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Johtokunnan terveiset pojat 02/03 joukkueille,
toimijoille, huoltajille ja yhteistyökumppaneille

Kausi 2016 on vasta aluillaan, mutta jo tässä vaiheessa voidaan todeta, että tulevasta kaudesta
tulee tavanomaista mielenkiintoisempi Kanulaisen jalkapalloilun näkökulmasta.

Naisten Edustuksella alkaa toinen kausi valtakunnallisessa Kakkosdivarissa, joka tuo seuralle
lisää näkyvyyttä ympäri Suomenmaan ja kovatasoisia naisfutisotteluita myös Kauhavalle. Joh-
tokunta toivottaakin kaikki kauhavalaiset naisten kotiotteluihin kannustamaan joukkuetta hy-
viin suorituksiin.

Lisäksi tänä vuonna kauan odotettu monitoimihalli nousee vihdoin urheilupuistoon ns. jäähallin
nurmikentän paikalle. Kauhavan Kanuunat on luvatusti mukana halliyhtiössä yhdessä kolmen
muun urheiluseuran kanssa. Olosuhteet paranevat kertaheitolla, ja näin sen pitää ollakin paikka-
kunnalla, jossa jalkapallon harrastajia on Vaasan piirissä kolmanneksi eniten. Kaiken tämä ”halli-
huuman” keskellä kaupunki ei saa kuitenkaan unohtaa tekonurmen uusimista.

Merkittävintä vuodessa 2016 on kuitenkin edelleen se arkinen aherrus kauhavalaisen jalkapal-
lon hyväksi, mitä Kanun eri joukkueissa tehdään ja kehitetään määrätietoisesti. Lähtökohdat
ovat hyvät, sillä 22 vuotta jatkuneen Kanulaisen jalkapallotyön perustalle on luontevaa rakentaa
laadukasta lajitoimintaa.

Tulevaisuudessa Kanun jalkapallossa on satsattava yhä parempaan valmentamiseen. Kanulaista
valmennusta on kehitettävä niin, että seuralle syntyy yhä tunnistettavampi harjoituksellinen ja
pelillinen samankaltaisuus. Kanun pelitapa!  Yksittäisten valmentajien osaamista tuetaan seu-
ran sisäisillä valmentajatapahtumilla ja osallistumalla Palloliiton, sekä SPL Vaasan Piirin järjes-
tämiin valmentajakoulutuksiin. Maalivahtivalmennus tulee olemaan yksi kulmakivistä myös
tällä kaudella.

Valmennuspanostusten myötä kilpailulliset tavoitteet tulevat tulevaisuudessa olemaan Kanussa
myös tärkeässä asemassa. Lahjakkaimmille, pelaajina kehitystä janoaville kauhavalaisille
jalkapalloilijoille, Kanu tarjoaa hyvät olosuhteet kehittyä pelaajana kohti isompia ja kovempia
haasteita. Toisaalta Kanussa painotetaan myös vähemmän kilpailullisen jalkapallon harrastami-
sen merkitystä. Nuorempien ikäluokkien joukkueissa voi jalkapalloa harrastaa tasonsa ja tavoit-
teidensa mukaisesti, jotta pelaamisen mielekkyys ja motivaatio säilyvät.

Yhteiskuntavastuunsa tuntien Kanu haluaa olla järjestämässä mahdollisimman laajalle lasten ja
nuorten joukolle mielekästä toimintaa jalkapallon parissa. Toukokuussa käynnistyvät jalkapallo-
koulut ovat hyvä osoitus tästä toimintatavasta.

Kauhavan Kanuunat, Alahärmän Kisa ja Kortesjärven Järvi-Veikot ovat sopineet yhteistyöstä
jalkapallon kehittämiseksi Kauhavalla. Työryhmä on laittanut tuulemaan ja ensimmäiset
yhteisjoukkueet on jo ilmoitettu sarjaan. Tarkoituksena on tiivistää seurojen välistä yhteistyötä
ja kehittää monipuolisesti jalkapalloa koko kaupungin alueella.

Ensimmäinen tavoite oli kaikkien kolmen seuran yhteinen miesjoukkue. Joukkue on tarkoitus
nostaa ylemmille sarjatasoille. Yhteinen miesjoukkue on ilmoitettu V-divisioonaan ja mukana
on toimijoita jokaisesta seurasta.  Taitokoulutoiminta aloitetaan myös tänä keväänä. Ryhmien
toiminta alkaa, kun joukkueet aloittavat 8v8 pelit (E10). Sitä nuoremmat tutustuvat toisiinsa jo
kortteliliigassa, jota pelataan kesällä ympäri Kauhavaa. Työryhmällä on suunnitteilla myös yh-
teinen kausisuunnitelma.

Johtokunta on sitoutunut seuran saamiseen Palloliiton laatujärjestelmän II-tasolle. II-tasolle pää-
seminen edellyttää kuitenkin tietynlaisia toimenpiteitä seuralta, joten töitä on myös tällä rinta-
malla. Askel kerrallaan on edetty, ja lähiaikoina vaatimustaso varmasti saavutetaan.

Perustyö tehdään kaikissa niissä tämän vuoden 18 sarjajoukkueessa, harrastejoukkueissa ja
jalkapallokouluissa. Iso kiitos kuuluu kaikille toimijoille, jotka ovat joukkueissa mukana, ja
tietysti myös lasten vanhemmille. Myös yhteistyökumppaneiden rooli on merkittävä. Kaikki työ
on vapaaehtoista, pyyteetöntä ja tehty lasten parasta ajatellen. On kaikkien etu, että lapsilla on
hyviä harrastuksia. Jalkapallo on erinomainen liikunnallinen harrastus kaikille lapsille.

Toivotamme kaikille mukavaa ja energistä jalkapallokesää 2016!

