
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Toivon päivä – täynnä unelmia ja toiveita 
Toiveitaan esitti meille tänä vuonna 722 nuorta. Löydät listasta esimerkkejä toiveista. 

 

 

”Haluaisin itselleni jonkun harrastuksen. Haaveilen laulamisesta ja laulutunnit olisivat ihania!  Nautin laulamisesta, 

haluaisin osallistua jopa laulukilpailuun joskus. Esteenä on laulutuntien kalleus. Vanhemmillani ei ole mahdollisuuksia 

kustantaa laulutunteja laulunopettajalla.” tyttö 13 v pääkaupunkiseudulta 

 

”Tyttö kohta 15v (Vaasa) rakastaa kaikenlaista urheilua, mutta on viime aikoina haaveillut paljon kuntosalista ja tykkää 

myös käydä kavereiden kanssa uimahallissa uimassa. Siksi meillä tuli tämä ensimmäisenä puheeksi ja mieleen. Nyt 

kun olen työttömänä ainakin elokuuhun, niin ei hirveästi ole varaa laittaa edes uimahalliin. Meille olisi suuri helpotus ja 

tytölle mahtava juttu, jos saisi uimahalliin rannekkeen tai lippuja.”   

 

”Olen yksinäinen ja minua kiusataan. Haaveilen uudesta pyörästä, jolla pääsisin yksin ajelemaan. Tarvitsisin myös 

kypärän.” poika 15 v Kuopiosta 

 

13-vuotiaan tytön (pääkaupunkiseutu) haaveena on harrastaa pyöräilyä ja myös suunnistus olisi mieluisaa. ”Tykkää 

liikkua luonnossa ulkona ja metsässä kävelyt ja retkeilyt ovat ollut pienestä pitäen kivoja. Tykkää koulussa erityisesti 

suunnistuksesta. Hän on liikkuvainen ja urheilullinen nuori. Pyöräily olisi myös mieluisaa. Tytöllä ei ihan hirveästi ole 

kavereita, mutta muutama kyllä. Häntä on kiusattu koulussa ja siksi hän ei joukkuelajeista pidä. Näitä ei kuitenkaan 

pysty harrastamaan, koska varat eivät riitä kunnollisiin varusteisiin ja ei varsinkaan pyörään.” 

 

”Olen 12-vuotias tyttö (Tampere) ja minulle eläimet ovat tosi tärkeitä ja harrastan ratsastusta. Minulla on itsellä koira, 

jolle yritän kotona opettaa agilityä vapaa-aikanani. Olen jo kolme vuotta haaveillut pääseväni kunnon 

agilitykoirakursseille, mutta meillä ei ole rahaa tarpeeksi, jotta voisin päästä. Olisi aivan mahtavaa, jos toiveeni 

toteutuisi. Toinen toiveeni olisi päästä viikon esteratsastusleirille kesällä, ne vain ovat arvokkaita myös ja siksi minulla 

ei ole ollut niihin mahdollisuutta.” 

 

17-vuotias poika Seinäjoelta haaveilee jo toista kesää tekevänsä puuaidan tien reunaan, mutta puumateriaaliin ei ole 

varaa. 

 

”Soitan kitaraa ja haluaisin oppia musiikin teoriaa. Toinen haave on judo, koska olen kiinnostunut liikunnasta, 

itsepuolustuksesta, lihaskoordinaation kehittämisestä ja mielen virkistämisestä.” poika 15 v pääkaupunkiseudulta 

 

”Tyttäreni 11 v on harrastanut kaksi vuotta tanssia. Ja haluaisi kovasti jatkaa ja ottaa vielä toisenkin ryhmän 

ensimmäisen lisäksi. Olen yksinhuoltaja ja rahatilanteeni on velkojen vuoksi huono. Juuri nyt tytär kehittyy ja tanssi 

tuntuu olevan kannatteleva voima teini-iän alettua, eikä siis saisi pudota harrastuksista pois. Tarvitsisin apua siihen, 

että saan maksettua ensi lukukauden tanssin. Se olisi unelma. Että pystyy jatkamaan.” perhe Hämeenlinnasta 



”Haaveenani on päästä harrastamaan telinevoimistelua, mutta äiti on sanonut, että ei pysty sitä minulle maksamaan. 

Olisin siinä tosi hyvä ja se antaisi minulle voimia jaksaa opiskella. Haluaisin isona eläinlääkäriksi ja minun tulee myös 

voida itse hyvin, jotta jaksan opiskella ahkerasti ja telivoimistelusta saan voimaa jaksaa.” tyttö 12 v 

pääkaupunkiseudulta 

 

”Haaveilen uudesta polkupyörästä, jolla voisin tutustua uuteen paikkakuntaan. Lisäksi olisi mukava saada huonekaluja 

ja muuta tarvittavaa uuteen kotiin, kun muutan kotoa.” poika 16 v Kuopiosta 

 

12-vuotiaan pojan (pääkaupunkiseutu) haaveena on sisäkarting-ajaminen formula-autolla. ”Karting-ajaminen on 

kallista, joten itsellä ei ole varaa siihen. Poika olisi halunnut sinne ajelemaan synttäripäivänään kuukausi sitten. 

Haluaisi jopa harrastaa sitä. En tiedä onnistuuko. Jos joku kustantaisi pääkaupunkiseudulla sellaisen, poika olisi 

onnellinen, koska ei harrasta mitään. Ei keksi muita mieluisia harrastuksia.” 

