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HUOM! Sunnuntain lehti 
luettavissa jälleen 

nettilehtenä osoitteessa

Ei vaadi kirjautumista ja on täysin ilmainen.

(Raasepori) Koneet keh-
räsivät vielä alkuvuodesta, 
mutta sitten tuli viheliäinen 
virus ja laittoi kapuloita rat-
taisiin. 

-Meillä oli hyvä talvi 
menossa ja näytti oikein lu-
paavalta. Sitten tuli koronan 
takia taukoa ja nyt tilanne 
on vähän epäselvä, selvittää 
Oscar Hafström aisaparinaan 
BK-46:n jalkapallomiehistöä 
valmentava Hassan Bouktouf.

Selvää on se, että 3-divisi-
oonan pelit alkavat 16. kesä-
kuuta ja Karjaalla on pistet-
tävä hösseliksi. Valmentajat 
huomasivat pelaajien kunnon 
notkahtaneen, kun harjoitus-
kentälle pari viikkoa sitten 
palattiin.

-Teimme juoksutestin ja 
huomasi kyllä, että ei ihan ol-
lut kaikilla kunto kohdallaan. 
Seuraavassa testissä meni jo 
paremmin. Aikataulu on to-
si tiukka, mutta pikku hiljaa 
on vain mentävä eteenpäin. 
Ensimmäiset pelit voivat olla 
haastavia, mutta kauden mit-
taan paranee, Bouktouf en-
nustaa.

Muutakin mietittävää toki 
on. 

-Paljon on edelleen epä-
varmuutta koronan suhteen ja 
niin minulla kuin pelaajillakin 
on huolta siitä, mitä pelien al-
kaessa tapahtuu. Loukkaantu-
misia en toivo näkeväni, mut-
ta sekin riski on nyt tavallista 
isompi, Bouktouf tuumii.

Gimi ja Shaqiri
BK:n ryhmässä on paljon 

tuttua viime kaudelta, kuten 
parhaaksi maalintekijäksi (9) 
kujeillut Mergim Bushi, lai-
tapakkina vakuuttanut ja kap-
teeniksi ehdolla oleva Kevin 
Koskinen sekä keskikentän 

Kolmonen kohta käyntiin

BK ja EIF Akademi virittelevät koneita

sotaratsu Otto Enberg. Louk-
kaantumisen takia kauden 
pummannut Philip Ekblad saa 
puolestaan tilaisuuden näyt-
tää, ettei lempinimi ”Inkoon 
Shaqiri” ole tuulesta temmat-
tu.

Moni on myös poissa, sillä 
konkareista Matias Astrada, 
Nicholas Brain, Niklas Roiha 
ja Joakim Pihlström ovat siir-
tyneet sivummalle. Mathias 
Holmqvist ja Toffe Malmberg 
ovat epävarmoja tapauksia, 
kun taas Lucas Mondino on 
näillä näkymin mukana sen 
minkä pystyy.

Veteraanit kantoivat viime 
kaudella liikaakin vastuu-
ta, mutta nyt on nuorempien 
harteille putoamassa tuhdisti 
taakkaa. 

-Suunnitelma oli se, että 
nämä kokeneemmat olisivat 

1-2 vuotta mukana ja nuoret 
saisivat siinä vieressä kasvaa 
isompaan vastuuseen. Eri 
syistä ja koronan aiheutta-
masta tauosta johtuen näille 
vanhemmille pelaajille on 
tullut muita menoja. Toivot-
tavasti jokunen konkari vielä 
saataisiin mukaan, Bouktouf 
sanoo.

Mike ja John
Viime kaudella muutaman 

ottelun Granissa Kakkosta 
pelannut puolustaja Teemu 
Lammi ja maalivahti Jere 
Jauhiainen palaavat Karjaalle 
tuoden mukanaan lohjalais-
toverinsa Tuukka Segerin. 
Lähituotettuun joukkueeseen 
ulkomaalaisväriä tuo viimeksi 
Tshekin alasarjoissa pelannut 
ukrainalainen Mykhailo ”Mi-
ke” Hordiienko, joka rehkii 

Raaseporissa työhommissa.
Treeneissä on pyörinyt 

myös John Fagerström, joka 
nähtiin viime kaudella EIF:n 
riveissä Ykkösessä. Bouktouf 
lohkaisi vanhan juniorival-
mennettavansa olevan val-
mista kauraa polkkapaitoihin, 
mutta telkkarin Playoff-sar-
jastakin tuttu Fagerström tus-
kin on palaamassa kasvatti-
seuraansa.