Kauhavan Kanuunat ry.
Johtokunta
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KAUHAVAN KANUUNAT 2016

Kokonaisuudessaan 2015 kausi oli erittäin onnistunut, osittain se meni jopa yli odotusten. Kahden ikäluokan kolme joukkuetta kehittyi taas aimo

harppauksen eteenpäin, hauskaa oli ja tulostakin tuli! Vanhemmat eli P02 joukkue jatkoi keväällä 2015 kilpasarjassa Vaasan piirin 2. divisioonassa

ja tavoitteeksi asetettiin vain ja ainoastaan sarjanousu ykköseen syksyksi. Kaikki muu olisi katkeraa pettymystä, 2014 syksyllä kun nousufinaali

hävittiin kotikentällä kauden päätteeksi... Tällä kertaa tavoite myös toteutui, nousuun oikeuttava kolmas sija saavutettiin, vaikka kesällä joukku-

etta riepotteli ennätyksellinen loukkaantumissuma. Joukkuetta paikkasikin hienosti myös nuorempi ikäluokka ja iso osa menestyksestä kuuluu

nollakolkuille. Kevätkierrokselta mainittakoon myös se, että P02 joukkue hävisi vain yhden kevään sarjapeleistään ja päästi koko sarjassa vähi-

ten maaleja omaan verkkoon. Nousu varmistuikin jo hyvissä ajoin ennen juhannusta. Sarjan 2.sija jäi vain pisteen päähän ja sarjavoittajankin

kanssa pelattiin tasan… Mutta kevään ainut tappio tulikin jalkapalloeriskummallisuuksien tyyliin siitä pelistä, mistä sitä ehkä vähiten odotettiin

... mutta...mutta... pallo on pyöreä! Oli sarjataso mikä tahansa, Valioliiga tai piirisarja - kaikki on mahdollista, siinähän tämä lajin suola onkin.

Syksyn ykköseen lähdettiinkin luottavaisin mielin ja hyvät suoritukset jatkuivat myös sarjatasoa korkeammalla, tuloksena jälleen sarjan 3.sija.

Tasaisen ja tasokkaan sarjan viimeiseen kierrokseen asti, oli jopa nousupaikka Aluesarjaan vielä mahdollista. Siihen tosin olisi jo tarvittu hieman

muidenkin ”apua” omissa peleissään, eli homma ei ollut ihan omissa käsissä. Lopulta kausi päättyi SJKn vieraana syksyn rankkasateessa koko

kauden neljänteen tappioon – lähellä oli huikea suoritus nousta 2 sarjatasoa kaudessa!  Sarjapeleistä 8 voittoa, 3 tasapeliä ja vain 4 tappiota koko

sarjakauden aikana kahdella sarjatasolla,  vallan positiivinen suoritus pikkukaupungin porukalta. Lisäksi käytiin jo kokeilemassa ensikauden

säännöillä ”isonkentän” peliä Kauhajoen MessuCupissa, sieltä tuomisina pronssimitalit, jotka ratkottiin dramaattisesti rankkarikisalla. Tällä

kaudella 2002 ikäluokka siirtyy siis 11v11 pelimuotoon ja isolle ns. aikuisten kentälle.  Haasteita riittää, pelaajia on  ikäluokassa kohtuu vähän

ja täysmittainen kenttä muuttaa osaltaan pelin luonnetta. Tilaa on, jos sitä osataan käyttää. Mutta tästä se oikea jalkapallo vasta alkaakin.   ->

Kolmas kerta toden sanoo ? Jaa-a... tiedä häntä, mutta tässä se taas on. P02/03 Kanuunoiden oma tiedotustötterö numero 3 :)

Kauhavan seudun junnufutarien “massit” on taas loppu ja amatööritoimitus unohtanut vuodessa luomisen tuskan määrän, joten tässä sitä taas ollaan -

hyvän asian puolesta toki. Ellei erinomaisen. Asian nimeltä juniorijalkapallo ja sen paikalliskulttuuria edistämässä, sekä luomassa liikunnan riemua

nuorten keskuuteen. Kuten aikaisempinakin vuosina, Kanujunioreiden kausijulkaisussa esiintyy seuran vanhimmat poikajoukkeet eli 2002 ja 2003 ja

ripaus muita. Kuten ennenkin, tiedotuslinja on sieltä jostain... asian ja hölynpölyn rajamailta :) - mutta koska toimitus on mitä on... lukijat ja tukijamme

armahtakaa, tämä ei ole Hesari eikä Komiat- mutta jossain määrin tutkivaakin journalismia täälläkin yritetään suorittaa! Eli asiaa ja asian sivusta,

aloitetaan siitä miten poikien kausi 2015 meni - aikas hyvin sanoisimme :)
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P03 ikäluokka lähti keväällä ensimmäistä kertaa viral-

liseen kilpasarjaan ja sen lohkovaiheeseen. Suurempia ta-

voitteita ei kauden alussa asetettu, mutta lopulta pelit läh-

tivät sujumaan jopa yli valmennuksen odotusten, jonka

seurauksena kevätkierrokselta 3.sija lohkossa. Se oikeutti

suoraan paikkaan syksyn 1.Divisioonaan. Syksyn ykkönen

oli tämän ikäluokan korkein sarjataso Vaasan piirissä! Ol-

tiin siis kovassa seurassa ja tavoitteeksi asetettiin sarja-

paikan säilyttäminen isojen alueen liigaseurojen kyky-

koulujen täyttämässä ykkösdivarissa. Tavoite täyttyi, tar-

vittavat pisteet saatiin ja tänä keväänä -03 ikäluokassa

pelataankin Kauhavalla pitkästä aikaa ikäluokan korkeim-

malla sarjatasolla piirissä!

Kovat pelit myös kehittivät, tämä nähtiin myös syksyn

päätteeksi ikäluokan osallistuessa omaan sarjaansa

MessuCupissa, josta irtosi turnaus voitto puhtaalla pelillä!
Kanun P03 ei hävinnyt yhtään peliä koko turnausviikonlopun aikana ja päästi vain 2 maalia omaan verkkoon, tehden itse lähemmäs 20 maalia.

