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KORJAAMOKATU 2, KARJAA
Näytöt sop. muk.! 045 237 4442

Subaru Impreza 1.5 R AWD
-07/06 119 tkm  6.490 €

Honda CR-V 2.0 4WD Aut. 
-06 177 tkm  7.790 €

Köpmansgatan 21 Kauppiaankatu, KARIS/KARJAA, tel./puh. (019) 230 529. 
Öppet-Avoinna: vard./ark. 9.30-17, lö/la 9.30-13.30               cykelcentralen@brev.fi
ÄVEN VERKSTAD • MYÖS KORJAAMO

Helkama E3 3-v.
mittmotor/keskimoottori

Drac Supermoto 
RX Low

Monark E-Karla 7-v.
mittmotor/keskimoottori

VI HYR UT CYKLAR. VUOKRAAMME PYÖRIÄ.
Många andra modeller i lager. Monia muita malleja varastossa.

Madison Rage 26”   
3-växlad/vaihteinen Nexus 1.999€

3.390€

379€

1.899€

(Raasepori) Lauantai-
na lyötiin lukion läpäisseille 
valkolakkia päähän, mutta 
Påminnen laskettelurinteillä 
nostettiin samaan aikaan ky-
pärää korkealle ilmaan. Bike 
Parkin kauden avajaisissa 
pääsivät maastopyöräintoili-
jat tutustumaan alamäkiaje-
lun tuliterään ilmeeseen ja 
arvostamaan ratamestari An-
ders Pyyn armotonta aher- 
rusta. 

Pyöräparkin perusteellista 
kevätsiivousta johtanut kar-
jaalaiskuski saattoi viimein 
hengähtää ja nauttia työn he-
delmistä.

-Fiilis on aika upea. Tätä 
olen odottanut, että näen mä-
essä innokasta porukkaa ja 
että pääsen itsekin ajamaan 
ratoja. Siinä voi hyvinkin 
mennä koko kesä, että saan 
tekniikan kunnolla haltuun ja 
radat siististi läpi, Pyy nau-
rahti seuraavaa leiviskää.

Korviin tarttunut palau-
te oli sävyltään positiivista 
ja varsinkin pujottelurinteen 
metsässä viistävä uusi Glues-

Talvitoimintoihin haetaan vastuuhenkilöä

Påminnen pyöräparkki avattiin ajoille

Liimainen lento. Gluesniffer-radan hyppyriä taitettiin Bike Parkin avajaisissa tähän  
malliin.

niffer-linja sai mehut virtaa-
maan ja hikeä otsalle.

-Radat ovat kyllä todel-
la makeita, mutta meikäläi-

sen taidot eivät tahdo vielä 
kaikkeen riittää, huikkasi lii-
manhaistelijan hyppyrin vä-
liin jättänyt turkulaisvieras. 

Omanlaistaan taitoa hissipyö-
räilyssä vaatii myös oikeaop-
pinen matkustaminen som-
pahissillä. Tähän liittyen on 

Bike Parkin porukka tehnyt 
opastusvideon facebook-si-
vulleen ja instagramiin.

Parkissa on nyt kahdeksan 
rataa, joista neljä uutukai-
sia. Gluesniffer ja El Dandy 
edustavat vaikeinta viljaa, 
kun taas Last Tango in Karis 
on saanut ainoana kylkeensä 
helpon kauran merkin. Bike 
Park tulee olemaan avoinna 
keskiviikkoisin kello 16-20 
ja viikonloppuisin 11-18. 
Päivälippu kustantaa 25 eu-
roa ja kausikortti irtoaa 200  
eurolla.

