
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Toivon päivä – täynnä unelmia ja toiveita  
 

 
 
 
”12-vuotias poika pääkaupunkiseudulta toivoisi omaa polkupyörää sekä kesäksi uudet kengät, joilla on hyvä 
kävellä. Tykkää paljon pyöräillä, mutta viime keväänä polkupyörä hajotettiin niin, että korjaaminen olisi 
tullut kalliiksi.” 
 
Tyttö 15v (Mikkeli) toivoo itselleen tekemistä, joka täyttää vapaa-ajan positiivisella energialla: Tukea 
harrastukseen. ”Olen harrastanut ratsastusta 7-vuotiaasta saakka ja olen kiinnostunut esteratsastuksesta, 
sekä kilpailuista. Jatkaisin mielelläni harrastusta, mutta maksut ovat niin kovat, että tarvitsen niihin tukea. 
En halua enää takaisin siihen elämään, jota vietin vapaa-ajallani, päihteiden ym kanssa. Mielummin olen 
tallilla.” 
 
”Kalastustarvikkeita. Poikani 17v (Vaasa) sairastui masennukseen ja ahdistukseen. Kalastus auttaa häntä 
rauhoittumaan; yksi tekeminen, joka onnistuu. Monet muut tekemiset jääneet, kun ahdistuspelko ottaa 
vallan.” 
 
"Että pääsisi potkulautailemaan kunnollisella potkulaudalla kavereiden kanssa ja että tulisi ulkoiltua 
enemmän. Nykyinen potkulauta on jo vuosia vanha sekä ruosteinen eivätkä pyörät pyöri kunnolla. Pojalla 
on muutama kaveri, jotka potkulautailevat paikasta toiseen ja poika haluaisi kovasti liittyä heidän seuraansa 
sekä mennä skeittipuistoon mukaan."  Näin toivoo 13v poika pääkaupunkiseudulta. 
 
”Toive on oppia ja harrastaa frisbeegolffia. Pojalla (12v, Pori) ei oikeastaan ole muita kavereita kuin omat 
sisarukset ja hän toivookin, että harrastuksen kautta saisi uusia kavereita. Hän pääsi kokeilemaan ekaa 
kertaa frisbeekiekkoa ja innostui heti. Se on harrastus, jossa hänen iso kokonsa ei ole este ja jonka kautta 
oikeasti voisi saada kavereita ja itsevarmuutta, koska tätä harrastaa niin moni saman ikäinen. Hän on tuota 
lajia jo pitkään seurannut ja halunnut kokeilla. Harrastus on ilmainen, mutta kiekot ja reppu/laukku 
maksavat ja meillä on monilapsinen perhe, joten emme voi panostaa lasten harrastustoimintaa juurikaan, 



sillä muita menoja on niin paljon. Pojan sanoja lainatakseni "haluan oppia ja olla hyvä tässä lajissa, kun vaan 
olisi välineitä millä harrastaa.  
 
Liikunnallisen 17-vuotiaan (Oulu) pojan haaveet urheiluharrastuksista on jouduttu aina torppaamaan 
maksujen kalleuden vuoksi. Tästä huolimatta hän on itse tehnyt sen mitä ilmaiseksi pystynyt harrastamaan. 
Toivoisi lahjakorttia urheiluvälineliikkeeseen, mistä saisi hankkia varusteita/urheilu vaatteita itselleen ja 
liikkuminen/ urheileminen olisi usein helpompaa- kun on edes jotain helpottavia tekijöitä.  
 
”Keskustelin poikani 15v (Vaasa) kanssa ja hän on kiinnostunut videopelien tekemisestä. Hänellä on ideoita 
uusiin peleihin ja hän haluaa löytää kurssit ja mahdollisuudet niiden tekemiseen. Hän haluaa olla 
videopelien ohjelmoija ja tarvitsisi tähän tukea.” 
 
"14-vuotias poika pääkaupunkiseudulta on Lego-harrastaja. Rakentelee erilaisia maisemia, taidetta ja 
rakennuksia. Toivoo joskus pääsevänsä Lego-insinööriksi."  
 