Maalisuhdekin oli siis vallan mukava ja parempaa päätöstä kilpailukaudelle ei olisi voinut tullakaan. Sarjapaikka varmistettu ja kultaa kaulassa :)

Pojat -03 ikäluokan pelaajia pelasi myös Kanun P03/04 yhteisjoukkueessa, joka pelasi -03 ikäluokan 3. divisioonaa. Tämä 2003 ja 2004 ikäluo-

kan pelaajista koottu pelaajakehitysjoukkue menestyi myös mainosti, ollen pitkään jopa sarjajohdossa. Loppusijoitus 3. oli hieno suoritus, moni

tämän joukkueen pelaaja pelasi siis vuotta vanhempien sarjassa! Kaiken kaikkiaan Kanuunoiden kausi oli onnistunut, tästä tunnustuksena myös

seuran ”Vuoden joukkue” palkinto jaettuna P02/03 ikäluokille – joukkueet olivat menneen kauden menestyneimmät Kauhavan jalkapallossa.

Tätä kirjoittaessa on 2016 kauden viimeistely harjoitusjakso on menossa ja sarjojen alku ovella. Kiitos tukijoidemme, olemme pystyneet talvella

suorittamaan myös sisähalliharjoittelua lähes viikottain. Ensi syksynä tosin pitäisi loppua myös talviharjoittelussa tasoituksen antaminen muille

seuroille, joilla kaikilla on omat hallit… Tähän saakka Kanut ovat olleet lähistön hallien vuoronhakulistojen armoilla, ja aina ei ole saanut

halliaikaa rahallakaan. Lisähaasteena Kauhavan liikuntasalien tilanne tänä talvena oli aika homeinen... joten talviharjoittelu on ollut ennätys-

haasteellista. Onneksi hallihanke Kauhavalla on pitkällä. Kun tekonurmi seuraavan kerran jäätyy, voimme toivon mukaan kävellä sisään tulit-

erään monitoimihalliin Kauhavan urheilupuistossa :) - Sitä odotellessa, potkitaan ensin tämä kausi valmiiksi!



KAUHAVAN KANUUNAT - JUNIORIT5 2016

PELAAJAESITTELYT
Joukkue on aina joukkue, mutta jostainhan sekin koostuu - eli pelaajista. Keitä he ovat, mistä he tulevat, minne he
menevät ja mitä he tekevät.... no, hei hetkinen! Siis nämä jäbäthän potkii palloa... tämä on jalkapallolehti eikä
mikään “nallekekkosen” oraakkeli julkaisu kuu-ukoista....

Jalkapallojoukkueissa on aina luontaista vaihtuvuutta kausien välillä, etenkin ammattilaisseuroissa. Mutta vaihtuvuutta alkaa olla jo junioreissakin,
etenkin kun homma menee “vakavammaksi” kuin pelkästään pallon perässä juoksemiseksi. Samoin 14:sta ikävuoden kohdalla moni vakavam-
min urheileva tekee jo lajivalintojaan. Jos tosissaan treenaa, niin ei ihan viittä lajia pysty vetämään samaan aikaan Elmokaan... kahdessakin on
jo haastetta näin “drop out” iän kynnyksellä ja muutkin asiat alkaa ihmetyttää “murkkuja”. Joten osa suuntaa katseensa ja energiansa muihin
toimintoihin, pois jalkapalloviheriöltä vaikka kykyjä siihenkin hommaan olisi. Mitä vanhempia junnujoukkueet ovat, sitä harvemmin ne koos-
tuvat enää pelkästään oman seuran kasvateista - tai sitten puhutaan jo suurseurasta. Vaikka KANU on piirin neljänneksi suurin pelaajamäärältään
Vaasan  piirissä, ei pelaajia riesaksi asti kuitenkaan ole. Täten myös KANUn ykkösjoukkueet ovat kaudella 2016 niin kutsuttuja yhteisjoukkueita,
eli joukkueen nimen perässä kulkee YJ tunnus. Tämä mahdollistaa myös muiden yhteistoiminnassa olevien seurojen pelaajien pelaamisen
joukkueessa ilman todellisia seurasiirtoja. Mitä vanhempia junnujoukkueet on, sitä yleisemmin ne ovatkin YhteisJoukkueita.

Kausi 2016 on muutenkin historiallinen yhteistoiminnan aloittamisen vuosi Kauhavan kaupungissa. Kaikki kaupungin alueen jalkapalloseurat
KANU, KJV ja AK ovat vihdoinkin koonneet voimansa yhteen, yhteisen miesten edustusjoukkueen eteen, joka lähtee tosissaan ja voimakkaasti
nuorennettuna tavoitteena korkeammat sarjatasot. Samalla on luotu myös looginen pelaajapolku kaikkien kolmen seuran junioreille. Jo kaudel-
la 2016 alkaa yhteiset kortteliliigat ja nuorempien taitokoulut. Seurojen vanhimmat junnut, jotka siirtyvät C14 sarjaan ja tutummin miesten-
kentälle eli aitoon 11v11 peliin, pukevat päälleen Kanun paidan, joka tällä hetkellä pitää junnupuolella alueen seuroista korkeimpia sarja-
paikkoja molemmissa ikäryhmissä. Tällä taataan myös pelaajien riittävyys jatkossakin ja alueella säilyy isompien junnujenkin kilpajoukkueet.

Yhteistoiminnassa 2016 on mukana myös Lapuan Ponnistus, josta tulee kovan tason pelimiehiä vahvistamaan molempien ikäluokkien
ykkösjoukkueita. Ennakkoluuloton seurayhteistyö alkoi jo marraskuussa 2015, kun osa Kanun P03 ja P02 pelaajista pukivat päälleen “Ponnarien”
paidan Futsal puolella, jotta saataisiin joukkue sarjaan. Paljon ei jäänty parannettavaa starttikaudesta, koska “Ponnari-kanuunat” voittivat heti
ensimmäisenä kautena koko Vaasan piirin Futsal sarjan C14 ikäluokassa. Piirinmestaruuskultaa ripustettiin kaulaan kauden päätteeksi!