Haku päällä
Viikonloppuna Påminnes-

sa pyörähtivät käyntiin myös 
mäkiautomenot, jotka sujuvat 
hissipyöräilyn kanssa sulassa 
sovussa. Kesän riennot kulke-
vat kesätyöntekijöiden avulla 
joutuisasti, mutta talvitoimin-
tojen suhteen alkaa olla hätä 
kädessä. Pienen ikuisuuden 
Påminnen mäkeä hoivannut 
Matti Peltonen siirtyi viime 
talven jälkeen syrjään ja hä-
nen tilalleen on toistaiseksi 

tuloksettomasti etsitty seuraa-
jaa talvitoimintojen vastuu-
henkilöksi.

Påminnella oli toukokuun 
loppuun asti päällä haku, 
jossa kartoitettiin joko yhden 
tulisielun tai kenties parival-
jakon kiinnostusta ulkotöiden 
organisointiin (mm. lume-
tus, hissit). Huutoon ei mää-
räaikaan mennessä vastattu 
ja hakuaikaa on pidennetty. 
Johtokunnasta viestitetään, 
että tulevana tiistaina 9. ke-
säkuuta kello 18 on tehtävään 
syttyvillä tilaisuus tutustua 
työmaahan, kun Påminnen 
talkooväki paikalla kokoon- 
tuu.

Yhtälö on hankala ja pyyn-
tö nykypäivään kova, kun 
tiivistä läsnäoloa vaativa vas-
tuullinen rooli tulisi hoitaa 
30 vuoden perinteiden mu-
kaisesti vapaaehtoispohjalta. 
Kurjimmassa tapauksessa 
juuri synkkääkin synkemmän 
talven elänyt Påminne on ensi 
talven kiinni, jos ei talvitoi-
mintojen tirehtööriä mistään 
keksitä.

Fiskarin maastopyöräkausi  
vauhtiin lauantaina

(Raasepori) Fiskars Villa-
ge Trail Centerin maanmainio 
maastopyöräreitistö avataan 
kesäiseen käyttöön tulevana 
lauantaina. Viralliset avajai-
set vietetään ilman yleisöä 
ja korkkauksen suorittavat 
omatoimisesti pyöräilemään 
kutsutut fillaristit, jotka nou-
dattavat viranomaisten suosi-
tuksia turvavälien suhteen.

Fiskarin lähimetsissä ole-
via reittejä on kunnostettu 
kevään aikana ja harrastajat 
pääsevätkin entistä ehompien 
polkujen kimppuun. Ajoelä-
mystä on pyritty parantamaan 
ja eroosiohaitat pidetään ku-
rissa. Aloituspiste on siirretty 
Trail Centerin vuokraamon 
kohdalle Kuparivasarantielle 
ja pyöräilijöitä suositellaan 
jatkossa jättämään autonsa 
seuraintalo Lukaalin parkki-
paikalle.

Vuokraamolla on pyörien 
pesupaikka ja tälle kaudelle 

uutuutena myös omatoimipis-
te pyörähuoltoon ja sähköpyö-
rien latauspiste. Vuokraamo 
on aluksi avoinna viikonlop-
puisin ja 16. kesäkuuta lähtien 
tiistaista sunnuntaihin.

Toiminta on vilkastunut 
viime vuosina ja kohteen 
suosio pyörämatkailijoiden 
keskuudessa on kasvanut 
pidettyjen reittien ja ruukin 
palveluiden ansiosta. Viimei-
sintä palvelua edustaa Bicycle 
Friendly-konsepti, jota on ke-
hitetty Raaseporin matkailun 
ja Fiskars Villagen kanssa.

Tavoitteena on tarjota pyö-
rämatkailijoille entistä pa-
rempaa palvelua ja pidentää 
heidän viipymistään paikka-
kunnalla. Bicycle Friend-
ly-leiman saa yritys, joka pys-
tyy tarjoamaan pyöräilijälle 
esimerkiksi pumpun, vesipul-
lon täytön, tietoa reiteistä ja 
säilytyspaikan pyörälle. Lei-
man voi saada minkä tahansa 

alan palvelu.
Tapahtumarintamalla ko-

ronaviruksen aiheuttamat 
haasteet ovat vaikuttaneet 
myös Trail Centerin toimin-
taan. Gravel Grinder-sora-
tiekilpailu (8.8.) ja MTB 
Marathon (5.9.) siirrettiin 
myöhäisempään ajankohtaan 
ja Suomen suurin demo- ja 
myyntitapahtuma Bike Expo 
ajettiin toukokuulta syyskuul-
le (19.9.).