-En usko, että minut BK:s-
sa nähdään. EIF:n kanssa en 
ole jutellut ja heillä näyttäisi 
olevan joukkue jo kasassa. 
Joitakin yhteydenottoja on 
tullut ja varmasti kohta jotain 
tapahtuu. Olen toipunut sai-
rastelusta, joka viime vuoden 
tapaan sotki tätäkin kevättal-
vea. Antibioottikuuri loppui 
muutama viikko sitten ja nyt 
alkaa tuntua paremmalta, Fa-

gerström viestitti.
Kolmosen uusiksi järjeste-

tyssä Uudenmaan ykkösloh-
kossa pelaa peräti 18 jouk-
kuetta yksinkertaisen sarjan. 
BK:lle kävi siinä mielessä 
huono munkki, että kotikoi-
toksia (8) tipahti vähemmän 
kuin reissupelejä (9) ja kii-
vaimmat taistelutoverit EIF 
Akademi ja NuPS kohdataan 
molemmat vieraissa.

Ensimmäinen kotiotte-
lu BK:lla on 24. kesäkuuta 
Töölön Taistoa vastaan. Täl-
lä kaudella ei kausikortteja 
ole myynnissä, vaan tarjolla 
on 40 euron hintainen BK:n 
jäsenyys, joka takaa ilmaisen 
sisäänpääsyn kaikkiin kotipe-
leihin. Tällä ”jäsensyötillä” 
mennään tämä vuosi ja kat-
sotaan sitten asiaa uudestaan. 
Portilta liput maksavat viime 
kauden tapaan kahdeksan eu-
roa.

EIF ja akatemia
Viime kaudella viisi pis-

tettä BK:lle hävinnyt ja juuri 
putoamisviivan päälle laskeu-
tunut EIF Akademi avaa kau-
tensa 15. kesäkuuta kotipelil-
lä Toukolan Terästä vastaan. 
Anton Brotkinin kanssa aka-
temian valmennusta veivaava 
Johan Estlander oli vielä al-
kuviikosta hivenen ”hoomoi-
lasena” kauden kuvioista.

-Vähän kaikesta on epä-
tietoisuutta. Sama se on tuon 
ensimmäisen vastustajamme 
kanssa, en tiedä heistä mitään, 
monivuotinen EIF-kaptee-
ni hymähti ToTe:n tiimoilta. 
Päällimmäisin tavoite lienee 
kaikilla se, että kausi saatai-
siin pelattua kunnialla läpi. 

-Juttelimme juuri Guille-
min (edustuksen päävalmen-
taja Santesmases) kanssa sii-

tä, että periaatteessa mikä vain 
peli voi olla se kauden vii-
meinen peli. Koronan lisäksi 
mietityttää loukkaantumis-
riski. Saksan Bundesliigassa 
nähtiin jo ensimmäisellä kier-
roksella paluun jälkeen kuusi 
lihasvammaa ja siellä ovat 
sentään ammattilaiset asialla, 
Estlander tuumi.

-Kaikista kysymysmer-
keistä huolimatta on silti 
hauskaa, että pelit taas alka-
vat. Itse olen niitä odottanut 
ja takuulla kaikki muutkin. 
Vähän liian nopeasti tulee 
kauden alku vastaan, mut-
ta täytyy vain yrittää pärjätä 
tämän tilanteen kanssa, hän 
jatkoi.

Akatemiassa on suurel-
ta osin samaa ilmettä kuin 
viime kaudella. Paras maa-
lintekijä Robert Bäckman 
(7) on loukkaantumisen ta-
kia pitkään poissa ja hänen 
saappaitaan kokeilee viime 
kaudella NuPS:issa kuudes-
ti osunut BK-kasvatti Egzon 
Avdi. Karjaalaisväriä näh-
dään myös tolppien välissä, 
kun Tom Grönroos vaihtoi 
BK:sta EIF:iin. Alysson Soa-
res palasi sen sijaan Hankoon 
ja Hikkenin 4-divariryhmään.

- Saamme toivottavasti 
edustuksesta apuja ainakin 
pariin ensimmäiseen peliin. 
Siitä tulee olemaan meille 
hyötyä, että Nelosessa pe-
laavasta Glidistä tuli EIF 2 
ja sitä myöten osa EIF:n toi-
mintaa. Pelaajia on helpompi 
liikutella joukkueesta toiseen. 
B-junnumme voivat käydä 
pelaamassa EIF 2:ssa ja Ti-
mo Brotkin saattaa piipahtaa 
Akademissa näyttämässä tai-
tojaan, itsekin viime kaudella 
Glidin kaveriporukkaan kuu-
lunut Estlander virnuili.