KANU 2016 - YHTEISTOIMINNAN VUOSI

Aloitetaan RYSÄPEIKOISTA ... eli maalivahdeista. Kanun kahden ikäluokan
kolmessa joukkeessa veräjää vartioi 4 eri rysäpeikkoa eli veskaria, tai mokkea, tai molaria -
monta nimeähän noille paljon vartijoille on. Englantilaiset sanookin “Crazy Keepers”... hullun
hommaahan se vähän väliä on, eikä sinne tolppien väliin liikaa tunkua koskaan ole....

mennyt ilman ripakorillista huipputorjuntoja. Voidaan kai puhua jo voittavasta maalivahdista, sillä niitä ratkaisevia torjuntoja tuli monen monta ja nollapelejäkin
kirjattiin useita. Rankkarispecialistin mainekin tällä refleksitorjujalla säilyi, peliaikaiset pilkut torjuttiin kaikki mitä tuli ja kauden ainut rankkarikisakin päätyi
torjuntavoittoon. Kelpo kausi takana ja edelleen mukana myös ikäluokan aluejoukkueen vahvuudessa. Kotoa aikanaan annettu loisto-ohje “tee mitä tahansa, mutta
älä vaan sitten koskaan mene  maaliin....” lienee pahasti väärin ymmärretty jo moninkerroin, koska kaudella 2016 kaksoisedustussäännön puitteissa Joona näh-
dään myös aluesarjaa pelaavan Norrvalla FF.n maalilla sekä Puolen Suomen Liigassa VIFK-NFF YJ.ssä.  Lisää vettä myllyyn laittoi myös viime kesän Liverpool
leirin britti MVV, joka kirjotti diplomiin terveiset “you have natural talent to be a keeper, keep training hard..”  Joonan voittaessa leirin veskaripuolen kaikki
taitohaasteet. Mutta veskarithan on aina ollut pikkuisen sekopäistä ja todella itsepäistä porukkaa, jolla itsesuojeluvaistokin voi olla tuntematon käsite - joten
ihmekö tuo. Eikä kyllä tule pulaa ainakaan peliajasta... kolmen joukkueen mukana kun häärää...  Ihme onkin jos “Kössin” kalenterissa on päivä ilman treenejä tai
peliä.... Jalkapallohullu, toisessa polvessa sitä ja pahinta lajia. Väittikös joku proffa että evoluutio kulkee aina vain eteenpäin? Darwinkos se oli ?? vai Dino Zoff?

# 1    Joona Poltto
Nollakakkosten maalilla päävastuun torjuntahommista kantaa tälläkin
kaudella “Kössi”.

Vuorossa alkaa neljäs kausi Kanuunoiden maalilla. Ja vähä muuallakin. Futsal-
sarjassakin tuli mestaruuskekoon kortensa kannettua Ponnareiden maalilla.
Pari palloa on toki uran varrella pitänyt rysästä kaivaa jalkapallokentälläkin,
mutta taitaa edelleen olla enemmän torjuntoja tilillä kuin takaiskuja. Viime
kevätkierroksen vähiten maaleja selän taakse sarjassa päästänyt rysäpeikko,
vain 9 kertaa soi omissa. Syksyllä nousu seuraavalle sarjatasolle toi hieman
kovempia pelejä ja maalejeja meni taa tuplat, mutta vielä enemmän olisi
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# 44 Paulus Huhtamäki

# 12 Heta Huttula

# 22 Petteri Tyynismaa
Pitkä-Pete on KJV-kasvatti, joka pelaa tällä kaudella myös Kanuunoiden ykkösporukoiden maalilla, kiitos seurojen
yhteisjoukkuesopimusten. Ihan ei vielä tarvi päällä ylärimaa väistää pikku maalissa, mutta ulottuvuudesta homma ei
ainakaan jää kiinni. KJVn nollakolmosten luottoveskari varmistaa tällä kaudella Kanussa Kössin taustaa, pelaten
P02sten  varaveskarina isolla kentällä ja vuorottelee Pagnumin kanssa Kanun nollakolkkujen ykkösdivari jengissä.
Pete on myös ikäluokkansa piirihaavitoiminnassa mukana ja luontaista torjuntataipumusta löytyy.  Kanun mukaan
hyppääminen tuo myös varmasti kauden aikana uutta näkemystä ja osaamista maalivahtipelaamiseen, seurassa kun
huitoo se yksi vihtahousu veskarivalmentaja, jonka mielestä veskarien pitäisi nukkuakin suurinpiirtein oikeanlaisessa
torjunta-asennossa....Se on kuulemma numeronkin valinnut ikätoverinsa “Jässin” mukaan Petelle. Joku juttu sillä on
tuohon Jääskeläisen Lucky-Two-Two numeroon. Kuulemma Valkun harrasteauton rekkariinkin on valittu sen takia -22
numeroiksi. On kuulemma iso  ja nopea niinku Jässi - siis se auto, EI Valkku... sen parasta ennen päivä on ummessa...