 

”Terveydelliset haasteet ja koronahuolet ovat pakottaneet 17-vuotiaan tyttäreni (Tampere) pysymään tiukasti 

kotioloissa. Hänelle on jo niin sanotussa normaalitilanteessa henkisesti todella kuormittavaa miettiä, mitä voisi ja 

uskaltaisi tehdä – ja nyt koronan astuttua kuvioihin nämä pelot ovat vähintään kaksinkertaistuneet. Riskiryhmään 

kuuluvana olen tyttäreni pelkojen vuoksi rajoittanut myös omia menojani. Lapsellani on yksi ainoa kaveri, serkkunsa, 

mutta muuten hän on tosi yksinäinen tyttö. Tyttäreni toivoisi lenkkareita, jotta voisimme mennä yhdessä sopivan 

hetken koittaessa ulkoilemaan ja nauttimaan luonnosta. Toiveena olisi myös elokuvalippu, jotta hän voisi käydä 

suhdanteiden salliessa leffassa serkkunsa kanssa kuten muutkin nuoret.” 

 

Tyttö 13 v pääkaupunkiseudulta on toivonut pitkään ukulelea. ”Meillä ei ole varaa ostaa semmoista ja lapsi haluaisi 

oppia soittamaan sitä.” 

 

15v nuori Oulusta: ”Toivoisin kotiin liikuntavälineitä. Olen hakenut turvallisuuspuolelle ja nostelen kevyitä käsipainoja 

kotona, jotka olen itse säästöillä ostanut ja jumppaan. Myös kaukoputki olisi toiveena, kun tykkään tähtitieteestä ja 

tulee se talvi tänäkin vuonna." 

 

”Olen veljieni kanssa jo kauan toivonut sähkörumpuja.” poika 15 v Kuopiosta. Rummut ovat olleet koko sisarussarjan 

ilo, mutta aiemmin käytettynä saadut ovat nyt hajonneet lopullisesti. Soitonope on kannustanut jatkamaan soittoa. 

 

”Olen KalPa-fani ja haaveilen KalPan peleihin pääsystä. Olisi ihana saada jokin pelipaita tai muu fanituote tai nähdä 

pelaajia.” tyttö 12 v Kuopiosta 

 

17-vuotias tyttö pääkaupunkiseudulta haluisi tulla anime/mangapiirtäjäksi. Siihen tarvittavat Copic-kynät ovat kalliita. 

Hän haluaisi useita eri värisiä Copic-kyniä. Raha on esteenä tälle harrastukselle, mistä haluaisi tulevaisuudessa 

ammatin itselleen. Toisen ihmisen apu olisi erittäin suuri apu. 

 

”Olen kauan haaveillut kaukoputkesta.” poika 17 v Kuopiosta 

 

”Mä rakastan tanssimista ja balettia ja oon aina toivonut saavani balettitossut. En virallisesti harrasta balettia, mutta 

olen innostunut liikkumaan tanssin avulla. Tarvitsisin tähän unelmaan lahjoituksen, koska meillä on iso perhe ja paljon 

muutakin ostettavaa, joka on pakollisempaa.” kertoo teininuori Vaasasta.  

 

”Haluaisin joogaliinan, jossa roikkua ja jumppailla. Rakastan voimistelua, ja minun siskot myös. Me ollaan toivottu sitä 

kauan, mutta äiti sanoo, että ei ole rahaa ostaa sitä. Me käytettäisiin sitä joka päivä ja se auttaisi kun on selkä tai pää 

kipeä, niin roikkuminen rentouttaa. Mulla on usein koulupäivän jälkeen pää kipeä, koska luokassa on niin kova meteli 

ja tunkkaista ja mulla on astmaa. Mua myös välillä kiusataan ja luokassa kiroillaan. Se rasittaa mua. Liinalla olo 

rentouttaisi myös mun siskoa, jolla on sairaus.” tyttö 12 v pääkaupunkiseudulta 

 

15-vuotias poika Seinäjoelta haluaisi aloittaa pyöräilyharrastuksen. 

 

”Olen saanut harrastaa lajia, jota ei köyhille ole tarkoitettu. Vanhempani ovat vähistä rahoista repineet rahat minun ja 

siskoni harrastukseen. Mutta nyt olen murtunut, sillä saattaa olla, että en voi syksyllä jatkaa. Kesällä en ainakaan 

leirille pääse. Vanhemmillani ei ole yhtäkkiä töitä. Äiti on pienempien kanssa kotona, liian suuri riski edes yrittää 

mennä töihin. Isä lomautettiin. En tiedä, mistä saisin kausimaksut, lisenssin ja matkat harrastukseen. Olen koko ikäni 

saanut harrastaa, mutta nyt ehkä minulle jää vain lukio, mikä sekin maksaa paljon. Jos saisimme kausimaksun 

kasaan, tarvitsisin treenivaatteita ja kilpailuihin puvun. Myös matkat treeneihin maksaa.” tyttö 17 v, Tampere 

 

 



15-vuotias tyttö pääkaupunkiseudulta haluaisi käydä kuntosalilla. ”Haluaisi panostaa omaan terveyteen ja on 

kiinnostunut omasta kehosta ja haluaa elää terveellistä elämää. Toivetta estää perheen taloudellinen tilanne ja se että 

perheessä 5 lasta. Ei ole ikinä harrastanut mitään.” 

 

”Olen murtunut, vieläkin murtuneempi kuin ennen. Olen koko elämäni harrastanut lajia, mitä ei köyhä saisi harrastaa. 