Ohi on. Jalkapalloilijat ovat palanneet koronapaussin jälkeen harjoituskentälle ja BK-46 
juonii jo kuvioita parin viikon kuluttua alkavalle sarjakaudelle.

Kesän Itämeri Cup  
peruttu Hangossa

(Hanko) Hangon kesän 
kattauksesta putoaa jälleen 
yksi perinteinen tapahtuma 
pois, kun jalkapalloturnaus 
Itämeri Cup nostaa kädet 
pystyyn. Järjestävä seura FC 
HIK ja turnauksen työryhmä 
arvioivat kokouksessaan, voi-
daanko heinä-elokuun vaih-
teeseen merkattu juniorien fu-
tisrieha järjestää turvallisesti 
ja laadukkaasti poikkeuso-
loista huolimatta.

”Turnaukseen kuuluvat 
oleellisena osana kouluma-
joitus, ruokailut koululla, 
”rantarankkarit” sekä muut 
oheistapahtumat. Nykytilan-
teen rajoitukset vaikuttavat 
kaikkiin edellä mainittui-
hin ohjelmiin. Turnaukseen 
osallistuvien terveyden on 
mentävä kaiken muun edel-

le. Johtokunta on päättänyt, 
että nykytilanteessa on mah-
dotonta järjestää laadukasta 
turnausta. Näkemyksemme 
mukaan tämä on ainoa oikea 
ratkaisu”, järjestäjät viestittä-
vät tiedotteessa.

Kaikki jo suoritetut ilmoit-
tautumismaksut palautetaan 
joukkueille, jotka toivote-
taan tervetulleeksi ensi kesän 
karkeloihin (23.-25.7.2021). 
Vuodesta 1994 lähtien pelattu 
Itämeri Cup keräsi vielä viisi 
vuotta sitten Hangon nastoil-
le nurmikentille yli 60 jouk-
kuetta, mutta vuoden 2016 
perumisen jälkeen on menty 
maltillisemmalla profiililla. 
Huhtikuun lopussa kesän tur-
naukseen oli ilmoittautunut 
32 joukkuetta, mikä olisi nou-
datellut viime vuosien linjaa.

Karjaan lukion stipendiaatit
Karjaan-Pohjan Säästö-

pankkisäätiö: Esko Sipiläinen, 
Mikko Hakala. Karjaan-Poh-
jan Säästöpankkisäätiö, ta-
loustietäjä: Esko Sipiläinen, 
Mandi Malmström, Ville Kal-
liomäki, Lennart Tuominen.

Osuuspankki Raasepori: 
Julius Thuessen. Zonta 
Raasepori: Camilla Martikai-

nen. Rotary club: Sara Tuima-
la, Amanda Aliranta. Nordea 
Karjaa: Sini Sundholm. Kar-
jaan Lions club: Mikko Ha-
kala, Nea Henriksson. Osuus-
kauppa Varuboden-Osla: 
Jonas Parmanen, Milla-Kaisa 
Korpimäki. Etelä-Uusimaa 
(äidinkielen osaaja): Miia 
Soini. Karjaan lukion stipen-

dirahasto: Vilja Huttunen, Ju-
ha Kankare.

Pohjola-Norden keskus-
liitto: Joanna Koski. Sve-
rigekontakt i Finland: Nea 
Henriksson. Karjaan lukion 
stipendirahasto: Sarah Ton-
deur, Ella Mäntykoski, Elias 
Knaapinen, Katarina Hii-
densalo, Onni Borg, Sara 

Konttinen, Onni Peltola. Ku-
vataiteen stipendi Sirpalta: 
Wilma Paloheimo. Ari Viita-
sen stipendirahasto, musiikki 
Elias Knaapinen. Helsingin 
ortodoksinen seurakunta: 
Vincent Spitz. Inkoon kun-
ta: Helmi Kainulainen. Tie-
de-lehden vuosikerta: Mandi 
Malmström.

Hangon koulujen stipendiaatit lukuvuonna 2019-2020
Hangon kouluissa jaettiin 

lukuvuoden päätteeksi Hane-
ron, Hangon Aktia-säätiön, 
Varuboden-Oslan, Hangon 
kaupunginkirjaston, Hangon 
koti- ja kouluyhdistyksen, 
Lappohjan koti- ja kouluyh-
distyksen, Eklunds fond-sää-
tiön sekä Otto Westerlundin 
ja Alida Skogin säätiön, Cent-
ralskolans Hem och skolan ja 
Täktom skolas föräldraföre-
ning-yhdistyksen lahjoittamat 
stipendit sekä Feffen stipendit. 