Neljäs jengin veskari ei missään nimessä ole mokketiimin vähäisin, mutta varmasti kaunein. Vaikka
välillä neiti saattaa seistä maalilla suorin jaloin ja johtaa ympärillä pyörivää kesäistä itikkaparvea kova-
äänisesti pois pelipaidaltaan enemmän kuin kenttäpelaajiaan kentällä. Seuraavaksi tämä neiti sitten
saattaa nykäistä sellaisen yläkäden torjunnan ylänurkasta, että poikakolmikollamme on todella tekemi-
nen tehdä sama perässä. Välillä suoritukset on parasta A-luokkaa, vielä kun saaadan jokaisesta päivästä
samanlainen. Tuo keskittyminen kun pikkaisen herpaantuu välillä mielipideilmaisuun joukkueen pe-
laajista. Vakiosanastoon kuuluukin pelaajamääritelmät: Tyhmy, Retu, Vajakki... ja muut kivat adjektiivit
mitä Heta pojista keksii. No... tuleepa sitä kuittia toisinkinpäin ja varmaa on, että jos Kauhavan Greta
Garbo istuu pelibussissa, tunnelma ei jää tylsäksi.  Draamakuningatar Huttula lieneekin perinyt hieman
näyttelijänlahjoja äidiltään, eikä Hetan mielipiteet taatusti jää pojilta kuulematta. Kanun tyttöjoukkueiden
kokiessa hieman inflaatiota pelaajista kaudelle 2016, Heta siirtyy yli-ikäluvalla pelaamaan nollakolkku
poikien 3.divarijoukkueeseen pitääkseen pelituntumaa yllä - manageri Jykälle on kyllä tullut kyselyjä
tytön perään jo muualtakin, mutta toistaiseksi kartutetaan pelikokemusta poikajoukkueen mukana. Heta
kun on nostettu mukaan jo Kanun naisten edustusjoukkueenkin rinkiin, joka pelaa ihan valtakunnan
kakkosta eli todella korkean tason naisfutista. Pelaajapolku on siis olemassa valmiina. Pelinumeron 12
perusteina valmentaja kertoi olevan VPSn Juuso Kevarin, joka on myös nähty talvella Kanun veskareita
kurssittamassa. Vähän samaa on kuulemma luonteissa Juusolla ja Hetalla, mielipide kun ei jää kerto-
matta, oli se sitten kivaa, mukavaa tai vastustajaa ärsyttävää ;) Mutta veskarithan tahtoo aina pelaajien
pääkopan sisälle häiriköimään, jos suinkin mahdollista ;) Tämä puoli on Hetalla hallinnassa kyllä,
välillä hepulin partaalla on valmentajakin, kun neiti oikein “säätää” ja “skopoilee” - ei ole tylsää ei .....  =D

Nti Huttula (edessä) tausta-
joukkoineen erikoistilanne
harjoituksissa ...  - tai siis
muut oli Patruuna-areenal-
la... Heta suorittaa taktisen
harjoituksen kuvan esineil-
lä Roadhouse kauppakes-
kuksen lattialla. Oikeassa
laidassa ilmeisesti joku lu-
kuisista “tyhmyistä” yrit-
tämässä tunkea kenkää peliin.

Peli- ja harkkamatkoilla alati bussissa höpöttävä “Pagnum” hoitelee nollakolkkujen porukoissa rysänvartijan virkaa. Tältä kaverilta ei hymy hyydy oikein koskaan ja
se hymy kelpaisi vaikka Pepsodent mainokseen ;)  Veskarina lähtee vasta toinen kausi, mutta viime kaudella kesken kauden tehty siirtyminen laitalinkistä maalin-
suulle oli todella onnistunut veto ja läpimurtokausi. Aluksi Pagnumin piti veskaroida vain kolmosdivariporukassa. Takapihaveskarointi sujui Sirpinkujalla Kössin
kanssa kuitenkin sen verran luontevasti, että Valkku tahtoi laittaa Pagnumin peliinkin tolppien väliin. Jo ensiesitysten jälkeen oli selvää, että tämä kaveri pelaa myös
syksyn ykkösessä “rysäpeikkona”. Sen verran pallovarmaa oli tekeminen. Pagnum on voittava maalivahti jos kuka, se
tuli menneellä kaudella todistettua tiukoissa matseissa missä Pagnumin giga-mega-refleksi torjunnat takasi mo-
nesti pisteiden kotimatkan Kauhavalle. Myös Messucupin voittossa oli Pagnumilla iso rooli, 5 nollapeliä oli
huikea saldo, puhutattakaan finaalin rankkarikisan voitosta Pauluksen torjuessa 2/3 rankkareista. Ei turhaan
tullut turnauksen parhaan pelaajan palkinto kotiin palkintokaappia täydentämään. Vähän ahdastahan sielä
Padminton pystien seassa on, mutta aina yksi menee :). Numero ja lempinimi Pagnum44 on pitkä tarina, mutta
huhutaan, että Valioliigaveskari  Fraser Foster otti täksi kaudeksi saman numeron kuultuaan, että liimanäpit on
nelinelosia ja ampuu palloa kuin Klint Itäpuun tussari konsanaan. Ja onhan tuo jäätävä kaksimetrinen korsto
ihan yhtä iso ja pelottavan rysäpeikon näköinen kuin aito Pagnumkin! Kelpaa siinä 44 numeroa kanniskella....
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# 10 Juuso Kuoppala
Kakkosten kapteeni Juuso “Jönä” Kuoppala on ilmiö. Tämä urheilun “Elmo” menestyisi varmaan lajissa kuin lajissa,
mutta jalkapallon lisäksi lätkitään enimmäkseen sulkaa. Sillä tyylillä, ettei ole tainnut hävitä montaakaan peliä koko vuon-
na. Nelurissa Pagnumin kanssa kaksikko lienee voittamaton jo toista vuotta putkeen. Kauden 2015 jälkeen perinteisessä
parhaan pelaajan äänestyksessä Jönä saikin ylivoimaisen äänten enemmistön keräten yli 70% äänistä. Eikä turhaan - niin
suuri panos Jönssin peli taas P02 joukkueelle oli. Lienee maalivahdin lisäksi ainoa, joka pelasi joka pelissä täydet minuu-
tit. Keskikentän raatajana Jönä on ihka aito “Box-to-Box” pelaaja joka raataa, riistää ja rakentaa Kanun peliä. Ei uskoisi
että alkava kausi on vasta Jönssin neljäs jalkapallossa, sen verran taitava jäbä on kyseessä. Harkoissa onkin hyvin tuttuja
huutoja “ei voi tulla” kun Jönällä on pallo - mutta niin vaan se tulee välillä 3v1 tilanteista ohi ja pallo häkkiin... Hei “ei voi
tulla” ... tuu itte puolustamaan kuuluu palaute valmentajan vaatimuksiin pysäyttää Jönän show treenien pienpelissä. On
koitettu... ei onnistunut...    Juuso kuuluu myös Futsal mestareihin, iso rooli oli myös Ponnistuksen paidassa voitetetussa
piirinmestaruudessa. Jönä oli joukkueen toiseksi eniten maaleja iskenyt pelaaja ja vielä suurempi rooli oli paikkojen luo-
misessa ja joukkueen pelissä. Legendaarinen 10 paita on oikeassa paikassa tämän kaverin päällä.