Se on ollut minulle terapiaa ja antanut paljon voimaa ja iloa. Nyt en varmaan saa jatkaa, koska ei ole rahaa 

kausimaksuihin ja lisenssiin. Isän lomautus sotki ihan kaiken. Luulin, että olisin rippirahoilla saanut edes osan 

kausimaksuista maksettua, mutta nekin peruuntui tai siirtyvät loppuvuoteen. Treenivaatteita olen käyttänyt niin että ne 

on aivan rikki tai liian pieniä. Ihanasta kilpailupuvusta en uskalla haaveilla. Airtrack olisi hyvä apu treenaamiseen, 

mutta siitä en edes uskalla unelmoida. En tiedä mitä teen, jos tämä minulle rakas laji loppuu. Toivon usein, että äiti 

voittaisi Lotossa, mutta se ei voi toteutua koska äiti ei edes Lottoa. Oikein hyvät lenkkarit olisi ihana saada, käyn 

lenkillä ja treenaan, jos jotenkin saisin jatkettua harrastustani. En usko koska minulle ei juurikaan tapahdu mitään 

hyvää. Olen yksinäinen ja sitten vieläkin yksinäisempi.” tyttö 15 v, Tampere 

 

”Olen salibandymaalivahti, olen ollut jo useamman vuoden. Olen pari kertaa hakenut kilpajoukkueeseen (akatemiaan), 

ja nyt pääsin! Haluaisin voida jatkaa harrastustani, vaikka harrastuskulut ovat suuret.  Olen harrastanut salibandyä 6 

vuotta ja siitä viimeiset 4 vuotta olen ollut maalivahti. Olen kehittynyt paljon ja saan kehuja taidoistani. Pari vuotta olen 

hakenut mukaan kilpatasoiseen joukkueeseen ja nyt minut valittiin! Harrastusmaksut ovat vaan suuria, kun on edetty 

näin pitkälle. Esteeksi taitaa muodostua maksut. Jos saisin tukea harrastusmaksuihin niin voisin mahdollisesti edetä 

tästäkin vielä eteenpäin jopa SM-tasolle. Siinä on minun unelmani!” poika 17 v pääkaupunkiseutu 

 

”No nappikset, hyvät nappikset, missä ei tule kantapää kipeäksi sekä pallo ja juomapullo tekisi minut niiiiiin 

onnelliseksi! Jos saisin palloista sen minkä haluaisin, haluaisin sen nahkapallon mikä kestää tosi hyvin. Ja jos vielä 

saa toivoa niin lenkkarit. Toivon todella, että saan jatkaa jalkapalloa. Toivon että kausimaksuni ja lisenssini pystytään 

maksamaan. En harrasta kalliissa seurassa. Tässä onkin minun tarvitsemani asiat elämässä koulukirjojen lisäksi. 

Futis on koko elämäni.” poika 13 v, Tampere 

 

”Olen vähän erilainen nuori. Minä en harrasta ohjattua harrastusta lainkaan. Käyn kalassa ja magneettikalastamassa. 

Tykkään käydä metsässä keräämässä marjoja ja autan kesällä ihmisiä mattoja pesemällä. Sellainen pitkävartinen 

pesuharja olisi oiva apu. Tiedän, että kaikki maksaa paljon. En koskaan pyydä itselleni mitään, sillä tiedän, että 

muiden sisarusten harrastukset maksavat paljon. Olen onnellinen, kun sain yhden frisbeekiekon äidiltä ja se heittely 

on kivaa. Toivoin että meidän vene oltaisiin saatu korjattua ja maalattua ja saatu ostettua airot siihen, mutta se taitaa 

nyt jäädä, kun isä lomautettiin ja äiti hoitaa pienempiä kotona. Toivoin, että isä olisi raaskinut ostaa itselleen 

kalastusluvan niin olisin saanut kesällä kalakaverin. Polkupyörä hajosi, niin sekin on nyt hankalaa. Talvella käyn 

luistelemassa omaksi ilokseni. Kalastustarvikkeet, pyörä ja frisbeekiekot voisi olla niitä mitä haluaisin, jos saisin toivoa. 

Haluaisin oppia juoksemaan ja toivonkin käytettyä juoksumattoa.” poika 14 v, Tampere 

 

Tyttö 13-v Seinäjoelta haaveilee koripalloharrastuksesta. 

 

Tyttö 13v Oulusta toivoo uutta jalkapalloa, jota ei tarvitsisi koko ajan pumpata. Tai uutta pyörää, kun entinen on pieni." 

 

12-vuotias tyttäreni (Tampere) toivoo tablettia, jolla voisi myös pelata. Ja kirjoitella vanhojen kavereitten kanssa. 

Lapsellani ei nykyään ole kavereita muuta kuin koulussa. Myös pyörä olisi toivelistalla. Kiitos. 

 

13 v tyttö Tampereelta toivoo Harry Potter-kirjasarja tai Harry Potter-taikasauvaa tai nappikuulokkeita. 

 

”Haluaisin toimivan pyörän. Haluaisin oman koneen tai läppärin. Haluaisin Särkkään tai Linnanmäelle. Haluaisin ostaa 

vaatteita ja käydä ulkona syömässä kavereiden kanssa. Haluaisin ostaa syötävää ja juotavaa kaupasta. (Kavereilla on 

rahaa käytössä, minulla vain harvoin. Kavereilla omat pelikoneet, minulla ei. Kavereilla uusia vaatteita ja kenkiä, 

minulla ei.)” poika 14 v, Tampere 

 

”Mä haluaisin Airtrackin. Harrastan telinevoimistelua. Sen avulla voisin harjoitella myös kotona paremmin. Se myös 

mahtuisi meille, kun esimerkiksi trampoliinille ei olisi tilaa. Sen voi viedä kesällä myös ulos. Haluaisin mieluiten 

sellaisen, joka olisi metrin leveä ja kolme metriä pitkä. Tai ainakin että ei olisi ihan pieni niin voisin tehdä liikesarjoja. 

Vanhemmilla ei ole varaa ostaa tätä, koska se maksaa aika paljon ja pitää ostaa kenkiä ja vaatteita ja meillä on iso 

perhe.” kertoo nuori Vaasasta. 