Hangon keskuskoulu: Iiva-
ri Kiljunen, Eero Mustakan-
gas, Amanda Salonsaari, Mila 
Vesterinen, Tomi Kinnunen, 
Gor Vardanian, Heta Mali-
nen, Susanna Vardanian, Filip  
Piecha, Luka Juntunen, Hertta 
Parjanen, Oona Kaplas, Jes-
sica Forsström, Daniel Jeska-
nen, Riku Remes, Elli Parikka, 
Niko Beh, Olga Laakspohja, 
Selja Suurnäkki, Luka Korho-

nen, Santtu Rissanen,
Kiara Juntunen, Nuutti 

Montonen, Peetu Tikkanen, 
Cecilia Ingelin, Kiira Sinkko-
nen, Markus Ärling, Atte Aho-
la, Hser Nay Ler Pwe, Essi 
Kaulin, Kaisla Ukonaho, Tan-
ja Eronen, Sasu Holmström, 
Pinja Kaplas, Venla Kokko, 
Minttu Mustonen, Iina Ahola, 
Emma Lindén, Mimosa Nip-
pala, Iina Salo, Luka Pellon-
perä, Senya Fager, Jaakko Se-
lin, Alvar Korsu, Ella Kaulin, 
Sampo Tyrsky, Eelis Kilpe-
läinen, India Korhonen, Elise 
Lindström, Kiira Kauppinen, 
Kasperi Lilja, Iris Immonen, 
Jasmin Allén, Lilli Hautala, 
Kiia Anisimaa ja Sofia Fricker.

Hymypatsaan saivat Nelli 
Kuusela, Eh Moo Doe Htoo, 
Saara Ekebom, Htoo Wah 
Preh, Ida Pikkarainen, Samu 
Varpalahti, Elea Kalliola ja 
Thel Wah Doh Htoo.

Hangonkylän koulu: Timi 
Björkman, Laura Ikonen, Me-
relle Saario, Pihla Tikkanen, 
Veelis Bäckman, Assi Holap-
pa, Samu Holmström, Niklas 
Mutikainen, Dylan Tuisku, 
Alex Backman, Elina Ikonen, 
Aada Lindén, Moona Nuuti-
nen ja Silja Tapio.

Hangö centralskola: Paul 
Böckerman, Jimi Gröning, 
Kira Jansson, Vera Hildén, 
Alec Grundström, Elvira Ös-
terholm, Mikael Lukkarinen, 
Elvira Kari, Daniel Mattsson, 
Molly Harjanne, Sara Lehti-
nen, Jesse Lahtela, Ida Kur-
man, Amelia Ojonen, Albin 
Stenman, Freja Tamelander, 
Livia Eklöf, Emil Berglund, 
Wilma Koivisto, Anna Rosvall, 
Nemo Wennerqvist, Elli Sund-
ström Oliver Granqvist, Filip-
pa Lindfors, Benjamin Björk-
qvist, Jimi Backman, Simon 
Westerholm, Isabella Buch, 

Emma Kari, Jupiter Liljefors, 
Niklas Valtari ja Alexandra  
Jacobsson.

Lappohjan koulu: Miika 
Tapaninen, Linda Nevala, Ee-
tu Paasonen, Emmi Keränen, 
Ella Heikkinen, Emil Rautava, 
Saara Ahlfors (myös hymypat-
sas), Salla Heikkinen ja Ro-
meo Nevala.

Lappvik skola: Axl Rati-
nen, Ella Wolin, Molly An-
tin, Mika Lundberg, Fanny 
Sjöberg, Emil Ratinen, Jesper 
Gustafsson, Tobias Karlsson, 
Pauliina Lundberg

Tita-Marian koulu: Ben-
jamin Ukonaho, Aleksei Ti-
tovets, Iiris Ollilainen, Roosa 
Vuorinen, Niko Valkonen, Say 
Bay Paw, Oskari Kirjavainen, 
Joonatan Kirjavainen, Maciek 
Piecha, Vili Kaukua, Alex 
Jylkkä, Daniela Lundström, 
Niklas Sandblom ja Marcus 
Stellberg.
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mintaa. Pelaajia on helpompi 
liikutella joukkueesta toiseen. 
B-junnumme voivat käydä 
pelaamassa EIF 2:ssa ja Ti-
mo Brotkin saattaa piipahtaa 
Akademissa näyttämässä tai-
tojaan, itsekin viime kaudella 
Glidin kaveriporukkaan kuu-
lunut Estlander virnuili.