Tyttö 12v ja poika 14v (Pori) unelmoivat uimisen harrastamisesta eli rannekkeesta uimahalliin. Perheellä ei 
ole varaa välillä edes yhteen käyntiin.  
 
"Olen aina halunnut oppia ratsastamaan ja toivoisin, että pääsisin kunnon ratsastuskurssille. Iittalassa 
sijaitseva Tarun talli, olisi minulle välimatkojen puolesta hyvä talli" -12v tyttö Kanta-Hämeestä. 
 
”Poikani 13v (Vaasa) toivoisi kesälomalle jotain kivaa yhteistä tekemistä koko perheelle. On aikaisemmin 
monena kesänä haaveillut laivalle pääsystä tai perheen yhteisestä huvipuistopäivästä, mutta nämä jääneet 
hintansa puolesta vain unelmaksi. Meidän poika ei enää nykyisin edes pyydä itselleen mitään tai kysy esim. 
jos kesällä mentäisiin huvipuistoon tai laivalle, koska tietää jo, että ei meillä ole varaa sellaiseen.” 
 
Poika 13v (Mikkeli) on kiinnostunut ajasta aikojemme alusta ja haluaisi löytää luonnosta viitteitä siitä. 
"Oikea metallinpaljastin. Olen innostunut luonnosta ja historiasta. Luonto on vuosien mittaan kätkenyt 
monenlaisia aarteita, joita nyt toivon löytäväni." 
 
"Toivoisin saavani kitaran. Ei sähkökitaraa vaan normikitaran. Ihastuin koulussa, kun sain harjoitella 
kitaransoittoa. Kitaralla soittaminen rauhoittaa ja nautin siitä. Kärsin yksinäisyydestä ja ei ole kavereita. 
Kitara toisi iloa minulle. " -14v pääkaupunkiseudulta 
 
"Toiveena kannettava tietokone, jolla voisi pelata Papunetin pelejä. Pelien kautta nuori voisi kehittää taitoja 
kirjoittamisen suhteen." -14v tyttö Kanta-Hämeestä 
 
”En mä harrasta mitään. Ainut mistä tykkään on musiikin kuuntelu, et ehkä semmonen iso kaiutin ois kiva. 
Halusin mä myös uuden pyörän, koska en oo kahteen vuoteen päässy pyöräileen paitsi äidin vanhalla 
pyörällä ja se ei oo hyvä.” -15v tyttö Seinäjoelta 
 
"12v poika haluaisi äidin ja veljen kanssa Linnanmäelle ensimmäistä kertaa elämässään. Kaikki koulukaverit 
ovat käyneet monia kertoja. Hän haluaisi laskea sillä kuuluisalla vanhalla vuoristoradalla ensimmäisessä 
vaunussa ja syödä hattaran. Hän ei ole ikinä päässyt siellä käymään johtuen äidin liikuntavammasta ja 
työkyvyttömyyseläkkeen pienuudesta. Tämä on lapsen suurin toive ikinä."   
 
”Olen pian 15v tyttö (Turku) ja haluaisin ensimmäistä kertaa päästä ostamaan uusia vaatteita itselleni ja 
ehkä jotain kosmetiikkaa ja uudet kengät itselleni. Äitini on aina huolehtinut minusta ja sisaruksistani yksin 



enkä ole koskaan päässyt ostamaan uusia vaatteita tai mitään. ” Tyttö toivoo lahjakorttia Myllyyn.  
 

”Tyttö toivoisi kovasti omaa polkupyörää. Meillä ei ole taloudellisesti mahdollista ostaa pyörää. Tyttö 
tykkäisi pyöräillä vapaa-ajalla, kulkea pyörällä kavereiden kanssa/luokse sekä kouluun.” -15v tyttö Oulusta 
 
”Mä harrastan maalaamista Toivon et saisin kaikenlaisia maalaustarvikkeita. Promarker-kynät ois kyl kans 
ihania. Pyöräki ois kyl tärkee, jos pääsen kesätöihin.” Näin toivoo 16-vuotias tyttö Seinäjoelta. 
 