Bike Expoa edeltävänä 
päivänä Fiskarissa järjes-
tetään ensimmäistä kertaa 
pyörämatkailuseminaari mat-
kailu- ja pyöräalan ammatti-
laisille. Ajankohtaiset tiedot 
tapahtumista saa nettiosoit-
teesta fiskarsvillage.fi ja Trail 
Centerin Facebook-sivulta. 
Tapahtumien järjestelyissä 
kiinnitetään tänä vuonna eri-
tyisen paljon huomiota osal-
listujien ja näytteilleasettajien 
turvallisuuteen. www.etela.com

Toimintaan ja halleille

Liikuntaan lähes 90.000  
euron avustukset

(Raasepori) Vapaa-ai-
kalautakunta on päättänyt 
liikuntaorganisaatioiden toi-
minta-avustuksista. Avustus-
ta haki 33 yhdistystä yhteen-
sä 131.000 euroa. Jakoon 
pannaan 62.500 euroa 30 
saajalle. Avustussummat ovat 
200-13.500 euroa. 

Suurimman avustuksen 
saa EIF. BK-46 käsipallolle 
menee 7.800 ja BK-46 jal-
kapallolle 6.300 euroa. IF 
Raseborgin toiminta-avustus 
on 7.600, OK Raseborgin 
4.100, Raaseporin ampujien 
3.800 ja Karjaan Uran 2.200  
euroa. 

Jakoperusteissa pääpai-
no asetetaan alle 13-vuoti-
aiden lasten säännöllisesti 
ohjattuun toimintaan ja tois-
sijaisesti 13-19-vuotiaiden 
säännöllisesti ohjattuun toi-

mintaan. Sen jälkeen prio-
risoidaan 20-35-vuotiaiden 
aikuisten kilpaurheilu ja ai-
kuisten kuntourheilu. Jaossa 
arvioidaan kriteerien mukaan 
myös mm. yhdistyksen mer-
kitys paikallisyhteisölle tai 
erityisen liikuntamuodon yl-
läpitämiselle.

Påminnessa katastrofi
Lautakunta päätti myös 

toiminta-avustuksista kei-
lailu-, jalkapallo- ja tennis-
halleille ja Påminne-hallille. 
Tarkoitukseen on varattu ku-
luvana vuonna 32.000 euroa. 
Pohjan Sport ry. saa 13.000, 
Fiskarin tenniskerho 6.500, 
Tammisaaren keilailuliitto 
4.500 ja Tammisaaren ten-
niskerho 2.000 euroa. 

Avustukset maksetaan, 
kun kaikki hakemukseen 

kuuluvat liitteet on jätet-
ty. Liitteet on toimitettava 
elokuun loppuun mennes- 
sä. 

Pohjan Sport ja Påminne 
Oy olivat pyytäneet kaupun-
gilta myös 30.000 euron eri-
tyistukea poikkeuksellisen 
vähälumisen ja huonon las-
kettelutalven johdosta. Talvi 
oli taloudellisesti katastrofi, 
sillä mäkeen myytiin alle 700 
lippua, kun edellisvuonna 
määrä oli 7.600. Isoja hissejä 
ei saatu nyt käyntiin kertaa-
kaan.

Vapaa-aikalautakunta 
kuitenkin hylkäsi hakemuk-
sen kaupungissa toimivien 
yhdistysten yhdenvertaisen 
kohtelun perusteella. Lauta-
kunnalla ei ole käytössään 
myöskään varoja erityisavus-
tusten maksamiseen.

