
Start	nr. 		Category			 Dancing	organization
101 	LAHTONEN	Ville	-	ANTTILA	Mila 	Boogie	Woogie	Juniori	1	Avoin 7 	Bolero
110 	MIKKONEN	Urho	-	PATRAKKA	Eedit 	Boogie	Woogie	Juniori	1	Avoin 	Rockn	Roll	Dance	Club	Comets
111 	VAULIMO	Samuel	-	VAULIMO	Elise 	Boogie	Woogie	Juniori	1	Avoin 	Rockn	Roll	Dance	Club	Comets
133 	EEROLA	Elias	-	ÄIJÄNAHO	Ella 	Boogie	Woogie	Juniori	1	Avoin 	Tanssiseura	Baunssi	ry
134 	LUKKALA	Niko	-	LAITILA	Lilli 	Boogie	Woogie	Juniori	1	Avoin 	Tanssiseura	Baunssi	ry
135 	KOIVUNEN	Aaron	-	KOIVUNEN	Ida-loviisa 	Boogie	Woogie	Juniori	1	Avoin 	Tanssiseura	Baunssi	ry
136 	KUISMA	Mikael	-	NEUVONEN	Ella 	Boogie	Woogie	Juniori	1	Avoin 	Tanssiseura	Baunssi	ry
137 	MANNER	Kimi	-	NOUSIAINEN	Nea 	Boogie	Woogie	Juniori	2	Avoin 3 	Tanssiseura	Baunssi	ry
138 	VESAMÄKI	Veikka	-	KIVINEN	Kerttu 	Boogie	Woogie	Juniori	2	Avoin 	Tanssiseura	Baunssi	ry
161 	ÄIJÖ	Mikke	-	LUOMA	Siiri 	Boogie	Woogie	Juniori	2	Avoin 	Tanssiseura	Swing	Team	Ry
102 	IIVANAINEN	Vilho	-	PITKÄNIEMI	Juuli 	Boogie	Woogie	Lapsi	Avoin 2 	Bolero
103 	IIVANAINEN	Veikka	-	PITKÄNIEMI	Salli 	Boogie	Woogie	Lapsi	Avoin 	Bolero
112 	HUHTINEN	Timo	-	HIRVELÄ	Pirkko 	Boogie	Woogie	Seniori	Avoin 3 	Rockn	Roll	Dance	Club	Comets
113 	LOUVO	Arno	-	USVAKARI	Asta 	Boogie	Woogie	Seniori	Avoin 	Rockn	Roll	Dance	Club	Comets
145 	LILJA	Ari	-	LILJA	Soile 	Boogie	Woogie	Seniori	Avoin 	Tanssiseura	Kouvolan	Terpsikerho	ry
104 	PÄIVINEN	Juho	-	MUNNE	Mari 	Boogie	Woogie	Yleinen	Champion 9 	Bolero
109 	HAAPAKOSKI	Pasi	-	VÄÄTÄJÄ	Maria 	Boogie	Woogie	Yleinen	Champion 	DSC	Oulu
114 	SAURÉN	Masi	-	TYUTYUNYUK	Anna 	Boogie	Woogie	Yleinen	Champion 	Rockn	Roll	Dance	Club	Comets
115 	EEROLA	Jussi	-	LESKINEN	Suvi 	Boogie	Woogie	Yleinen	Champion 	Rockn	Roll	Dance	Club	Comets
116 	ASPIALA	Miika	-	REITAMO	Emilia 	Boogie	Woogie	Yleinen	Champion 	Rockn	Roll	Dance	Club	Comets
117 	SÄTERI	Heikki	-	ZVELEBILOVÁ	Kristýna 	Boogie	Woogie	Yleinen	Champion 	Rockn	Roll	Dance	Club	Comets
118 	PESSI	Ville	-	LIPPONEN	Vuokko 	Boogie	Woogie	Yleinen	Champion 	Rockn	Roll	Dance	Club	Comets
139 	KALLIALA	Samuli	-	SARVILUOMA	Pinja 	Boogie	Woogie	Yleinen	Champion 	Tanssiseura	Baunssi	ry
140 	TIITTA	Tommi	-	ÄIJÄNAHO	Salla 	Boogie	Woogie	Yleinen	Champion 	Tanssiseura	Baunssi	ry
105 	RANNIKKO	Jasu	-	DALÉN	Salla 	Boogie	Woogie	Yleinen	D 4 	Bolero
106 	LEMPINEN	Kari	-	NOLVI	Saara 	Boogie	Woogie	Yleinen	D 	Bolero