Ohi on. Jalkapalloilijat ovat palanneet koronapaussin jälkeen harjoituskentälle ja BK-46 
juonii jo kuvioita parin viikon kuluttua alkavalle sarjakaudelle.

Kesän Itämeri Cup  
peruttu Hangossa

(Hanko) Hangon kesän 
kattauksesta putoaa jälleen 
yksi perinteinen tapahtuma 
pois, kun jalkapalloturnaus 
Itämeri Cup nostaa kädet 
pystyyn. Järjestävä seura FC 
HIK ja turnauksen työryhmä 
arvioivat kokouksessaan, voi-
daanko heinä-elokuun vaih-
teeseen merkattu juniorien fu-
tisrieha järjestää turvallisesti 
ja laadukkaasti poikkeuso-
loista huolimatta.

”Turnaukseen kuuluvat 
oleellisena osana kouluma-
joitus, ruokailut koululla, 
”rantarankkarit” sekä muut 
oheistapahtumat. Nykytilan-
teen rajoitukset vaikuttavat 
kaikkiin edellä mainittui-
hin ohjelmiin. Turnaukseen 
osallistuvien terveyden on 
mentävä kaiken muun edel-

le. Johtokunta on päättänyt, 
että nykytilanteessa on mah-
dotonta järjestää laadukasta 
turnausta. Näkemyksemme 
mukaan tämä on ainoa oikea 
ratkaisu”, järjestäjät viestittä-
vät tiedotteessa.

Kaikki jo suoritetut ilmoit-
tautumismaksut palautetaan 
joukkueille, jotka toivote-
taan tervetulleeksi ensi kesän 
karkeloihin (23.-25.7.2021). 
Vuodesta 1994 lähtien pelattu 
Itämeri Cup keräsi vielä viisi 
vuotta sitten Hangon nastoil-
le nurmikentille yli 60 jouk-
kuetta, mutta vuoden 2016 
perumisen jälkeen on menty 
maltillisemmalla profiililla. 
Huhtikuun lopussa kesän tur-
naukseen oli ilmoittautunut 
32 joukkuetta, mikä olisi nou-
datellut viime vuosien linjaa.

Karjaan lukion stipendiaatit
Karjaan-Pohjan Säästö-

pankkisäätiö: Esko Sipiläinen, 
Mikko Hakala. Karjaan-Poh-
jan Säästöpankkisäätiö, ta-
loustietäjä: Esko Sipiläinen, 
Mandi Malmström, Ville Kal-
liomäki, Lennart Tuominen.

Osuuspankki Raasepori: 
Julius Thuessen. Zonta 
Raasepori: Camilla Martikai-

nen. Rotary club: Sara Tuima-
la, Amanda Aliranta. Nordea 
Karjaa: Sini Sundholm. Kar-
jaan Lions club: Mikko Ha-
kala, Nea Henriksson. Osuus-
kauppa Varuboden-Osla: 
Jonas Parmanen, Milla-Kaisa 
Korpimäki. Etelä-Uusimaa 
(äidinkielen osaaja): Miia 
Soini. Karjaan lukion stipen-

dirahasto: Vilja Huttunen, Ju-
ha Kankare.

Pohjola-Norden keskus-
liitto: Joanna Koski. Sve-
rigekontakt i Finland: Nea 
Henriksson. Karjaan lukion 
stipendirahasto: Sarah Ton-
deur, Ella Mäntykoski, Elias 
Knaapinen, Katarina Hii-
densalo, Onni Borg, Sara 

Konttinen, Onni Peltola. Ku-
vataiteen stipendi Sirpalta: 
Wilma Paloheimo. Ari Viita-
sen stipendirahasto, musiikki 
Elias Knaapinen. Helsingin 
ortodoksinen seurakunta: 
Vincent Spitz. Inkoon kun-
ta: Helmi Kainulainen. Tie-
de-lehden vuosikerta: Mandi 
Malmström.