Karjaan yhteiskoulun stipendit 
Karjaan-Pohjan Säästö-

pankkisäätiö, taloustaitaja: 
Lotta Roiha, Edith Spitz  ja 
Oona Huhtala. Karjaan-Poh-
jan Säästöpankkisäätiö: Au-
rora Kurkela, Henna Lahti. 
Osuuskauppa Varuboden-Os-
la: Elsa Jalkanen, Pyry Juvo-
nen. Karjaan Lions club: Jan-
Erik Wikholm, Ada Heinonen. 
Osuuspankki Raasepori: Kal-
le-Aukusti Räsänen. Rotary 
club: Sonja Tverin, Olivia 
Werner. Nordea Karjaa: Alvar 
Tuominen. Karjaan Martat, 
kotitalous: Saima Loukkalah-
ti, Ruut Piironen. Tilkkukilta 
Fingerborg, tekstiilityö: Alsu 
Kadyrova.

Ari Viitasen stipendirahas-
to, musiikki Pyry Konttinen, 

tekninen työ Mahesh Rees. 
Toivo Kukkosen stipendira-
hasto: Sini Garner, Casper 
Salo, Katerina Rangelova. 
Liikuntastipendi Joona Rä-
sänen, kuvataidestipendi Leo 
Öhrnberg. 

Raaseporin suomalainen 
seurakunta: Jussi Knaapinen, 
Mikaela Kenttämaa. Pohjo-
la-Norden keskusliiton kirja-
palkinto: Henna Lahti. Kar-
jaan seudun Pohjola-Norden 
paikallisyhdistyksen stipendi 
kiinnostuksesta ruotsin kiel-
tä ja Pohjoismaita kohtaa: 
Emma-Liina Dahlberg, Lauri 
Lahtinen. Äidinkielen kirja-
palkinto: Edith Spitz.

Oppilaskuntastipendit: 
Jan-Erik Wikholm, Henna 

Lahti, Lotta Roiha, Oona Mä-
kinen. Erinomainen koulume-
nestys: Anni Lahti, Iida Huh-
tala, Onerva Niemi, Sonja 
Hiltunen, Sandra-Liis Pärlin, 
Elmeri Frosterus, Anna Burt-
sov, Silmu Veteläinen, Emmi 
Lahti, Roope Väisänen ja Aku 
Huttunen.

karistelefon.fi

Nytta och nöje 
med blixtsnabb 
fiber!
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Madison Rage 26”   
3-växlad/vaihteinen Nexus 1.999€

3.390€

379€

1.899€

(Raasepori) Lauantai-
na lyötiin lukion läpäisseille 
valkolakkia päähän, mutta 
Påminnen laskettelurinteillä 
nostettiin samaan aikaan ky-
pärää korkealle ilmaan. Bike 
Parkin kauden avajaisissa 
pääsivät maastopyöräintoili-
jat tutustumaan alamäkiaje-
lun tuliterään ilmeeseen ja 
arvostamaan ratamestari An-
ders Pyyn armotonta aher- 
rusta. 

Pyöräparkin perusteellista 
kevätsiivousta johtanut kar-
jaalaiskuski saattoi viimein 
hengähtää ja nauttia työn he-
delmistä.

-Fiilis on aika upea. Tätä 
olen odottanut, että näen mä-
essä innokasta porukkaa ja 
että pääsen itsekin ajamaan 
ratoja. Siinä voi hyvinkin 
mennä koko kesä, että saan 
tekniikan kunnolla haltuun ja 
radat siististi läpi, Pyy nau-
rahti seuraavaa leiviskää.

Korviin tarttunut palau-
te oli sävyltään positiivista 
ja varsinkin pujottelurinteen 
metsässä viistävä uusi Glues-

Talvitoimintoihin haetaan vastuuhenkilöä

Påminnen pyöräparkki avattiin ajoille

Liimainen lento. Gluesniffer-radan hyppyriä taitettiin Bike Parkin avajaisissa tähän  
malliin.

niffer-linja sai mehut virtaa-
maan ja hikeä otsalle.