”Lapseni rakastavat laulamista ja aina on täällä toivottu "laulukamoja" joilla voisi sitten laulaa. Eli mikrofoni ja jokin 

vahvistin ja kaiutin. Vanhin lapsi laulaa kaikki päivät monta tuntia ja harmittelee "kun ei ole mikrofonia ja pitäis olla ne 

kaiuttimet et mun ääni kuuluis".  Suurin ja toivotuin haave. jota emme pysty toteuttamaan on nuo kunnolliset 

laulukamat jolloin laulaminen olisi ja terapeuttista. Olisimme enemmän kuin todella kiitollisia jos meille tarjoutuisi 

mahdollisuus saada ko. laitteet.” kolmen lapsen perhe Hämeenlinnasta 



”Hei, tämä kysely tuli aika sopivasti juuri kun tänään juteltiin 12 vuotiaan tyttäreni (Tampere) kanssa hänen 

intohimostaan, keppihevosista, ja kaikesta niihin liittyvästä. Hän haaveilee, että voisi tehdä YouTubeen oman 

keppihevosiin liittyvän kanavan, jossa kertoisi harrastuksestaan, on itse ommellut kaikki kepparinsa. Hänellä on 

parhaan ystävänsä kanssa oma "talli", ystävän kodin autotallissa. Harrastuksena keppihevostelu on mielestäni aivan 

upea. Hän on muutenkin erittäin hyvä koulussa ja innokas harrastuksensa suhteen. Ongelmana on vain perheemme 

rahallinen tilanne. Tyttärellä on ikivanha huonoakkuinen puhelin, jossa todella huono kamera. Minkäänlaista 

tietokonetta meillä ei ole. Joten juuri noihin tietotekniikan puutteisiin stoppaa tyttären unelma YouTube-kanavasta. 

Myös keppihevosten tekemiseen käytetyt kankaat yms ovat todella hintavia, joten tyttäreni on joutunut ompelemaan 

kepparinsa esim vanhoista fleece-vilteistä. Tytär unelmoi puhelimesta, jossa olisi hyvä kamera, iso näyttö ja tarpeeksi 

tallennustilaa. On myös puhunut, että kannettava tietokone olisi ihan unelmien täyttymys.” 

 

”Meillä 12-vuotiaan tytön (Tampere) jatkuvana toiveena ja haaveilun kohteena on, että voisi harrastaa monipuolista 

liikuntaa, koska se tuo niin paljon onnistumisen iloa ja onnellisuutta elämään. Unohtuu kuulemma kaikki huolet, kun 

voisi olla mieluisan liikunnan parissa ja on silloin kavereitakin enemmän. Ongelmia on toteuttaa tuo, koska ei ole 

mahdollista hankkia kunnollisia vaatteita eikä välineitä... kunnon lenkkareita, tukevia trikoita, voimisteluun sopivaa 

ilmatäytteistä alustaa, pallopelivälineitä esim. koripallotelinettä tai tennismailaa... ei mitään näistä.” 

 

”Haaveilen omista laitesukellusvälineistä, jotta pääsisin jatkamaan minulle rakasta harrastusta.”  poika 17 v Kuopiosta 

 

”Onpa ihanaa, että nuoria ajatellaan. Poika 15v on korkeasti autistinen. Toiveena olisi hakea jostakin äidin kanssa 

ruokaa ja mennä ulos yhdessä eväsretkelle. Karamellit ja limsa sekä jäätelö myös toivelistalla. Yksi suuri unelma olisi 

päästä Nokian Edeniin, se toive on ollut jo monta vuotta. Vaatelahjakorttiunelma myös. Elokuvista voi tuskin nyt 

pandemian myötä edes haaveilla, muuten se olisi ollut unelmana myös.” 

 

Poika 17 v pääkaupunkiseudulta toivoo kuntosalille kausikorttia ja maastopyörää. Hän on ollut koulukiusattu koko 

elämänsä ajan ja on edelleen syrjitty. Hänellä ei ole juuri koskaan ollut harrastuksia ja harrastaminen nostattaisi 

itsetuntoa. Myös lievä paniikkihäiriö on puhjennut pojalle, joten kuntosali pitäisi olla suht lähellä kotia, ettei tarvitsisi 

julkisilla kulkea. Siihen liittyy myös toinen toive, kunnon pyörä, koska meiltä varastettiin koko perheen pyörät. Nämä 

jos toteutuisivat, niin pyörän ansiosta liikkuminen helpottuisi ja salilla käynti nostattaisi sitä kaivattua itsetuntoa, joka 

nyt ihan pohjalukemissa. 

 

”Tarvitsisin ehkä sellaiset skeittikengät, ettei noi hyvät lenkkarit kuluisi siinä rikki. Jotkut kaupat myy ihan skeittikenkien 

nimellä, mutta mun mielestä jotkut ihan tavalliset tennarit olis sopivat siihen. Että ois toiset kengät." poika 13 v, 

Tampere 

 

"Sain Hopen kautta Citydancelle lahjakortin ja tykkäsin kovasti. Harmi kun nyt ei voi koronan takia harrastaa sitä. 

Tanssi kuitenkin on ykkösjuttu. Perheen kesken haaveillaan yhteisistä pyöräretkistä. Tällä hetkellä meillä ei ole yhtään 

toimivaa pyörää. Molemmat saatuja ja ne on mennyt rikki. Toivoisin kovasti uutta pyörää, jotta päästäis toteuttaan tätä 

meiän haavetta äitin ja siskon kans.”  12 v tyttö Oulusta 

 

13-vuotiasta poikaa Seinäjoelta kiinnostaa kaikki veteen liittyvä: retkeily kanootilla, suppailu, sukeltaminen snorkkelilla, 

uiminen. 

 

”Meillä 13-vuotias tytär nautti kovin keskustelusta tulevasta. Olemme perhe, joka nauttii jutella, niin tämäkin aihe oli 

mukana. Tyttärellä oli toiveita: terveyttä itselle ja perheelle. Tänä vuonna olemme kokeneet kovia, kun mummi kuoli 

syöpään pitkän sairastamisen jälkeen ja ukki täysin yllättäen. Niin tämä tulee siitä. Tytär toivoi myös hyvälle 

koulumenestykselle jatkoa. Sekä tärkeän lentopallon pelaamisen jatkumista. Kausimaksut tuottaa vähän vaikeuksia 

kun perheellä niin pienet tulot.”  

