Miro Salama
”Futiksessa parasta ovat pelaaminen ja
kaverit. Pahinta on, jos pelit ovat aikaisin
aamulla, niin herätykset. Upein maalini oli
volley yläkulmaan.
Kannatan myös FC Barcelonaa. Harrastan
kaikkea liikuntaa, mm. tennistä. Raifussa on
kiva pelata, kun se on tasokas ja mukava
joukkue. Toiveeni on kehittyä pelaajana.”

Veikka Mannevuo
”Futiksessa pidän rankkareista ja vapareista.
Pahinta on, kun vastustaja tekee maalin.
Upein maalini oli ylänurkkaan rankkarista.
Hyvä joukkue on FC Barcelona. Harrastan
myös uintia. Raifussa on kivaa, kun kaikille
riittää paljon peliaikaa. Isona haluaisin pelata
jossain huppuseurassa.”

Michael Sandham
”Futiksessa parasta on kaikki. Upein maalini
oli maalista maaliin.
Kannatan myös Bayern Münchenia. En
harrasta muuta kuin jalkapalloa. Raifussa on
kiva pelata, koska se on paras! Unelmani on
isona olla ammattilainen.”

Oscar Aittokallio
”Jalkapallossa parasta on pelaaminen ja kiva
joukkue. Pahinta on loukkaantuminen.
Hienoin maalini oli, kun tein volleyn.
Pidän FC Barcelonasta. Harrastan myös
kalastusta. Raifussa on kiva pelata, kun se on
niin hyvä joukkue. Unelmani on päästä
ammattilaiseksi.”

Mikke Lehtimäki
”Parasta futiksessa on hauskuus ja maalien
teko. Pahinta olisi loukkaantua. Upein maalini
on puolivolley.
Kannatan Real Madridia ja keräilen
futiskortteja. Raifussa on kiva pelata, koska
se on hyvä joukkue ja siellä on kivoja
kavereita. Unelmani on olla maailman paras
jalkapalloilija.”

Axel Jyränen
”Jalkapallossa parasta ovat pallo, nurmikko ja
maali. Ikäviä ovat venähdykset ja
loukkaantumiset. Upein maalini oli VG:tä
vastaan saksipotkulla maaliin.
Kannatan Real Madridia. Harrastan myös
partiota ja sählyä. Raifussa on kivaa, koska se
on hyvä joukkue. Unelmani on Suomen
maajoukkueeseen pääsy.”

Veeti Bäcklund
”Futiksessa parasta on, kun oppii jotain uutta.
Pahinta on, jos vetää tolppaan tai ylärimaan.
Upein maalini on ollut kulmatilanteesta tehty
maali.
Pidän Bayern Münchenista. Harrastan myös
frisbeegolfia. Raifussa on kivat pelikaverit ja
kivaa on sekin, kun me pärjätään. Unelmani
on isona päästä johonkin hyvään
joukkueeseen.”

Tom Janger
”Futiksessa on parasta kaverit, futiksessa ei
ole mitään ikävää. Paras maalini oli
vasempaan alanurkkaan 16-alueelta.
Kannatan myös Borussia Dortmundia.
Unelmani on päästä Bundesliigaan.”

