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Lehdistötiedote 6.7.2018     

 
 
 
Kärrynpyörän opettelu, matka maailman ympäri tai suudelma 
tuntemattoman kanssa – suomalaisten haaveiden kirjo on 
moninainen 
 

 

Hartwall Novelle kysyi, mistä suomalaiset haaveilevat. Vastauksia kertyi 
huima määrä, yli 1500.  

”Novelle halusi selvittää, mistä suomalaiset haaveilevat. Selvisi, että suurien unelmien 
lisäksi haaveet voivat olla yllättävän yksinkertaisia: että joskus olisi aikaa järjestää 
valokuvat ja oppia tekemään kärrynpyörä. Novelle kannustaa elämänjanoiseen 
asenteeseen ja täysillä elämiseen ihan joka päivä”, sanoo Hartwallin 
markkinointipäällikkö Heli Kaura.  

Yksin matkustaminen houkuttaa – ja jännittää  

Matkustamisesta haaveilee 47 % ja isosti haaveileekin. Muun muassa vierailu Elviksen 
kotitalolla Memphisissä tai junamatka halki Siperian ovat vastaajien toivelistalla. Moni 
vastaaja kerää rohkeutta yksin matkustamiseen.    

Kuitenkin Suomen luonto ja kaupungit nousevat unelmakohteiksi useammin kuin 
kaukomatkat: yö majakkasaarella, Lapin ruskaluonto ja teatterireissu toiseen 
kaupunkiin siintävän joka viidennen vastaajan haaveissa.  

Ihmisen ikävä toisen luo  

Vastaajat haaveilevat uusista ystävistä tai parisuhteesta. Tuntemattomien kanssa 
juttusille heittäytyminen, treffeille pyytäminen ja kosiminen ovat jääneet monelta 
uskalluksen puutteessa tekemättä. 

”En koskaan uskaltanut sanoa eräälle pojalle, kuinka pidän hänestä. Ihastus kesti koko 
yläaste- ja lukioajan. Vieläkin harmittaa”, kertoo nuori naisvastaaja.  

Varttuneempi vastaaja harmittelee, että ei löytänyt rohkeutta kelvottoman 
poikaystävän jättämiseen, vaan odotti tämän katkaisevan suhteen.    
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Taiteilijaelämää ja ardenaliinipiikkejä 

Kokemuksista ja itsensä ilmaisemisesta uneksii lähes 12 % vastaajista. 
Hurjapäisyyttään tahtoo haastaa jopa yli neljännes vastaajista, ja etenkin naisvastaajia 
kiehtoo ajatus kirjoittamisesta. 

Luovia unelmia  Hurjapäiden haaveita 

Tanssitaito Laskuvarjo- ja benjihyppy 

Kirjoittaminen (kirja, blogi) Vuorikiipeily 

Akvarellimaalaus Surffaus 

Stand-up-komiikka Purjehtiminen 

 

”Mutta kun ei mulla ole aikaa..” 

Suurimmiksi esteiksi unelmien tiellä koetaan raha ja aika. Vastaajista 86 % sanoo, että 
haaveet olisi helppo toteuttaa nykyistä pulleamman kukkaron kanssa. Yli puolet 
vastaajista kokee, että aikaa unelmien toteuttamiseen on liian vähän.  

Vastaajista 40 % kertoo, että unelman toteuttaminen vaatisi lisää rohkeutta. Neljännes 
kaipaa kaveria, jonka kanssa jakaa unelman toteuttamisen riemu.  

Novellen Elämän janoon -kampanja rohkaisee elämään omannäköisiä unelmia 
todeksi 

Hartwall Novellen Elämän janoon -kampanja rohkaisee ihmisiä elämään haaveitaan 
todeksi, vaikka se vaatisikin vähän heittäytymistä ja uskallusta. Elämänjano ei tarkoita 
pelkästään benji-hyppyjä lounastunnilla tai kiipeämistä Kilimanjarolle – se tarkoittaa 
nauttimista, silmien avaamista maailmalle ja pienien uusien asioiden kokeilemista.  

Osana Elämän janoon -kampanjaa Novelle selvitti, mitä elämänjanoisten suomalaisten 
haavelistoilta löytyy. Vastauksensa Hartwall Novellen kyselyyn antoi yhteensä 1 555 
henkilöä, jotka vastasivat nettikyselyyn ja sosiaalisessa mediassa.  

 
Lisätietoja: Heli Kaura, markkinointipäällikkö, Hartwall, puh. 040 778 2266,  

Median yhteydenotot: Elina Kurttio, viestintäasiantuntija, Hartwall, puh. 040 725 
9018 elina.kurttio@hartwall.fi  

Kuvat: http://mediapankki.hartwall.fi/l/8RXv9xNwPgPS 
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Hartwall Novelle 

Novelle on Suomen suosituin kivennäisvesibrändi ja kategorian markkinajohtaja. Novellen suosio 
pohjautuu parhaisiin raaka-aineisiin, jatkuvaan tuoteinnovointiin ja suomalaiseen 
kuluttajaymmärrykseen. Novelle on lanseerattu vuonna 1990 ja Novelle-tuoteperheeseen kuuluu 
kolme valikoimalinjaa.  

Novelle Core -valikoima sisältää luonnollisia ja kevyesti maustettuja lähdevesiä ja kivennäisvesiä 
ja Novelle Lasten vedet tarjoavat hiilihapottomia, kevyesti maustettuja ja makeuttamattomia vesiä 
perheen pienimmille. Novelle Plus -vedet ovat kevyesti kuplivia ja maustettuja, terveyttä edistäviä 
ja hyvinvoinnille tärkeitä kivennäisaineita ja vitamiineja sisältäviä kivennäisvesiä. 

Novelle Plus on todellinen menestystarina: vuonna 2010 lanseerattu tuoteperhe muodosti Suomen 
markkinoille uniikin ja uudenlaisen terveysjuomien kategorian. Novelle Plus on Hartwallin, 
Pohjoismaiden ensimmäisen, vuonna 1836 perustetun kivennäisvesien valmistajan luoma 
merkittävä innovaatio. Novelle Plus -vedet on suunniteltu edistämään terveyttä ja hyvinvointia. 
Ne tarjoavat terveellisen tavan nauttia elämästä ja tuovat nautintoa arkeen.  

https://novelle.fi 

https://elamanjanoon.novelle.fi 

 

Oy Hartwall Ab 

Hartwall on juoma-alan kasvava suunnannäyttäjä Suomessa. Valmistamme suomalaisten 
rakastamia juomia arkeen ja juhlaan. Hartwallin tunnetuimmat tuotemerkit ovat Hartwall Jaffa, 
Hartwall Novelle, Lapin Kulta, Karjala ja Hartwall Original Long Drink. Olemme myös Heineken ja 
Pepsi -brändien yhteistyökumppani Suomessa.   

Hartwallin moderni tuotantolaitos sijaitsee Lahdessa, lähdevesipullottamo Karijoella ja 
pääkonttori Helsingissä. Rakastettujen klassikoiden ja innovatiivisten uutuuksien parissa 
työskentelee 700 hartwallilaista, välillisesti työllistämme Suomessa 11 000 ihmistä. Olemme osa 
tanskalaista Royal Unibrew -konsernia. Edistämme vastuullista juomakulttuuria. Toimimme 
aktiivisesti ympäristön hyväksi ja korostamme lähituotantoa.  

www.hartwall.fi 


