä. -Poika 13 v.  

 

★ Haluaisin päästä Disney Worldiin ja risteilylle. -Tyttö 17 v. 

 

★ Toivoisin pääseväni Lontooseen Harry Potter -museoon. -Tyttö 14 v.  

 

★ Toivoisin omaa hevosta ja haluaisin päästä Legolandiin perheen kanssa. -Tyttö 12 v.  

 

★ Toivoisin Nintendo Switch -pelikonetta ja Mario-peliä. Uudet, käyttämättömät vaatteet olisi tosi 

kivat ja päästä ensimmäistä kertaa ihan oikeaan ravintolaan syömään. -Poika 13 v.  

 

★ Toivoisin uutta harmaata Applen tietokonetta.- Tyttö 13 v.  

 

★ Olen menossa lukioon, koska haluan hyvän ammatin jonka palkalla pärjää. Toivoisin rahaa lukion 

kirjoihin. Toiveena myös rahaa, että pääsen osallistumaan urheilukilpailuun Ruotsiin loppukesästä. 

Tai lahjakorttia urheiluvälineisiin. -Poika 16 v. 

 

★ Uusi kännykkä ja hyvä  kamera olisivat  tarpeellisia. Olisi hienoa kuvata eri paikkoja ja päästä 

käymään erikoisissa paikoissa! Rippijuhlavaatteet tarvisin myös kesäksi. -Tyttö 14 v.  



★ Haluaisin ja tarvitsisin Ilves - jalkapalloharrastustarvikkeita ja sukkia. Jalkapalloleirille olisi kiva 

päästä, koska haluaisin tulla huippujalkapalloilijaksi! - Tyttö 12-v.  

 

★ Toivon itselleni eniten iPhonea. -Tyttö 13 v.  

 

★ Toivoisin omaa tablettia kun kavereillakin on sekä Hoverboardin. Kesällä haluaisi mennä 

Särkänniemeen perheen kanssa. -Tyttö 12 v.  

 

★ Unelmoin 24 tuumaisesta nestejarrullisesta maastopyörästä. -Poika, 12 v. 

 

★ Toivoisin tosi paljon omaa tietokonetta. On epistä, että koulussa muilla on tietokone ja he saavat 

parempia numeroita, koska pystyvät harjoittelemaan koneella. -Tyttö 12 v.  

 

★ Parasta olisi päivä Puuhamaassa koko perheen kanssa. -Pojat 2 x 12 v. 

 

★ Toivoisin tuleviin Ilveksen jääkiekkopeleihin kausilippua, sillä olen suuri Ilves-fani. Ilves-tuotteetkin 

kelpaisivat. Ja meikit. Tai laivaliput Viroon minulle ja äidille. Se olisi äidilleni spesiaalisynttärilahja 

kun hän täyttää tänä vuonna 50. -Tyttö, 16 v.  

 

★ Vaikka tiedän ettei meillä ole varaa toiveitani toteuttaa, haluaisin KTM:n tai Kawasakin mopon ja 

kaasutoimisia airsoft aseita. -Poika 14 v.  

 

★ Tykkään tosi paljon piirtämisestä ja haaveilen Huion Kamvas GT-191 piirtopöydästä ja risteilystä 

koko viisihenkisen perheen kanssa.  -Tyttö 12 v.  

 

★ Toivon sähköpotkulautaa, 144hz pelinäyttöä, GoPro Hero 7 black -kameraa, elokuvalippua, 

lahjakorttia vaatekauppaan ja Oreo-keksejä neljä pakettia. -Poika 12 v.  

 

★ Toivoisin pääseväni kylpylään koko perheen kanssa. Haluaisin myös  pelitietokoneen, lahjakortin 

vaatekauppaan ja Oreo-keksejä neljä pakettia. -Poika 13 v.  

 

★ Eniten haluaisin olla niinkuin muutkin. Että olisi samanlaiset vaatteet (Adidaksen lenkkarit, 

verkkarit, huppari) ja puhelin kuin muillakin. Toivoisin myös elokuvalippuja ja herkkuja. Olisi kiva 

saada joskus kaupasta jotain uutta, ettei kaikki olisi aina käytettyä. Kiva olisi käydä joskus äidin 

kanssa jossain, vaikka kylpylässä tai risteilyllä, eikä olla koko ajan vaan kotona. -Tyttö 13 v.  