Hangon koulujen stipendiaatit lukuvuonna 2019-2020
Hangon kouluissa jaettiin 

lukuvuoden päätteeksi Hane-
ron, Hangon Aktia-säätiön, 
Varuboden-Oslan, Hangon 
kaupunginkirjaston, Hangon 
koti- ja kouluyhdistyksen, 
Lappohjan koti- ja kouluyh-
distyksen, Eklunds fond-sää-
tiön sekä Otto Westerlundin 
ja Alida Skogin säätiön, Cent-
ralskolans Hem och skolan ja 
Täktom skolas föräldraföre-
ning-yhdistyksen lahjoittamat 
stipendit sekä Feffen stipendit. 

Hangon keskuskoulu: Iiva-
ri Kiljunen, Eero Mustakan-
gas, Amanda Salonsaari, Mila 
Vesterinen, Tomi Kinnunen, 
Gor Vardanian, Heta Mali-
nen, Susanna Vardanian, Filip  
Piecha, Luka Juntunen, Hertta 
Parjanen, Oona Kaplas, Jes-
sica Forsström, Daniel Jeska-
nen, Riku Remes, Elli Parikka, 
Niko Beh, Olga Laakspohja, 
Selja Suurnäkki, Luka Korho-

nen, Santtu Rissanen,
Kiara Juntunen, Nuutti 

Montonen, Peetu Tikkanen, 
Cecilia Ingelin, Kiira Sinkko-
nen, Markus Ärling, Atte Aho-
la, Hser Nay Ler Pwe, Essi 
Kaulin, Kaisla Ukonaho, Tan-
ja Eronen, Sasu Holmström, 
Pinja Kaplas, Venla Kokko, 
Minttu Mustonen, Iina Ahola, 
Emma Lindén, Mimosa Nip-
pala, Iina Salo, Luka Pellon-
perä, Senya Fager, Jaakko Se-
lin, Alvar Korsu, Ella Kaulin, 
Sampo Tyrsky, Eelis Kilpe-
läinen, India Korhonen, Elise 
Lindström, Kiira Kauppinen, 
Kasperi Lilja, Iris Immonen, 
Jasmin Allén, Lilli Hautala, 
Kiia Anisimaa ja Sofia Fricker.

Hymypatsaan saivat Nelli 
Kuusela, Eh Moo Doe Htoo, 
Saara Ekebom, Htoo Wah 
Preh, Ida Pikkarainen, Samu 
Varpalahti, Elea Kalliola ja 
Thel Wah Doh Htoo.

Hangonkylän koulu: Timi 
Björkman, Laura Ikonen, Me-
relle Saario, Pihla Tikkanen, 
Veelis Bäckman, Assi Holap-
pa, Samu Holmström, Niklas 
Mutikainen, Dylan Tuisku, 
Alex Backman, Elina Ikonen, 
Aada Lindén, Moona Nuuti-
nen ja Silja Tapio.

Hangö centralskola: Paul 
Böckerman, Jimi Gröning, 
Kira Jansson, Vera Hildén, 
Alec Grundström, Elvira Ös-
terholm, Mikael Lukkarinen, 
Elvira Kari, Daniel Mattsson, 
Molly Harjanne, Sara Lehti-
nen, Jesse Lahtela, Ida Kur-
man, Amelia Ojonen, Albin 
Stenman, Freja Tamelander, 
Livia Eklöf, Emil Berglund, 
Wilma Koivisto, Anna Rosvall, 
Nemo Wennerqvist, Elli Sund-
ström Oliver Granqvist, Filip-
pa Lindfors, Benjamin Björk-
qvist, Jimi Backman, Simon 
Westerholm, Isabella Buch, 

Emma Kari, Jupiter Liljefors, 
Niklas Valtari ja Alexandra  
Jacobsson.

Lappohjan koulu: Miika 
Tapaninen, Linda Nevala, Ee-
tu Paasonen, Emmi Keränen, 
Ella Heikkinen, Emil Rautava, 
Saara Ahlfors (myös hymypat-
sas), Salla Heikkinen ja Ro-
meo Nevala.

Lappvik skola: Axl Rati-
nen, Ella Wolin, Molly An-
tin, Mika Lundberg, Fanny 
Sjöberg, Emil Ratinen, Jesper 
Gustafsson, Tobias Karlsson, 
Pauliina Lundberg

Tita-Marian koulu: Ben-
jamin Ukonaho, Aleksei Ti-
tovets, Iiris Ollilainen, Roosa 
Vuorinen, Niko Valkonen, Say 
Bay Paw, Oskari Kirjavainen, 
Joonatan Kirjavainen, Maciek 
Piecha, Vili Kaukua, Alex 
Jylkkä, Daniela Lundström, 
Niklas Sandblom ja Marcus 
Stellberg.
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