# 8 Jere Nauska

# 14 Jesse Nauska

OKEI - Se rysäpeikoista, jatketaanpas  johtajista, joka joukkueellahan on aina kapteenisto eli KANUN KAPUT 2016:

Team Nasuttajat. Nasuttajat eli Nasu ja Namu on Ponnistuksen puolelta
tulevia YJ pelaajia, jotka pelasivat myös  Futsal mestaruuden talvella tuoneessa
jengissä. Nauskan veljeksillä oli sieläkin iso rooli joukkueen menestyksessä.
Isot ovat roolit myös Kanuunoiden paidassa, sen verran kovan luokan vahvistuksia Lapuan poijaat on. Ihka aitoja pelimie-
hiä.  Kotvasen kesti valmentajalta nimetä uudelleen nämäkin pelurinsa, mutta pakkohan se oli kun Jesse ja Jerekin meni
jatkuvasti sekaisin kumpi on kumpi, joten pikku Nauskasta ja isosta Nauskasta jaloistui vallan lystikkäät Nasu ja Namu.
Lukijoille kerrottakoon että Nasu eli Jere on se pienempi Nauska mallia 03 ja Namun “sweet football” löytyy Jessen
toimesta 02 jengissä. Tosin Nasu on vakiokamaa myös Kanun 02sten avauksessa  - sen verran kova kaveri on kyseessä - älä
anna koon pettää - Nasu ei paljon puhele, mutta tekee sitäkin enemmän. Kentällä tämä pikku pippuri on kuin terrieri -
tuumaakaan ei tule periksi, vaikka olisi minkälainen korsto vastassa. Ihmekös tuo, jos on välillä pelannut Futsalia B-
poikien sarjassa 12 vuotiaana.... tulee hieman kovuutta, kun pelaa kaksi päätä pitempiä korstoja vastaan. Nasun vasuri on

myös sellainen katapultti, että se voidaan luokitella aseeksi, pitäisiköhän siihen olla kantolupa? Ei
ihme, että kuuluu ikäluokkansa aluejoukkuerinkiin. Pikku Nasuttaja on myös Kanun 03 yhteis- ja
ykkösdivari joukkueen kapteeni, joka johtaa esimerkillään ja periksiantamattomuudellaan.

Jos pienempi Nauska on hiljainen vasuri, on isompi Namu herkullisen äänekäs ja hieman “umpi
oikea” ;) - veljekset on siinä määrin toisestensa vastakohtia, mutta taattua “Nasutus” laatua. “Sweet
Football” on Namun tavaramerkki, niin herkullista on pelaaminen ja pelinjohtaminen. Jesse on P02
joukkueen varakapteeni ja alakerran YLIPÄLE eli päällikkö topparin tontiltaan. Johtajuus tulee esiin
puheena kentällä ja pelinohjaamisessa, tämä on mahtava ominaisuus, jota on vaikea ellei mahdoton

opettaa. Se on luontaista. Pelinumerokin on suu-
ren jalkapallon johtajan mukaan 14, hiljattain
edesmenneen Johan Cruyffin legendaarinen
numero. Hän jos kukaan jätti jälkensä moder-
niin jalkapalloon. Namussa on samaa ainesta!

 YLIPÄÄLLIKKÖ!



KAUHAVAN KANUUNAT - JUNIORIT8 2016

# 15 Otto Hauhtonen
Nollakolkkujen toppariosaston korstoihin kuuluva “Ode” kuuluu myös ikäluokan kapteenistoon ja häärää seuransisäisen
kaksoisedustussäännön puitteissa molemmissa nollakolkkujen joukkueissa. Pelattavaa siis piisaa, eikä Ode ole vieras näky
nollakakkosissakaan. Onhan sieläkin pelejä pelattu ja maaleja tehty joka vuosi. Oden erikoisalaa on joka kevät ollutkin VPS
verkon venytys - joten Vaasan reissuille ei lähdetä ilman Ottoa. Liekö hassuja sattumia, mutta jo kahtena vuotena peräkkäin
02sten kauden avauspeli on ollut Vaasassa ja molemmilla kerroilla Ode on niitannut sen voittomaalin, millä pisteet on ajelleet
Kauhavalle. No, tänä vuonna avauspelit osui muualle, joten raitapaidat saa rauhan Odelta. Ode on myös joukkueen luotto-
turbo-diesel ;). Juoksuvoima on kohdallaan, sivulajina kun Ode käy voittamassa koulujen pitkänmatkan juoksukisoja niin maas-
tossa kuin radalla. Kyllä lähtee ja jaksaa jaksaa :)

# 9 Konsta Hietala
Konsta on Kauhavan johtava kumiankkafarmari ja ihka aito “Vintiö”. Puolukkaviidan kumiankkafarmi on tiettä-
västi maan suurin, niin paljon, että niitä on entisten “Polla” perusfutarien sijasta karannut tämän lehdenkin sivuille.
Ei ihme, EU rahaa ei lammikon laajennukseen herunut, joten kumiankat pursuaa yli äyräiden. Menevät kuulemma
Ely massitkin joka lantti Kauhavan uuteen monitoimihalliin, kumiankat ei kuulemma ole uhanalainen laji...

