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SAARI-PARLAMENTTI

Eemil Heinänen
”Olen miettinyt, mutta se ammatti 
koko ajan vaihtuu. Kaivostyöntekijä 
tai vuorikiipeilijä, mutta muita toi-
veita en muista. Jos haluaa kaivos-
työntekijäksi, pitää mennä luolaan. ”

Julle Uurtamo
”Nauvossa on sellainen Köpmannin 
kahvila tai sitten joku sellainen jää-
telöautojuttu kiinnostaisi. Kuljetus-
juttuja on myös mietitty, joten ehkä 
jäätelörekan kuljettaminen. Kou-
luun meneminen tuntuu hyvältä.” 

Viola Laaksonen
”Olen ehkä vähän miettinyt mikä 
minusta voisi tulla isona. Vanhem-
mat tekee tavallisia töitä, jotain sel-
laista ehkä. Koulun alku jännittää 
vähän. En ehkä halua opettajaksi, 
vaan joku ihan muu ammatti. ”

Ada Schildt
”Tubettaja. Mun lempparitubettaja 
on Pikku Pinsku, mä tykkään myös 
Roni Backista. Oli vähän jännittävä 
koulupäivä.” 

Anton Saxell 
”Isona olen töissä isona historian 
museossa. Historia kiinnostaa, kos-
ka se vaan on mun mielestä mielen-
kiintoista.” 

Olli Jaatinen 
”Poliisi. En tiedä miksi, ehkä huvin 
vuoksi. Koulupäivä oli ihan ok.” 

Sisu Säkkinen
”Futispelaaja. Näin kun kaikki pelas 
Pyrkällä, ja kun isi kysyi haluatko 
olla futaaja, niin mä halusin. Se voisi 
olla hyvä ammatti. ”

Helmi Ollikainen
”Eläintalonhoitaja tai eläinlääkäri. 
Mä tykkään niin monista eläimistä.” 

Viola Honkkila
”On tosi vaikea sanoa, kun mieli-
pide voi vaihtua, mutta mä ehkä 
haluaisin taiteilijaksi tai perustaa 
oman kaupan. Kaupassa myytäisiin 
kasveja ja ruokaa ja semmosta. Jos 
haluais olla kauppias, pitää miettiä, 
että jos pitää laskea laskuja ja pitää 
antaa rahasta takaisin, että kuinka 
paljon pitää antaa takaisin.” 

Mikä sinusta tulee isona?
Mistä on lauttasaarelaisten eka- ja tokaluokkalaisten ammattiunelmat tehty?  Myllykallion alakoulun ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat vastasivat kysymykseen ensimmäisen ja toisen koulupäivän aikana. TEKSTI ja KUVAT Anna Konttinen

Venla Streng
”En ole miettinyt mikä minusta tulee isona. Ehkä luonnontutkija. Tykkään 
koulussa biologiasta ja minulla on oma mikroskooppi. Näin sillä kalansuo-
muja kerran. Ne näytti ihan tavalliselta.” 

Juuso Halonen
”Musta tulee lätkänpelaaja ja sitten 
kun se ura loppuu, mä meen For-
muloihin eli F-ykkösiin. Mä olen 
keksinyt tämän jo aikoja sitten. Mä 
meen syksyllä lätkäkouluun. ”

Lilli Myllyaho 
”Mulla on aika monta unelma-am-
mattia, mutta nyt ehkä arkkitehti. 
Mulle luetaan Iltasatuja kapinallisille 
tytöille ja siitä mä keksin sen. Voi 
musta tulla leipuri tai taiteilijakin. ”

Iris Ameel 
”Mä en oikeastaan tiedä, koska on 
niin monia kivoja juttuja, joita voisi 
tehdä. Ehkä mä tuun futariksi tai 
ehkä mä tuun pyöräilijäksi. Mä en 
yhtään tiedä miksi mä tuun. Ehkä 
kirjailijaksi tai hammaslääkäriksi.”

Topias Wigell 
”En ole yhtään vielä miettinyt mikä 
minusta tulee isona. Mä tykkään 
olla skuutilla.”

Ville Vähäsipilä
”Sitä olen miettinyt tyyliin koko 
elämäni. Mä luulen, että musta tu-
lee laborantti, koska siinä saa tutkia 
eri aineita. ”

Elsa Salonvaara 
”Tämä on vaikea kysymys. Mus-
ta tulee ehkä opettaja, koska se on 
kivaa ja mä tykkään olla koulus-
sa. Opettaja opettaa ja me tehdään 
matikkaa ja mennään ulos. Parasta 
koulussa on käsityöt.” 

Elise Vuola 
”En ole vielä miettinyt mikä mus-
ta tulee isona. En tiedä yhtään 
vielä. ”

Samuel Lesevic
”Laulaja tai koulun opettaja. Ha-
luan olla laulaja, koska siitä saa niin 
paljon rahaa. Haluan ehkä enem-
män laulajaksi kuin opettajaksi. 
Olen vähän harjoitellut laulamista 
ja se menee ihan hyvin.” 
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Opettaja ala
koululaisten 
toiveammatti
Suomessa on tutkittu verraten 
vähän lasten ammattiunel-
mia. Aku Ankka -lehti tutki pari 
vuotta sitten 1. -6..-luokkalais-
ten toiveammatteja. 400 oppi-
laan paneelissa suosituimmiksi 
ammateiksi nousivat opettaja, 
eläinlääkäri ja poliisi, tässä järjes-
tyksessä. Tutkimuksen mukaan 
lapsia kiehtoi opettajan amma-
tissa erityisesti mahdollisuus 
opettaa uusia asioita ja määrä-
usvalta. Kaikki kolme ammattia 
nousivat esiin myös kyselyssäm-
me lauttasaarelaisten lasten kes-
kuudessa. 
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Jaakko Mäki
”Junankuljettaja, koska mä kerran näin yhdessä ohjelmassa ja se näytti 
kivalta. ”

Aleksi ja Oskari 
Nieminen 
Pojat eivät tien-
neet mikä heis-
tä tulee isona, 
mutta isä paljasti 
poikien tulleen 
siihen tulokseen, 
että on liian ai-
kaista miettiä 
tulevaisuuden 
ammatteja, kun 
mieli ehtii muut-
tua vielä monta 
kertaa.

"Ehkä luonnontutkija. Tykkään koulussa 
biologiasta ja minulla on oma mikroskooppi." 