119 	LATVALA	Arto	-	ASIKAINEN	Milka 	Boogie	Woogie	Yleinen	D 	Rockn	Roll	Dance	Club	Comets
144 	JETSONEN	Jarkko	-	JETSONEN	Viivi 	Boogie	Woogie	Yleinen	D 	Tanssiseura	J&V	ry
101 	LAHTONEN	Ville	-	ANTTILA	Mila 	Bugg	Juniori	1	Avoin 6 	Bolero
111 	VAULIMO	Samuel	-	VAULIMO	Elise 	Bugg	Juniori	1	Avoin 	Rockn	Roll	Dance	Club	Comets
133 	EEROLA	Elias	-	ÄIJÄNAHO	Ella 	Bugg	Juniori	1	Avoin 	Tanssiseura	Baunssi	ry
135 	KOIVUNEN	Aaron	-	KOIVUNEN	Ida-loviisa 	Bugg	Juniori	1	Avoin 	Tanssiseura	Baunssi	ry
134 	LUKKALA	Niko	-	LAITILA	Lilli 	Bugg	Juniori	1	Avoin 	Tanssiseura	Baunssi	ry
136 	KUISMA	Mikael	-	NEUVONEN	Ella 	Bugg	Juniori	1	Avoin 	Tanssiseura	Baunssi	ry
137 	MANNER	Kimi	-	NOUSIAINEN	Nea 	Bugg	Juniori	2	Avoin 3 	Tanssiseura	Baunssi	ry
138 	VESAMÄKI	Veikka	-	KIVINEN	Kerttu 	Bugg	Juniori	2	Avoin 	Tanssiseura	Baunssi	ry
162 	ÄIJÖ	Mikke	-	KALIN	Lilja 	Bugg	Juniori	2	Avoin 	Tanssiseura	Swing	Team	Ry
102 	IIVANAINEN	Vilho	-	PITKÄNIEMI	Juuli 	Bugg	Lapsi	Avoin 2 	Bolero
103 	IIVANAINEN	Veikka	-	PITKÄNIEMI	Salli 	Bugg	Lapsi	Avoin 	Bolero
120 	HUHTINEN	Timo	-	SOINI	Liisa 	Bugg	Seniori	Avoin 6 	Rockn	Roll	Dance	Club	Comets
113 	LOUVO	Arno	-	USVAKARI	Asta 	Bugg	Seniori	Avoin 	Rockn	Roll	Dance	Club	Comets
121 	SALO	Jukka	-	RANTA	Anne 	Bugg	Seniori	Avoin 	Rockn	Roll	Dance	Club	Comets
122 	IKONEN	Marko	-	NEUVONEN	Iiris 	Bugg	Seniori	Avoin 	Rockn	Roll	Dance	Club	Comets
141 	PULKKINEN	Jouni	-	KUOPPAMÄKI	Irina 	Bugg	Seniori	Avoin 	Tanssiseura	Baunssi	ry
145 	LILJA	Ari	-	LILJA	Soile 	Bugg	Seniori	Avoin 	Tanssiseura	Kouvolan	Terpsikerho	ry
123 	VALIMA	Pasi	-	TURPPO	Karoliina 	Bugg	Seniori	D 5 	Rockn	Roll	Dance	Club	Comets
146 	LEHTONEN	Jarmo	-	ANTTILA	Pirjo 	Bugg	Seniori	D 	Tanssiseura	Kouvolan	Terpsikerho	ry
147 	VESANEN	Juha	-	VESANEN	Tiina 	Bugg	Seniori	D 	Tanssiseura	Kouvolan	Terpsikerho	ry
168 	KATAJA	Matti	-	KATAJA	Merja 	Bugg	Seniori	D Boogie	Tour	ry
169 	TOIVONEN	Markku	-	MATTILA	Merja 	Bugg	Seniori	D Boogie	Tour	ry
104 	PÄIVINEN	Juho	-	MUNNE	Mari 	Bugg	Yleinen		Champion 11 	Bolero
106 	LEMPINEN	Kari	-	NOLVI	Saara 	Bugg	Yleinen		Champion 	Bolero
109 	HAAPAKOSKI	Pasi	-	VÄÄTÄJÄ	Maria 	Bugg	Yleinen		Champion 	DSC	Oulu
112 	HUHTINEN	Timo	-	HIRVELÄ	Pirkko 	Bugg	Yleinen		Champion 	Rockn	Roll	Dance	Club	Comets
124 	SÄTERI	Heikki	-	NUUTINEN	Salla 	Bugg	Yleinen		Champion 	Rockn	Roll	Dance	Club	Comets
115 	EEROLA	Jussi	-	LESKINEN	Suvi 	Bugg	Yleinen		Champion 	Rockn	Roll	Dance	Club	Comets