 

”12-vuotias erityinen poikani (Tampere) rakastaa yli kaiken legoilla rakentelua, kovasti haluaisi sitä tehdä aikuisenakin. 

Tämä onkin ainoa asia mihin malttaa edes hetkeksi keskittyä. Hän pitää myös pyöräilystä sekä jännittävistä kirjoista - 

lukeminen on vielä hieman haastavaa kuitenkin. Tykkää edellä mainittujen ohella hurjasti myös luonnosta ja toivoo, 

että pääsisi telttailemaan ja retkeilemään. Minulle ei ole realistista saada esimerkiksi telttailutoivetta täytettyä ilman 

apua. Työttömyydestä johtuvan vähävaraisuuden ohella myös toisen ihmisen aikaansaama velkataakka on kiristänyt 

taloudelliset resurssini olemattomiksi. 

 

”Haaveena on saada pihalle sählymaalit ja mailat. Vaatimaton 12v poika (Oulu), joka ei koskaan pidä itsestänsä 

turhaa ääntä ja tyytyy siihen mitä on. Todella kauan mietti unelmiaan ja tämän toiveen mm. esitti. Toinen toive hällä 

olis saada kunnollinen maastopyörä.  Rahaan kaatuu nämäkin unelmat.” 

 

”17-vuotias poikani (Tampere) unelmoi pääsystä parin päivän mökkilomalle. Toivoo voivansa viettää aikaa siellä 

perheen kesken. Meillä ei ole tähän mahdollisuutta pienten tulojen vuoksi. Myös polkupyörä tulisi tositarpeeseen, sillä 



nykyinen on pieni ja rikki.” 

 

14-vuotias tyttö pääkaupunkiseudulta toivoo polkupyörää. ”Pyörä varastettiin viime vuonna elokuussa, enkä ole voinut 

saada uutta, joten se olisi aika mahtava. Sitten pääsisi luokan kanssa pyöräretkille ja muutenkin voisi käydä 

pyöräilemässä.” 

 

12-vuotias Oulusta toivoo tietokonetta, mutta tässä tilanteessa käy veljensä kanssa yhteinen kone. Tämä nuori poika 

toivoo siihen koneeseen piirtämisalustan, jotta voisi alkaa piirtämään paremmin. Halu on suuri oppia piirtämään ja 

arkkitehtuurin piirrokset kiinnostavat myös. Tämänkin toteuttaminen on sama kuin vanhemmalla pojalla. 

 

”14-vuotiaan pojan (pääkaupunkiseutu) ikuinen haave on saada oma mönkijä, jolla saisi kurvailla mökillä tai sitten 

esim. vuoden kokeilu motocrossin parissa. Näihin haaveisiin meillä ei ole eikä koskaan tule mahdollisuutta toteuttaa. 

Poika on perheen ainut poika ja neljän siskon isoveli. Hän haluaisi ikioman harrastuksen, jossa pääsisi toteuttamaan 

omaa unelmaa. Meillä ei tule koskaan olemaan varaa toteuttaa tätä toivetta. Elämme alle köyhyysrajan ja meillä on 

nuorin lapsi erityislapsi. Poika hoitaa tätä nuorinta lastamme vapaaehtoisesti ja osoittaa siinä olevansa maailman 

tunnollisin ja huolehtivaisin isoveli. Jos joku antaisi pojalle lahjoituksena esim. oman mönkkärin tai vastaavasti 

mahdollisuuden tutustua motocrossin maailmaan, niin se olisi pojalle kuin kultamitali.”  

 

”Poika 16v (Tampere) haluaisi viettää aikaa kavereiden kanssa ja käydä syömässä, kahvilla ym. 

 

12 v poikaa (Oulu) kiinnostaa kaikki keittiöön ja kotitalouteen liittyvä. Tykkää kokkailla isän kanssa. 

 

”13-vuotiaan poikani (Tampere) kanssa ei pitkään tarvinnut keskustella, kun tärkein toive tuli esiin. Se on uusi 

salibandymaila kaudelle 20-21, mikä toivottavasti pääsee näin pitkän tauon jälkeen käyntiin kesäkuulla. Lapseni on 

pelannut säbää jo yli kuusi vuotta, ja on taitava sekä lahjakas poika. Mikä olisi sen hienompaa, kun pääsisi 

starttaamaan uuteen kauteen uudella, isommalla mailalla, jonka poika tarvitsisi. Meitä nyt tällä hetkellä estää 

ostamasta mailaa rahan puute. Mailan hinta n.100-120e, mistäs tässä sellaisen ylimääräisen rahan työttömänä tekee, 

kun kamppaillaan että pysymme ruuassa. Kaikki apu tervetullutta.” 

 

12-vuotiaan pojan (pääkaupunkiseutu) toiveena olisi saada lahjakortti urheiluvaatekauppaan, jotta saisi uusia vaatteita 

ja kehtaisi kavereiden kanssa mennä pelaamaan esim. jalkapalloa.  Äidillä ei ole rahaa ostaa uusia vaatteita, joten 

poikaa hävettää kulkea vanhoissa vaatteissa. Poika tulisi onnelliseksi, jos saisi uusia urheiluvaatteita ja sitä kautta olisi 

enemmän yhteydessä kavereidensa kanssa. 

 

15-vuotias poika Tampereelta toivoisi kylpyläreissua perheen kanssa tai Särkänniemen huvipuistokäyntiä tai 

elokuvateatteriin menoa. 