★ Toivoisin HopLopin lystilippunipun ja lahjakortin Gina Tricot tai H&M vaateliikkeeseen. -Tyttö 12 v.  

 

★ Toivoisin mopoautoa ja -korttia, vaatteita, kenkiä ja meikkejä. Haluaisin ulkomaille perheen kanssa. 

-Tyttö 15 v.  

 

★ Toivon pääseväni ratsastusleirille ja että saisin kesähevosen. Toivoisin myös meikkejä, farkut ja 

lenkkarit. Matka perheen kanssa olisi tosi kiva.  -Tyttö 13 v. 

 

★ Toivoisin matkan isoon huvipuistoon, kuten Euro Disneyland, Legoland tms., matkan Ruotsiin 

Kolmårdeniin, oman tietokoneen, matkan Afrikkaan jossa näkisi tiikereitä, elefantteja, kirahveja, 

koaloja, virtahepoja ja krokotiileja. Olen haaveillut matkailusta ja lentokoneella lentämisestä, johon 

meillä ei ole ollut varaa. -Poika 13 v.  

 

★ Toivoisin, että saisin rippijuhlat. Meillä on niin pieni koti, ettei siellä voi juhlia. Siisteintä olisi 

vuokrata juhannukseksi mökki, jossa voisi juhlat järjestää. Juhlavaatteet tarvitsisin myös, ja kiva olisi 

jotain tarjotakin vieraille.  Lahjaksi haluaisin tehdä itselleni hopearistin jonkun taitavan sepän 

opastuksella. Haaveilen konservatorioon ja lukioon pääsystä, ajokortista ja laskettelusta perheen 

kanssa. -Poika 15 v.  

 

★ Eniten toivoisin, että meillä olisi edes joskus rahaa. Toivoisin myös pelikonsolia. Olisi tosi kiva nähdä 

mummia, joka asuu toisella puolella maapalloa. Tai päästä asuntoautolla kesälomareissuun. -Poika 

13 v.  

 

★ Toivoisin Nokialle nuorisotilaa ja paikkaa joka olisi auki nuorille klo 21 asti. -Poika 15 v.  

 

★ Toiveita ja unelmia ovat kampaamokäynti, laadukkaat hiustenhoitotuotteet, volyymiripset 

kauneushoitolassa, Filan kengät joita kaveritkin käyttävät, kivoja vaatteita,  lomaelämys perheen 

kanssa ikuisen kotona olemisen sijaan, perheen kanssa leffa tai ravintolakäynti ja päivä 

Särkänniemessä pikkusiskon kanssa. Suurimpana unelmana tulevaisuudessa aikuisena on loma 

ulkomailla ja laivalla. -Tyttö 16 v.  

 

★ Toivoisin pääseväni Tapparan peliin, laivalle ja Norjaan mummoa ja pappaa katsomaan. BMX-pyörä 

olisi tosi hieno ja joku jonka kanssa sitä tuunailla. Jäätelöä olisi kesällä kiva syödä.  Ja päästä 

American Car Show:n junalla. -Poika 12 v.  

 

★ Puhelimeni varastettiin, eikä meillä ole varaa ostaa uutta. Toivoisin myös tietokoneen ja 

koulutarvikkeita syksyn opintoja varten. Haaveilen mopokortista. -Poika 16 v.  



★ Toivoisin koulutarvikkeita ja tietokoneen, jota voisin isoveljen kanssa yhdessä käyttää opiskeluun. 

Särkänniemeen olisi mahtavaa päästä ja Siipiweikolle syömään. -Tyttö 13 v.  

 

 

★ Tiedän, että lukio on tosi kallis, mutta haluan silti opiskella siellä, jotta saan hyvän ammatin. 

Toivoisin kovasti saavani kirjat, joita lukiossa tarvitsen.  Haaveilen myös vaatekaapista ja uusista 

tapeteista omaan huoneeseeni. -Tyttö 15 v.  

 

★ Toivoisin omaa läppäriä, joka helpottaisi koulunkäyntiäni, joka on tosi hankalaa lukihäiriöni vuoksi. 

Ihanaa olisi saada vielä joskus hyvä itsetunto ja ehkä Airtrack. -Tyttö 14 v.  

 

★ Haluaisin mopon, jota voisin tuunailla ajokuntoon ja päästä Itä-Suomeen karhuja katsomaan. 

Kosketusnäyttöpuhelin olisi tosi jees, kun yläaste alkaa. -Poika 13 v.  