116 	ASPIALA	Miika	-	REITAMO	Emilia 	Bugg	Yleinen		Champion 	Rockn	Roll	Dance	Club	Comets
125 	PESSI	Ville	-	LANDSTRÖM	Maiju 	Bugg	Yleinen		Champion 	Rockn	Roll	Dance	Club	Comets
139 	KALLIALA	Samuli	-	SARVILUOMA	Pinja 	Bugg	Yleinen		Champion 	Tanssiseura	Baunssi	ry
140 	TIITTA	Tommi	-	ÄIJÄNAHO	Salla 	Bugg	Yleinen		Champion 	Tanssiseura	Baunssi	ry
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163 	HENTTONEN	Olli	-	HENTTONEN	Anni 	Bugg	Yleinen		Champion 	Tanssiseura	Swing	Team	Ry
107 	SUOMINEN	Leo	-	HURME	Riikka 	Bugg	Yleinen	D 5 	Bolero
123 	VALIMA	Pasi	-	TURPPO	Karoliina 	Bugg	Yleinen	D 	Rockn	Roll	Dance	Club	Comets
126 	MARTTINEN	Manu	-	LAHTI	Birgitta 	Bugg	Yleinen	D 	Rockn	Roll	Dance	Club	Comets
144 	JETSONEN	Jarkko	-	JETSONEN	Viivi 	Bugg	Yleinen	D 	Tanssiseura	J&V	ry
164 	ÄIJÖ	Matias	-	SIILI	Iida 	Bugg	Yleinen	D 	Tanssiseura	Swing	Team	Ry
111 	VAULIMO	Samuel	-	VAULIMO	Elise 	Fusku	Juniori	Avoin 12 	Rockn	Roll	Dance	Club	Comets
137 	MANNER	Kimi	-	NOUSIAINEN	Nea 	Fusku	Juniori	Avoin 	Tanssiseura	Baunssi	ry
138 	VESAMÄKI	Veikka	-	KIVINEN	Kerttu 	Fusku	Juniori	Avoin 	Tanssiseura	Baunssi	ry
135 	KOIVUNEN	Aaron	-	KOIVUNEN	Ida-loviisa 	Fusku	Juniori	Avoin 	Tanssiseura	Baunssi	ry
142 	KUISMA	Mikael	-	LAITILA	Lilli 	Fusku	Juniori	Avoin 	Tanssiseura	Baunssi	ry
143 	LUKKALA	Niko	-	NEUVONEN	Ella 	Fusku	Juniori	Avoin 	Tanssiseura	Baunssi	ry
133 	EEROLA	Elias	-	ÄIJÄNAHO	Ella 	Fusku	Juniori	Avoin 	Tanssiseura	Baunssi	ry
149 	MÄKELÄ	Jilla	-	LUMME	Elsa 	Fusku	Juniori	Avoin 	Tanssiseura	Rocking	Flames	ry
150 	KIVIMAA	Lahja	-	HOVI	Sonja 	Fusku	Juniori	Avoin 	Tanssiseura	Rocking	Flames	ry
151 	KYTÖLÄ	Oona	-	SAND	Justiina 	Fusku	Juniori	Avoin 	Tanssiseura	Rocking	Flames	ry
162 	ÄIJÖ	Mikke	-	KALIN	Lilja 	Fusku	Juniori	Avoin 	Tanssiseura	Swing	Team	Ry
165 	KATAJA	Anni	-	LAMPINEN	Ella 	Fusku	Juniori	Avoin 	Tanssiseura	Swing	Team	Ry
127 	HUHTINEN	Timo	-	KARVINEN	Päivi 	Fusku	Seniori	Avoin 1 	Rockn	Roll	Dance	Club	Comets
147 	VESANEN	Juha	-	VESANEN	Tiina 	Fusku	Seniori	D 1 	Tanssiseura	Kouvolan	Terpsikerho	ry
109 	HAAPAKOSKI	Pasi	-	VÄÄTÄJÄ	Maria 	Fusku	Yleinen		Champion 8 	DSC	Oulu
120 	HUHTINEN	Timo	-	SOINI	Liisa 	Fusku	Yleinen		Champion 	Rockn	Roll	Dance	Club	Comets
125 	PESSI	Ville	-	LANDSTRÖM	Maiju 	Fusku	Yleinen		Champion 	Rockn	Roll	Dance	Club	Comets
115 	EEROLA	Jussi	-	LESKINEN	Suvi 	Fusku	Yleinen		Champion 	Rockn	Roll	Dance	Club	Comets