 

”Harrastan treenaamista, juoksua ja lihastreenejä. Tarvitsisin hyvät juoksukengät ja treenivaatteet. Ne ovat aika 

hintavia. Liikun luonnossa ja kalastelen, johon tarvitsisin myös jonkun vaatetuksen. Kalastamiseen toivoisin saavani 

uistimia ja haavin. Äitini ja isäni ovat olleet kauan työttömiä, ollaan köyhyysrajan alapuolella. Tiedän, että vanhempia 

hävettää, kun eivät pysty ostamaan minulle vaatteita eikä uusia kenkiä saatikka kalastustarpeita. Kaikki olen 

kirpputoreilta saanut aina. Uusiin ei koskaan ole varaa. Vanhat kengät tekevät jalkani kipeiksi, kun ovat muotoutuneet 

edellisen käyttäjän jalan muotoon. Haave olisi saada uusia vaatteita ja siten myös vanhempani olisi onnellisia.” poika 

14 v pääkaupunkiseudulta 

 

”16-vuotiaan poikani toiveena olisi saada jäsenyys Kalevan Elixiaan (Tampere), jotta hän voisi käydä salilla. Toisena 

toiveena hän sanoi, että toivoisi saavansa uudet kuulokkeet, jotta voisi kuunnella musiikkia treenatessaan. Toiveena 

on myös joskus päästä elokuviin, se on aika harvinaista "herkkua."” 

 

”14-vuotiaan poikani (Tampere) unelma on pelata ystävien kanssa tietokoneella verkossa, mutta meillä ei ole kotona 

tätä varten konetta. Ensimmäinen toive olisikin tietokone. Toinen toive liittyy retkeilyyn: hän haluaisi mennä 

retkeilemään ja nukkua teltassa, mutta meillä ei ole sitä varten varusteita (kengät, teltta, makuupussi...).” 

 

”16-vuotias tyttäreni toivoisi saada opetella soittamaan ensisijaisesti poikkihuilua. Ongelmana on, että meillä ei ole 

varaa ostaa huilua ja lisäksi soittotunnit ovat kalliita. Lapseni on lahjakas musiikissa, tykkää laulaa paljon. Soittamaan 

oppiminen olisi haaveena. Jos vaikka käytetynkin poikkihuilun saisi ja lisäksi huilutunnit musiikkiopistoon, niin olisipa 

huippu! Ongelmana meillä tosiaankin hyvin pienet tulot. Itse olen vielä lokakuun puoleen väliin asti hoitovapaalla, kun 

haluamme hoitaa lapset kotona ja nuorin on kovin pieni vielä. Mies on yksityisyrittäjänä autonkorjaajana. Hänen tulot 

ovat pienemmät kuin silloin, kun hän oli vieraalla töissä autokorjaamossa. Meidän tulot riittää ruokaan ja bensaan ja 

välttämättömiin laskuihin, vaikkakin toimeentulotukeakin ollaan jouduttu hakemaan. Ei puhettakaan, että 

harrastusmaksuihin riittäisi rahaa :(” 



 

17-vuotias tyttö pääkaupunkiseudulta haaveilee meikkitaiteilijan urasta. Hän kuvaa Instagramiin tekemiään 

meikkidesignejä ja pitää siellä yhteyttä muihin. Harrastus on hyvä koska sitä voi harrastaa koronaeristyksenkin aikana. 

Erivärisiä meikkejä kuluu paljon ja ne ovat kalliita. Työttömällä isällä ei ole rahaa meikkeihin, kun ruokaakin pitää 

ostaa. Kelan leikattu tuki riittää vuokraan muttei muuhun. 

 

Poika 16v Oulusta: ”Näin korona-aikana olisi mukava, kun omalle pihalle saisi tekemistä ja se paras tekeminen olisi 

trampoliinilla: hyppely, pilvien katselu, lukeminen... Edellinen trampoliini meni rikki pari vuotta sitten ja siitä lähtien olen 

uudesta trampoliinista haaveillut. Vanhemmilla ei ole mahdollisuutta ostaa uutta, kun tulot on pienet, kun molemmat 

on kotona. Toiveena olisi myös karting-ajaminen tai mönkijällä ajaminen, niistä olen haaveillut pitkään mutta ei niitä 

ole ollut mahdollisuutta päästä harrastamaan.” 

 

Poika 13 v (pääkaupunkiseutu) toivoisi saavan uudet Niken lenkkarit kokoa 40, jotta voisi käydä äidin kanssa lenkillä 

eikä kokisi kaveriporukassa olevansa aina siitä köyhästä perheestä, jolla ei ole rahaa ostaa kunnon lenkkareita.  Äiti 

on työtön, eikä hänellä ole varaa ostaa uusia vaatteita tai kenkiä. Uudet kengät mahdollistaisivat äidin ja pojan 

yhteiset hetket, sekä poika menisi mielellään kavereiden kanssa vapaa-ajalla, jos olisi sellaiset vaatteet ja kengät ettei 

tarvitsisi hävetä. 

 

”16-vuotias poikani toivoisi ikäiselleen sopivaa, 21 vaihteista, 26 tuumaista, etujoustoista maastopyörää... sillä voisi 

aloittaa ulkoilun, liikkumisen ja itseensä tutustumisen pitkään jatkuneen sosiaalisten tilanteiden pelon ja ahdistuksen 

jälkeen. Ammattiopintojakaan ei tästä syystä ole vielä aloitettu.... tämä olisi suurin haave, toive... nuoreni on ihana 

nuorimies ja toivoisin, että saisi mahdollisuuden tätä kautta. Tämä sähköposti oli todella liikuttava.... olen keskustellut 

nuoreni kanssa asioista ja hän tietää, missä mennään. Pitkään varjostaneet talousvaikeudet perheessä ja työttömyys 

ovat tietenkin kostautuneet siten, että lapsille, saatikka nuorelle, ei ole voinut ostaa yhtään mitään "extraa".... siksi 

tällainen mahdollisuus olisi aika unelma, jos se toteutuisi.” 