"Koripallon pelaaminen on ollut minun unelma jo pitkään. Taloudellisen tilanteen takia en ole varma 
voisinko jatkaa. Unelma olisi, että voisin vielä päästä maajoukkueeseen ja siihen liittyviin leireihin, jotka 
ovat hyvin arvokkaita. Toiveena olisi myös se, että äidin ei tarvisi tehdä enää paljon ylitöitä, jotta voisi 
kustantaa kolmen lapsen koripalloharrastuksen ja hänellä olisi enemmän aikaa meille." -13v poika 
pääkaupunkiseudulta 
 
”Rakastan lukea kirjoja ja hamstraan niitä aina kirpparilta jos saa tosi halvalla. Aina ei oo mahdollista ostaa 
niitä. Lainaan kirjastosta joskus, mutta omat kirjat on best. Tykkään fantasia-, jännitys ja rakkauskirjoista. 
Mua ei kyllä haittaa vaikka kirjat ei oo uusia. Tykkään kyllä kirjasarjoista, mutta monesti kun lukee ekan niin 
joutuu odottaan että toinen uudempi kirja tulee kauppaan. Yleensä ne on niin kalliita, että ootan milloin 
tulee tarjoukseen tai lainaan sitte kirjastosta jos sinne on tullu.”  -13v tyttö Oulusta 
 
12-vuotias poika Kajaanista toivoo sisäpelikenkiä (koko 41) salibandyyn sekä sählypalloja. Toivoo myös, että 
pääsee kesällä salibandyleirille. 
 
"14-vuotias tyttäreni harrastaa maalaamista. Hän toivoo maalaamiseen liittyviä asioita. Tällä hetkellä suurin 
toive on maalausteline, jolla voisi maalata tauluja. Hän toivoisi myös canvas-taulupohjia, paksumpaa 
paperia, johon maalata sekä akryylimaaleja ja pensseleitä. Hän toivoisi, että voisi maalata auringonlaskun. 
Tyttäreni sairastui masennukseen viime syksynä ja hän purkaa ahdistustaan ja pahaa oloaan 
maalaamiseen."  
 
”Olen 17-vuotias Sote-alan opiskelija (Turku). Olen muuttamassa syksyllä omaan kotiin ja tarvitsisin esim. 
takuuvuokraa ja kalusteita varten rahaa. Tänäkin vuonna hain moneen paikkaa, mutta valitettavasti en 
päässyt, koska nuoria on paljon. Toiveeni olisi siis saada kesätyöpaikka ja sitten haaveeni omasta kodista 
olisi lähempänä.” 
 
”No mä oon kattonu sellasia videoita missä etsitään kaikkia aarteita metallinpaljastinmella se voi olla kivaa. 
Ja iskä vois lähteä mun kans tutkimaan eri paikkoja.” -12v poika Seinäjoelta 
 
 
"Oman (yhteisen) huoneen sisustaminen ja oma sänky. Muutimme alkuvuodesta ja saimme pikkuveljeni 
kanssa yhteisen huoneen. Haluaisimme saada sinne huonekaluja, kuten kunnollisen pöydän ja ehkä 
nojatuolin, jonka voisi levittää sängyksi. Tai ikioman sängyn, jolla nukkua - nukun tällä hetkellä sohvalla. 
Olisi kivaa, jos saataisiin laittaa huonetta kivaksi ja sellaiseksi, että meillä molemmilla olisi "omaa tilaa". 
Korona-aikana olen enemmän kotona ja olisi kiva, jos huone olisi viihtyisä, meille molemmille." -14v tyttö 
pääkaupunkiseudulta 
 
14-vuotias poika Kajaanista toivoo aurinkolaseja, koska kärsii migreenistä ja kirkas valo pahentaa asiaa. Ns. 
marketin lasit on nyt käytössä, mutta niistä ei apua. Toivoo myös juoksulenkkareita (koko 44). 