-Radat ovat kyllä todel-
la makeita, mutta meikäläi-

sen taidot eivät tahdo vielä 
kaikkeen riittää, huikkasi lii-
manhaistelijan hyppyrin vä-
liin jättänyt turkulaisvieras. 

Omanlaistaan taitoa hissipyö-
räilyssä vaatii myös oikeaop-
pinen matkustaminen som-
pahissillä. Tähän liittyen on 

Bike Parkin porukka tehnyt 
opastusvideon facebook-si-
vulleen ja instagramiin.

Parkissa on nyt kahdeksan 
rataa, joista neljä uutukai-
sia. Gluesniffer ja El Dandy 
edustavat vaikeinta viljaa, 
kun taas Last Tango in Karis 
on saanut ainoana kylkeensä 
helpon kauran merkin. Bike 
Park tulee olemaan avoinna 
keskiviikkoisin kello 16-20 
ja viikonloppuisin 11-18. 
Päivälippu kustantaa 25 eu-
roa ja kausikortti irtoaa 200  
eurolla.

Haku päällä
Viikonloppuna Påminnes-

sa pyörähtivät käyntiin myös 
mäkiautomenot, jotka sujuvat 
hissipyöräilyn kanssa sulassa 
sovussa. Kesän riennot kulke-
vat kesätyöntekijöiden avulla 
joutuisasti, mutta talvitoimin-
tojen suhteen alkaa olla hätä 
kädessä. Pienen ikuisuuden 
Påminnen mäkeä hoivannut 
Matti Peltonen siirtyi viime 
talven jälkeen syrjään ja hä-
nen tilalleen on toistaiseksi 

tuloksettomasti etsitty seuraa-
jaa talvitoimintojen vastuu-
henkilöksi.

Påminnella oli toukokuun 
loppuun asti päällä haku, 
jossa kartoitettiin joko yhden 
tulisielun tai kenties parival-
jakon kiinnostusta ulkotöiden 
organisointiin (mm. lume-
tus, hissit). Huutoon ei mää-
räaikaan mennessä vastattu 
ja hakuaikaa on pidennetty. 
Johtokunnasta viestitetään, 
että tulevana tiistaina 9. ke-
säkuuta kello 18 on tehtävään 
syttyvillä tilaisuus tutustua 
työmaahan, kun Påminnen 
talkooväki paikalla kokoon- 
tuu.

Yhtälö on hankala ja pyyn-
tö nykypäivään kova, kun 
tiivistä läsnäoloa vaativa vas-
tuullinen rooli tulisi hoitaa 
30 vuoden perinteiden mu-
kaisesti vapaaehtoispohjalta. 
Kurjimmassa tapauksessa 
juuri synkkääkin synkemmän 
talven elänyt Påminne on ensi 
talven kiinni, jos ei talvitoi-
mintojen tirehtööriä mistään 
keksitä.

Fiskarin maastopyöräkausi  
vauhtiin lauantaina

(Raasepori) Fiskars Villa-
ge Trail Centerin maanmainio 
maastopyöräreitistö avataan 
kesäiseen käyttöön tulevana 
lauantaina. Viralliset avajai-
set vietetään ilman yleisöä 
ja korkkauksen suorittavat 
omatoimisesti pyöräilemään 
kutsutut fillaristit, jotka nou-
dattavat viranomaisten suosi-
tuksia turvavälien suhteen.

Fiskarin lähimetsissä ole-
via reittejä on kunnostettu 
kevään aikana ja harrastajat 
pääsevätkin entistä ehompien 
polkujen kimppuun. Ajoelä-
mystä on pyritty parantamaan 
ja eroosiohaitat pidetään ku-
rissa. Aloituspiste on siirretty 
Trail Centerin vuokraamon 
kohdalle Kuparivasarantielle 
ja pyöräilijöitä suositellaan 
jatkossa jättämään autonsa 
seuraintalo Lukaalin parkki-
paikalle.