Kumiankka voi olla myös ase, etenkin kun se ladataan uimahallin kylmävesi altaasta. Jep - takavuosien turnauksis-
sa Vintiö on aiheuttanut semi-sydänkohtauksen valmentajallekin. Siitä lähtien Vintiö on ollut Vintiö. Vaikka ei sitä
enää tahdo tuntea, dramaattinen hiustyylimuutos nähtiin kesken viime kauden kun Konstan kuuluisa “taka-jee-jee”
takatukka maistoi saksia.  Konsta on 03 joukkueen pilkkuspecialisti, 11metrisen viimeistely on viileää,  toistaiseksi
saldo on yhtämonta maalia kuin on tullut pilkkujakin viime kausilta. Vintiö kuuluu myös P03 ikäluokan kapteenistoon
ja talven futsal mestareihin, pari kumiankkaa tuli vastustajien maaliin “uitettua”  ;)

# 3 Kaapo Kankaanpää
Kuljetuspäällikkö Kankaanpää ei hoida joukkueen bussimatkojen tilaamista, vaikka onkin porukan “aivot”. Lempinimikin on
“rohvessori”. Proffa saattaa laskea sata syöttösuuntaa ja kombinaatiota ja tilannevaihtoehtoa pelissä, punnitakseen seitsemän seu-
raavaa siirtoaan shakkimestarin elkein.... Okei ja sitten pallo horsmaan... ;). Katko, kovaa ja katsomoon toimii joskus paremmin. Ja
löytyy niitä ratkaisuja toki jalkapallonkin pelinopeudella. Ja sitä nopeuttakin löytyy... kaveri on spurttitestien keulamiehiä, ihan
ykköskamaa. Jönssin ja Namun kanssa omilla luvuillaan, vain ajanottolaitteen marginaali tietää, kuka on oikeasti nopein kolmikos-
ta. Kintuista ei siis homma ainakaan jää kiinni, eikä kehonhallinnastakaan. Pallon kanssakin on lajinopeutta, edelleen ikäryhmän C
taitoradan pallonpujottelun nopein Kanussa. Puolukkaviidan alajaoston aktiivinen himoharjoittelija löytyy Kanun 02sissa nykyään
topparin tontilta - eikä yllätys, koska kaveri on siunattu nopeuden lisäksi vielä koollakin, pituutta löytyy koripalloilijan verran
(sitäkin Kaapo on joskus muinoin pelannut). Nyt boltsia pelataan vaan jaloilla, talvella tuli Futsal mestaruuskin Ponnareiden kentän
pohjapelaajana. Ja se kuuluisa maalikin tuli tehtyä - eli finaalissa tehty “ratkaisu” maali, joka tosin merkittiin “Roshvolle”. Veeti oli
se, joka hoiti maskin Vepsun veskarille, tuomaristo taisi nähdä pallon koskeneen “Roshvoon”.

Maali on kuulemma sittemmin kasvanut korkoa niin paljon, että Veeti joutuu tekemään kesällä Kanun paidassa vähintään 19.
Korkokertoimet on Leicesterin mestaruuden suuntaisia :). Pojasta tulee vielä vedonlyöntitoimiston kerrointen laskija? Tämän Valio-
liigakauden perusteella se on kyllä aika vaativa homma - sopii siis proffalle :)  Kauden 2015 päätteeksi joukkueen äänestyksessä
kauden kehittyjän pysti lähti ansaitusti Puolukkaviidan suuntaan, huikea on muutaman vuoden kehityskaari Kankaanpäällä. Tänä
vuonna kehitystä maustetaan vielä hieman ilkeydellä ja kovuudella, jolloin rupeaa olemaan vallan pelimies tämä varakapu kakkonen.

Team Puolukkaviita:
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# 29 Santtu Suutarinen
“Sande Minikauha” on kuuluista matalaasten Suutaristen sukuhaaraa, jossa vauhtia ja vaarallisia tilanteita ei kaihde-
ta. Sande saattaakin raahautua treeniin välillä pari arpea näyttöpäätteessään, muistona jostain extreme endurance
kokeiluistaan. Mutta minkäs teet, pelko tai itsesuojeluvaisto on jäänyt geeniperimästä pois jo pari sukupolvea sitten
- tälläisen diagnoosin on Valkkukin tehnyt pyöriessään Sanden faijan ja setämiehen matkassa moottoriurheilu-
taipaleellaan nuorempana. Katonkin kautta ovat kuulemma “sheikanneet” tuon kolmikon kanssa jokusen kerran.
Ei oo häpee olla nopee, oli jo 90 luvulla tämän jengin mottoja ja Sande on myös tuon kategorian tavaraa, jalat on
ikäluokan nopeimmat ja askeltiheys Messimäistä. Ei siis yllätys, että tämä vilipertti vipeltää useimmiten laitapakkina
tai linkkinä. Erinomaiseen vireeseen viimekauden lopussa päässyt “Minikauha” nähdäänkin myös 02sten ykkösjoukkueen
mukana yhä nousevissa määrin. Muodostaa Pagnumin kanssa armottoman valehtelijoiden kerhon bussissa.

Laadukkaat ilmalämpöpumput lämmittävät ja tarvittaessa
viilentävät helteiset sisätilat mukaviksi. Valtuutettuna
asennusliikkeenä myymme ja asennamme Mitsubishi ja
Panasonic ilmalämpöpumput.