139 	KALLIALA	Samuli	-	SARVILUOMA	Pinja 	Fusku	Yleinen		Champion 	Tanssiseura	Baunssi	ry
166 	RASI	Olli	-	PERÄLÄ	Saana 	Fusku	Yleinen		Champion 	Tanssiseura	Swing	Team	Ry
163 	HENTTONEN	Olli	-	HENTTONEN	Anni 	Fusku	Yleinen		Champion 	Tanssiseura	Swing	Team	Ry
140 TIITTA	Tommi	-	ÄIJÄNAHO	Salla Fusku	Yleinen	Champion 	Tanssiseura	Baunssi	ry
106 	LEMPINEN	Kari	-	NOLVI	Saara 	Fusku	Yleinen	D 6 	Bolero
107 	SUOMINEN	Leo	-	HURME	Riikka 	Fusku	Yleinen	D 	Bolero
108 	LAHTINEN	Jyri	-	LAMMELA	Leena 	Fusku	Yleinen	D 	Bolero
128 	HELLANMAA	Marko	-	ALA-KLEME	Sanna 	Fusku	Yleinen	D 	Rockn	Roll	Dance	Club	Comets
148 	TONTERI	Antti	-	SALMINEN	Sirpa 	Fusku	Yleinen	D 	Tanssiseura	Kouvolan	Terpsikerho	ry
164 	ÄIJÖ	Matias	-	SIILI	Iida 	Fusku	Yleinen	D 	Tanssiseura	Swing	Team	Ry
152 	SALMINEN	Nestori	-	RINTALA	Vilma 	Rock	'n'	Roll	Lapsi	2	Avoin 4 	Tanssiseura	Rocking	Flames	ry
153 	VIRTANEN	Lasse	-	JURVANEN	Kerttu 	Rock	'n'	Roll	Lapsi	2	Avoin 	Tanssiseura	Rocking	Flames	ry
154 	SALMINEN	Rasmus	-	SAND	Peppi 	Rock	'n'	Roll	Lapsi	2	Avoin 	Tanssiseura	Rocking	Flames	ry
155 	RIIKONEN	Joonas	-	HELL	Sara 	Rock	'n'	Roll	Lapsi	2	Avoin 	Tanssiseura	Rocking	Flames	ry

132 	Rocky	Roads 	Rock	'n'	Roll	Naisformaatio 3 	Rockn	Roll	Dance	Club	Comets

156 	Out	of	Tune 	Rock	'n'	Roll	Naisformaatio 	Tanssiseura	Rocking	Flames	ry

157 	MiniLady 	Rock	'n'	Roll	Naisformaatio 	Tanssiseura	Rocking	Flames	ry

158 	Rock	Queens 	Rock	'n'	Roll	Tyttöformaatio 3 	Tanssiseura	Rocking	Flames	ry

159 	Rainbow	Dash 	Rock	'n'	Roll	Tyttöformaatio 	Tanssiseura	Rocking	Flames	ry

167 	Tehotytöt 	Rock	'n'	Roll	Tyttöformaatio 	Tanssiseura	Swing	Team	Ry
160 	HAGEL	Niklas	-	HELL	Laura 	Rock	'n'	Roll	Yleinen	Champion 1 	Tanssiseura	Rocking	Flames	ry
121 	SALO	Jukka	-	RANTA	Anne 	Rockabilly	Avoin	Champion 7 	Rockn	Roll	Dance	Club	Comets
129 	ENBERG	Kristian	-	NÄSMAN-HAO	Pia 	Rockabilly	Avoin	Champion 	Rockn	Roll	Dance	Club	Comets
130 	AUVINEN	Simo	-	PIRJAMO	Leena 	Rockabilly	Avoin	Champion 	Rockn	Roll	Dance	Club	Comets
120 	HUHTINEN	Timo	-	SOINI	Liisa 	Rockabilly	Avoin	Champion 	Rockn	Roll	Dance	Club	Comets
131 	MARTIKAINEN	Juha	-	KUULIAINEN	Nina 	Rockabilly	Avoin	Champion 	Rockn	Roll	Dance	Club	Comets
128 	HELLANMAA	Marko	-	ALA-KLEME	Sanna 	Rockabilly	Avoin	Champion 	Rockn	Roll	Dance	Club	Comets
163 	HENTTONEN	Olli	-	HENTTONEN	Anni 	Rockabilly	Avoin	Champion 	Tanssiseura	Swing	Team	Ry