Vuokraamolla on pyörien 
pesupaikka ja tälle kaudelle 

uutuutena myös omatoimipis-
te pyörähuoltoon ja sähköpyö-
rien latauspiste. Vuokraamo 
on aluksi avoinna viikonlop-
puisin ja 16. kesäkuuta lähtien 
tiistaista sunnuntaihin.

Toiminta on vilkastunut 
viime vuosina ja kohteen 
suosio pyörämatkailijoiden 
keskuudessa on kasvanut 
pidettyjen reittien ja ruukin 
palveluiden ansiosta. Viimei-
sintä palvelua edustaa Bicycle 
Friendly-konsepti, jota on ke-
hitetty Raaseporin matkailun 
ja Fiskars Villagen kanssa.

Tavoitteena on tarjota pyö-
rämatkailijoille entistä pa-
rempaa palvelua ja pidentää 
heidän viipymistään paikka-
kunnalla. Bicycle Friend-
ly-leiman saa yritys, joka pys-
tyy tarjoamaan pyöräilijälle 
esimerkiksi pumpun, vesipul-
lon täytön, tietoa reiteistä ja 
säilytyspaikan pyörälle. Lei-
man voi saada minkä tahansa 

alan palvelu.
Tapahtumarintamalla ko-

ronaviruksen aiheuttamat 
haasteet ovat vaikuttaneet 
myös Trail Centerin toimin-
taan. Gravel Grinder-sora-
tiekilpailu (8.8.) ja MTB 
Marathon (5.9.) siirrettiin 
myöhäisempään ajankohtaan 
ja Suomen suurin demo- ja 
myyntitapahtuma Bike Expo 
ajettiin toukokuulta syyskuul-
le (19.9.).

Bike Expoa edeltävänä 
päivänä Fiskarissa järjes-
tetään ensimmäistä kertaa 
pyörämatkailuseminaari mat-
kailu- ja pyöräalan ammatti-
laisille. Ajankohtaiset tiedot 
tapahtumista saa nettiosoit-
teesta fiskarsvillage.fi ja Trail 
Centerin Facebook-sivulta. 
Tapahtumien järjestelyissä 
kiinnitetään tänä vuonna eri-
tyisen paljon huomiota osal-
listujien ja näytteilleasettajien 
turvallisuuteen. www.etela.com

Toimintaan ja halleille

Liikuntaan lähes 90.000  
euron avustukset

(Raasepori) Vapaa-ai-
kalautakunta on päättänyt 
liikuntaorganisaatioiden toi-
minta-avustuksista. Avustus-
ta haki 33 yhdistystä yhteen-
sä 131.000 euroa. Jakoon 
pannaan 62.500 euroa 30 
saajalle. Avustussummat ovat 
200-13.500 euroa. 

Suurimman avustuksen 
saa EIF. BK-46 käsipallolle 
menee 7.800 ja BK-46 jal-
kapallolle 6.300 euroa. IF 
Raseborgin toiminta-avustus 
on 7.600, OK Raseborgin 
4.100, Raaseporin ampujien 
3.800 ja Karjaan Uran 2.200  
euroa. 

Jakoperusteissa pääpai-
no asetetaan alle 13-vuoti-
aiden lasten säännöllisesti 
ohjattuun toimintaan ja tois-
sijaisesti 13-19-vuotiaiden 
säännöllisesti ohjattuun toi-

mintaan. Sen jälkeen prio-
risoidaan 20-35-vuotiaiden 
aikuisten kilpaurheilu ja ai-
kuisten kuntourheilu. Jaossa 
arvioidaan kriteerien mukaan 
myös mm. yhdistyksen mer-
kitys paikallisyhteisölle tai 
erityisen liikuntamuodon yl-
läpitämiselle.