 

”Mökkiloma veden ääressä koko perheen kanssa ensimmäistä kertaa koskaan, että voitaisiin joskus olla rennosti 

yhdessä. Ehjä puhelin, jotta voi pitää yhteyttä äitiin ja mummoon paremmin.  Me asutaan pienessä kolmiossa iso 

perhe, me ei olla löydetty isompaa, jossa olisi tilaa eikä olisi liian kallis. Olisi kiva joskus olla lomalla yhdessä, eikä 

aina kotona koko kesää. Pääsisi uimaankin! Meillä on aika vähän rahaa, koska äiti on meidän ainoa vanhempi ja 

maksaa kaiken yksin. Olisi kiva, jos jollain olisi mökki ja se voisi antaa meidän olla viikon siellä. Tai viikonlopun.” tyttö 

14 v pääkaupunkiseudulta 

 

”12 v tytön toiveena olisi päästä aloittamaan jousiammuntaharrastus ja saada uusi pyörä. Jousiammunta kiinnostaa, 

koska vaatii häneltä keskittymistä, mikä normaalisti on aika haastavaa. Minulla ei ole resursseja toteuttaa näitä 

unelmia, sillä olen Kelan tukien varassa.” 

 

”Minulla ei ole tietokonetta ja kotikoulu ilman sitä on ollut todella vaikeaa. Olen jäänyt muista jälkeen koska en ole 

voinut tehdä samoja tehtäviä kuin muut. Pelkään sitä, että kotikoulu tulee pysyväksi ratkaisuksi ja ilman tietokonetta 

en kyllä voi käydä koulua. Toivoisin myös voivani ostaa uudet verkkarit ja farkut, vanhat verkkarit ovat rikki ja farkut 

pienet. Olen paljon kotona, joten rikkinäiset ei sinänsä haittaa. Mutta toivon pääseväni kesällä myös ulos ja vaikka 

huvipuistoon perheeni kanssa, silloin olisi kiva, jos olisi ehjät vaatteet. Olen kiitollinen kaikesta avusta.  Saisin 

mahdollisuuden käydä koulua samalla tavalla kuin luokkatoverini. Saisin viettää iloisen päivän perheeni kanssa ehjillä 

housuilla. Perhe on minulle tärkeä ja yhteinen tekeminen ilman huolta siitä riittävätkö rahat olisi mahtavaa.” poika 16 v 

pääkaupunkiseudulta 

 

”Perheemme 17-vuotias nuori neiti on kova liikkumaan, ja perheemme taloudellinen tilanne on estänyt kunnon 

juoksuvarusteiden hankkimisen vanhojen pienten tilalle, joten on jäänyt tuo lenkkeily todella vähiin tässä tilanteessa. 

Tytär on entinen sm-tason salibandyn pelaaja, mutta joutui syksyllä lopettamaan varojen puutteen vuoksi. Haluaisi 

harrastaa leffailuakin ystävien seurassa sekä uintia esim. maauimalassa, mutta montaa kertaa vuodessa ei ole 

mahdollista niihinkään osallistua. Lisäksi jos oma varallisuus sallisi niin kesätekemistä esim. Särkänniemen 

huvipuistoa ei ole ollut moneen vuoteen mahdollista harrastaa, koska jo yksi päivän ranneke maksaa jo yli 40€, joka 

on perheen tämän hetken ruuan viikkobudjetti.” 

 

”Mulla ei ole unelmia tällä hetkellä. Mä en jaksa nyt harrastaa mitään, mutta voisin ehkä mennä Lintsille.” kertoo 12-

vuotias poika pääkaupunkiseudulta. Perheen vanhempi on kolmen lapsen yksinhuoltaja. Rahat riittävät vain 

välttämättömään. 

 

”Toivoisimme jättitrampoliinia turvaverkolla, jossa saisi temppuilla ja saada liikuntaa ihan kotipihassa. Rahapula estää 

vanhempia toteuttamasta tätä toivetta, myöskään toimeentulotuessa tätä pyyntöä ei hyväksytty. T. Veljekset 12v ja 

14v, Tampere” 

 



”Lapseni (13-vuotias tyttö pääkaupunkiseudulta) on aina toivonut maastopyörää. Sellaista, jossa olisi useita vaihteita 

ja jolla voisi yhdistää kuntoilun ja huvin. Matka kouluun on melkein 3 km, joten matka pyörällä taittuisi hyvin sinne ja 

takaisin. Mukaan tulisi liikunnallinen elementti ja olisi vaihtelua vain puhelimen tuijotteluun. Pyörän puuttuminen rajaa 

paljon mahdollisuuksia lähteä mihinkään, sillä monella kaverilla on pyörä. Tämä yksinkertainen mutta pieni asia on 

lapselleni suuri asia ja toisi iloa moneksi vuodeksi eteenpäin. Sillä taittuisi koulumatkat ja se korvaisi vapaa-aikaa ja 

auttaisi nuorta soveltamaan joukkoon. Tämä voi olla pieni toive jollekin, meille se on kuitenkin iso. Sen ymmärtää, kun 

rahat on tiukassa. Toivetta estää toteutumasta perheen rahatilanne. Olen yh-äiti, perheessä on kaksi lasta ja 

taloudellinen tilanne on muutenkin vaikea. Meitä auttaisi toteuttamaan toiveen, pyörän osto lapselleni ❤️”  

 

12-vuotias poika pääkaupunkiseudulta haluaisi uimaan kylpylään tai mukaan johonkin säännölliseen 

uimaharrastukseen tai mikä olisi parasta niin molempiin. ”Olen kahden lapsen liikuntavammainen äiti ja olen 

määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä. Pojalla on vain kohtuullisen uimataito ja ikää tulee ja hän haluaisi parantaa 

sitä. Meiltä on 30km lähimpään uimahalliin ja olen liikuntavammainen. Jos menemme kerran uimaan maksaa pelkkä 

vammaispalvelun taksi kuljetus 15e ja siihen päälle uimaliput melkein 20e. Pienestä eläkkeestä se on valtava summa 

usein toteuttaa. Kesällä käymme toisinaan rannalla, mutta siellä enemmän leikitään, kuin uidaan. Hypitään veteen ja 

heitellään palloa. Kylpylässä olemme olleet kerran isovanhempien maksamana ja siitä poika nautti valtavasti. 