 

★ Tasapaino hooveri olisi tosi hieno! Peak performancen huppari olisi kanssa kiva. Olisi mahtavaa 

päästä katsomaan ulkomaille jalkkisottelua ja maajoukkuepelaajien kanssa olisi kiva mennä 

potkimaan palloa.  Laivareissu koko perheen kanssa olisi ihan parasta. -Poika 12 v.  

 

★ Toivon käytettyä mopoa tai skootteria. Ja että voisin kesällä tehdä jotain. Isää haluaisin nähdä, 

mutta bussimatkat maksavat liikaa (30 e suunta). Toivon myös lahjakorttia Prismaan tai 

Citymarkettiin. Lapissa olisi kiva käydä. -Poika 16 v.  

 

★ Toivoisin kivaa kaveria Markus ja Martinuksen keikalla. Olen kehitysvammainen, enkä voi mennä 

yksin. Äiti ei pääse mukaan, koska ei saa sisaruksilleni hoitajaa. -Tyttö 14 v.  

 

★ Toivoisin omia meikkejä ja lahjakorttia kauppaan. -Tyttö 15 v.  

 

★ Toivoisin omaa iPhonea.- Tyttö 13 v.  

 

★ Toivoisin omaa Jopoa, jotta pääsisin nauttimaan kesästä ilo silmissä. Värillä ei ole väliä. -Tyttö 12 v.  

 

★ Olisi tosi hienoa tavata Leo Mess ja päästä katsomaan Barcelonan peliä. Toivoisin myös omaa 

kameraa ja meikkejä. -Tyttö 13 v.  

 

★ Olisi tosi hienoa päästä perheen kanssa Espanjaan ja saada PS4 ja pelejä. -Poika 12 v.  



★ Unelmoin formulakisoista, jääkiekon MM-kisoista ja tykkäisin matkustella. Haluaisin päästä 

Japaniin, koska olen kiinnostunut sen kulttuurista. -Poika 14 v.  

 

★ Pikkuveljen kuoleman jälkeen en ole oikein osannut haaveilla mistään. Kiva olisi jos isä voisi pian  

paremmin ja voitaisiin tehdä ihan tavallisia juttuja. Vaikka käydä jossain koko perhe, nyt kun olen 

päässyt lastenkodista takaisin perheen luokse. -Poika 16 v.  

 

★ Haluaisin kouluttautua peli-insinööriksi, tehdä pelejä ja auttaa muita teknisissä jutuissa. Eniten 

toivoisin omaa tietokonetta. Olen vähän jo siihen säästänytkin. Isoveljellä on ollut tosi hankalaa, 

kun meidän pikkuveli kuoli,  ja toivoisin että hän voisi paremmin. -Poika 12 v.  

 

★ Toivoisin festarilippuja Provinssiin tai Ruisrockiin. Leffaankin olisi kiva päästä ja oma älypuhelin olisi 

tosi siisti. -Tyttö 17 v.  

 

★ Toivoisin polkupyörää. -Tyttö 15v.  

 

★ Oma pyörä olisi tosi tarpeellinen. -Poika 13 v.  

 

★ Meidän  yhteinen toive on saada tänä kesänä uima-altaaseen vettä n. 6000 litraa ja  trampoliini. 

 -Tyttö 17 v., poika 16 v., poika 14 v., tyttö 12 v.  

 

★ Oma polkupyörä. -tyttö 17 v.  

 

★ Mopokypärä, krossimalli missä on lasit.  -poika 16 v.  

 

★ Oma läppäri. -poika 14 v.  

 

★  Polkupyörä. -tyttö 12 v.  

 

★ Toivoisimme yhteistä tekemistä vaikka laivalla käyntiä, joka tyssää  aina siihen että bussimatkat ja 

hytti ja käyttorahat tulee kerralla liian kalliiksi. Kylpylässä ei olla ikinä käyty. Elokuvissa käynti koko 

perheen voimin olisi kiva myös.  -Poika 17 v.  

 



★ Omat läppäri koulutehtävien tekoon äidin luona olisi tarpeen.  Toivoisimme myös elokuvalippuja ja 

herkkulippuja, niin olisi mukavampi mennä kavereiden kanssa. -tyttö 15 v. ja tyttö 13 v.  

 

★ Suurin toiveeni olisi päästä viettämään perheen kanssa aikaa mökille tai Särkänniemeen.  

-poika 17 v. 

  

 