Påminnessa katastrofi
Lautakunta päätti myös 

toiminta-avustuksista kei-
lailu-, jalkapallo- ja tennis-
halleille ja Påminne-hallille. 
Tarkoitukseen on varattu ku-
luvana vuonna 32.000 euroa. 
Pohjan Sport ry. saa 13.000, 
Fiskarin tenniskerho 6.500, 
Tammisaaren keilailuliitto 
4.500 ja Tammisaaren ten-
niskerho 2.000 euroa. 

Avustukset maksetaan, 
kun kaikki hakemukseen 

kuuluvat liitteet on jätet-
ty. Liitteet on toimitettava 
elokuun loppuun mennes- 
sä. 

Pohjan Sport ja Påminne 
Oy olivat pyytäneet kaupun-
gilta myös 30.000 euron eri-
tyistukea poikkeuksellisen 
vähälumisen ja huonon las-
kettelutalven johdosta. Talvi 
oli taloudellisesti katastrofi, 
sillä mäkeen myytiin alle 700 
lippua, kun edellisvuonna 
määrä oli 7.600. Isoja hissejä 
ei saatu nyt käyntiin kertaa-
kaan.

Vapaa-aikalautakunta 
kuitenkin hylkäsi hakemuk-
sen kaupungissa toimivien 
yhdistysten yhdenvertaisen 
kohtelun perusteella. Lauta-
kunnalla ei ole käytössään 
myöskään varoja erityisavus-
tusten maksamiseen.

Karjaan yhteiskoulun stipendit 
Karjaan-Pohjan Säästö-

pankkisäätiö, taloustaitaja: 
Lotta Roiha, Edith Spitz  ja 
Oona Huhtala. Karjaan-Poh-
jan Säästöpankkisäätiö: Au-
rora Kurkela, Henna Lahti. 
Osuuskauppa Varuboden-Os-
la: Elsa Jalkanen, Pyry Juvo-
nen. Karjaan Lions club: Jan-
Erik Wikholm, Ada Heinonen. 
Osuuspankki Raasepori: Kal-
le-Aukusti Räsänen. Rotary 
club: Sonja Tverin, Olivia 
Werner. Nordea Karjaa: Alvar 
Tuominen. Karjaan Martat, 
kotitalous: Saima Loukkalah-
ti, Ruut Piironen. Tilkkukilta 
Fingerborg, tekstiilityö: Alsu 
Kadyrova.

Ari Viitasen stipendirahas-
to, musiikki Pyry Konttinen, 

tekninen työ Mahesh Rees. 
Toivo Kukkosen stipendira-
hasto: Sini Garner, Casper 
Salo, Katerina Rangelova. 
Liikuntastipendi Joona Rä-
sänen, kuvataidestipendi Leo 
Öhrnberg. 

Raaseporin suomalainen 
seurakunta: Jussi Knaapinen, 
Mikaela Kenttämaa. Pohjo-
la-Norden keskusliiton kirja-
palkinto: Henna Lahti. Kar-
jaan seudun Pohjola-Norden 
paikallisyhdistyksen stipendi 
kiinnostuksesta ruotsin kiel-
tä ja Pohjoismaita kohtaa: 
Emma-Liina Dahlberg, Lauri 
Lahtinen. Äidinkielen kirja-
palkinto: Edith Spitz.

Oppilaskuntastipendit: 
Jan-Erik Wikholm, Henna 

Lahti, Lotta Roiha, Oona Mä-
kinen. Erinomainen koulume-
nestys: Anni Lahti, Iida Huh-
tala, Onerva Niemi, Sonja 
Hiltunen, Sandra-Liis Pärlin, 
Elmeri Frosterus, Anna Burt-
sov, Silmu Veteläinen, Emmi 
Lahti, Roope Väisänen ja Aku 
Huttunen.

karistelefon.fi

Nytta och nöje 
med blixtsnabb 
fiber!
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