Säännöllisen harrastuksen aloittaminen esteenä on nämä kyytimaksut ja harrastusmaksut. Yhdessä niistä tulee iso 

summa rahaa.” 

 

17-vuotias poika pääkaupunkiseudulta toivoo frisbeegolf-kiekkoja ja kiekkokassia sekä lenkkareita. ”Olen päässyt 

isoveljeni kanssa frisbeegolfaamaan, mutta se on aika hidasta, kun on täytynyt lainata hänen kiekkojaan. Tykkään 

käydä fribaamassa ja pääsisin useammin mukaan, jos minulla olisi omia kiekkoja. Tarvitsisin kipeästi uudet lenkkarit, 

toivoisin lahjakorttia esim. Stadiumiin josta pystyisin ostamaan lenkkarit. Kenkiäni ei pysty ostamaan sovittamatta 

koska jalkavaivojeni takia niissä pitää olla sopiva tuki ja pohjarakenne sopivan jäykkä.” 

 

”Meillä on kaksi nuorta tyttöä, jotka tahtoisivat harrastaa ratsastusta tai edes käydä muutaman kerran ratsastamassa. 

Nyt tällä hetkellä meidän perheessä ei ole mahdollisuutta toteuttaa semmoista rahallisesti työttömyyden ja 

sairausloman takia. Tämän Korona-ajan myötä rahahuolet ovat vielä suurentuneet. Olisi niin ihanaa, jos tytöt saisivat 

jotain piristystä. Ovat myös toivoneet, että pääsisivät Zip Parkiin. Ihan mikä vaan yllätys kelpaa kyllä meidän tytöille, 

kun vaan olis jotain poikkeavaa, kun kaiken aikaa vain kotosalla olla perheen kesken. Todella hienoa että tämmöisiä 

järjestetään ja apua annetaan silloin kun tarvitaan.” - perhe Vaasasta. 

 

”Poika 15v (Tampere) haluaisi harrastaa talvisin laskettelua, soittaa kotona pianoa. Hän viettää suuren osan ajastaan 

tietokonepelien maailmassa. Perheemme nuoret eivät ole päässeet mihinkään harrastuksiin taloudellisista syistä. 

Meillä ei riitä rahaa edes uusiin vaatteisiin, saati harrastuksiin.” 

 

”Tykkään tosi paljon mökkeilystä, olen kerran ollut mökillä ja se oli mielestäni aivan ihanaa. Rakastin saunomista ja 

uimista. Minulle tuli siitä hyvä olo ja tuntui kivalta päästä lomalle. Oikeastaan mikä vaan yhteinen tekeminen perheeni 

kanssa olisi ihanaa. Mieluiten niin, että saisimme olla mahdollisimman pitkään yhdessä jossain. Äiti ja isä huolehtivat 

niin paljon raha-asioista ja meidän lasten pärjäämisestä, että yhteinen loma mökillä tai vaikka yksi yö hotellissa olisi 

ihanaa. Se on haaveeni. Haaveilen myös uusista vaatteista, sillä menen yläasteelle elokuussa. En ole saanut uusia 

vaatteita kahteen vuoteen ja pelkään, että minua kiusataan, sillä en voi pukeutua ikäisteni tavoin. Rakastan myös 

tanssia ja kuunnella musiikkia. Lomat vietetään kotona, muuhun ei ole mitenkään varaa. Pelkästä ruuasta on jo 

pulaa.” tyttö 13 v pääkaupunkiseudulta 

 

Tyttö 16 v Tampere: "Toivon sopivankokoista ehjää polkupyörää. Vanhempani ovat pienituloisia, minulla on kolme 

veljeä, emmekä ole löytäneet käytettynä sopivanhintaista, ehjää pyörää. Tykkään pyöräilystä. 

Ryhmäliikuntaharrastukset eivät oikein ole minua varten. Olisi kivempi kulkea 3km koulumatka syksyllä mieluummin 

pyörällä kuin bussilla, jos koronaakin vielä silloin liikkeellä. Kesällä pääsisin pyörällä parhaan kaverin kanssa 

uimarantaan kahden kilometrin päähän kotoa. Nyt en koronan takia saanut kesätöitäkään niin en voi säästää pyörää 

varten." 

”16-vuotiaalla teinillä (pääkaupunkiseutu) on toisen vanhemman luona sähköpiano, jota hän tykkää soittaa, mutta 

tänne toiseen kotiin emme ole taloudellisista syistä saaneet instrumenttia hankittua. Äiti pystyisi myös opettamaan 

teiniä harrastuksessa oman pianonsoittotaustansa takia. Myös kitarahankinta on ollut mielessä, mutta samoista syistä 

jäänyt vielä haaveeksi. Äidin tulot ovat pitkän sairastamisen ja kuntoutustuen pienuuden takia niin pienet, ettei ole ollut 

mahdollista hankkia soitinta. Käytetyt soittimet soveltuisivat meille oikein hyvin, akustista pianoa emme voi pieneen 

kerrostalohuoneistoon kuitenkaan vastaanottaa, valitettavasti. Musiikki on pojalle ollut tärkeää rentoutumisen ja 

luovuuden kannalta. Kesä tulee olemaan haastava, kun kesätyö rippikoulun isosenakin peruuntuu, eikä 

tukiverkkoja/lomanviettopaikkoja ole. Kesän ajasta tulisi hyvän ja mielekkään harrastuksen parissa mielekkäämpää. 

Myös esim. lahjakortti musiikkiliikkeeseen auttaisi tässä haaveessa eteenpäin niin jatkamme säästämistä ja 

seuraisimme tarkasti liikkeen käytettyjen soittimien tarjontaa.” 