Evijärven Sähköpalvelu Oy

Valaisin- ja kodinkoneliike   -   Sähkösuunnittelu- ja asennus

(06) 765 1217   evijsahkop@co.inet.fi

Rasse on rajumpi kaveri. Tai uudelta lempinimeltään Retu. Nimen on antanut, yllätys
yllätys, nti Draamakuningatar. Retu on siis niin raju kaveri, että puree bakteeritkin
kuoliaaksi. Jep. Luit oikein. Tämä nimi ja episodi on koettu Rassen suorittaessa uusi-
en “Retu special flavor” purukumien valmistusta, käyttäen apunaan Valkkubussin
ainutlaatuista tekonurmisisustaa.... Pojasta voi tulla vaikka maustaja vielä isona. Hetan
suureksi kauhuksi...  Dramaattisia olivat keväisen Kauhajoen turnausmatkan
maustamistapahtumat takapenkillä kun Retu ja Draamakuningar olivat vauhdissa - ei
ollut tylsä retki tämäkään... Pelipaikaltaan Rasse löytyy useimmiten laitapuolustajan
tontilta, koska juoksuvoimaa ja nopeutta löytyy, eikä kaksinkamppailujakaan vältetä.
Keskittyminen kun pysyy pois kivisistä ja sorasista ja muista keppostelusta, niin peli
rullaa kyllä. Retu v.03 on vakiokamaa myös P02 ringissä.

# 19 Oliver Kankaanpää
“Ole” Kankaanpää on toisen polven iki-Kanuuna, isäukko kun kuuluu seuran perustajiin. Pelipaikkakin on periytynyt,
yleisurheiluakin harrastanut nopsajalka löytyy usein laitapakin paikalta - olikohan faija se perinteinen vasen pakki
koko uransa :). Jos Oliver on kateissa treeneistä, täytyy pään olla suurinpiirtein kainalossa, sen verran tunnollinen
harjoittelija Ole on.  Ja onhan tulostakin tullut, viime kaudella maaleja syntyi myös ykkösjoukkueen kuin
kolmosporukankin riveissä, Oliver kuuluu niihin jotka pelaa molemmissa. Talvi meni Futsal hommissa, tehoja tuli
sieläkin ja kaulassa kauden päätteeksi myös piirinmestaruuskultaa kuten muillakin Ponnareissa pelanneilla.

# 42 Miro Karjanlahti
AP Karjanlahti. “AP” ?? Mistäs noi nimikirjaimet nyt tulee, ettei MK ? No tietenkin sanoista “Aivan Päällikkö”. Kauhavan
kolossi Karjanlahti sai tuo lisänimen viime kevään peleissä itseltään Jarppi “Pomo” Risikolta, joka oli seuraamassa
nollakolkkujen kevään lohkovaiheen peliä kentän laidalla. Miron luutiessa Kanun alakertaa topparintontiltaan kuin pyörre-
myrsky. Ukkoa lenteli pitkin ja poikin rajoistakin yli, jolloin oli “Jarpin” jo pakko kysyä Kanun toiseksi komeimmalta, ;)
“kuka tuo poika oikein on” - saadessaan vastauksen, tuli kuin (Kanun) tykin suusta, sehän on “AIVAN PÄÄLLIKÖ”.

Ja niinhän Miro oli, nollille jäi vastustaja sinäkin päivänä kun “AP & co” nollasi naapurin hyökkääjät. Siitä päivästä lähtien
Miro on kantanut joukkueessa uutta AP nimeään :) Pelinumero on aikanaan (yllätys) Manchester Cityn “kolossin” - YaYa
Touren mukaan, ja sehän sopii selkään mainiosti. Molemmat on samanlaisia kentän kunkkuja, joita on vaikea rikkomatta
horjuttaa. Jos Miro päättää pitää palloa ja kaveria irti siitä, tarvitaan vähintään voutiarmeija ulosmittaamaan pallo pois kentältä.

# 86   Rasmus Tobiasson
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Lapuan Ponnistus-90 pelasi talvella futsalissa
useammassa sarjassa, mutta menestyinen oli seu-
ran nuorin porukka kaikista virallista sarjaa
pelanneista. Nollakaksi/nollakolme ikäluokka,
joka pelasi yhdellä joukkueella Pojat 14 sarjassa,
voitti piirinmestaruuden heti ensi yrittämällä!

Justus “Jude” Lahtisen, Ossi “Herätyskello*”
Kivipuron ja Valtteri “Kylkkäri” Kylkisalon val-
mentama Ponnistuksen paidassa pelannut Kauha-
van Kanuunoiden ja Lapuan Ponnistuksen 02 ja
03 pelaajien muodostama yhteisjoukkue oli todella
menestynyt. Osoitus seurayhteistyön mahdolli-
suuksista. Kun yksistään kumpikaan ei olisi saa-
nut tämän ikäluokan joukkuetta kasaan, lyötiin
“hynttyyt” ennakoluulottomasti yhteen ja saatiin
riittävän leveä ja laadukas rinki sarjan läpiviemi-
seksi. Aikaisemmin Ponnistuksen Futsal pelaajat
olivat joutuneet pelaamaan sarjassa vuotta tai kah-
ta vanhempien kanssa. Menestystä tuli toki
sieläkin, mutta nyt päästiin katsomaan kuinka pär-
jättäisiin oman ikäisten kanssa. No, eipä siinä nyt
paljoa parannettavaa jäänyt, mutta puolustettavaa
toki ensi kaudeksi. Mestaruus :). Ilmaiseksi ei
mestaruus kuitenkaan tullut, vaan  homma meni
maksimaalisen tiukaksi, vielä viimeiseen peliin
saakka. Tiukempaa ei juuri olisi voinut olla!

Sarjaa pelattiin turnausmuotoisesti kaksin-
kertaisena sarjana marraskuusta helmikuuhun, eli
samalle areenalle kokoontui aina  4 joukkuetta ja
kaikille kaksi peliä per päivä. Tasaisen sarjan hui-
pentuma nähtiin viimeisellä kierroksella, kun tasa-
pisteissä olleet Ponnistus ja VPS kohtasivat vii-
meisessä otteluparissa. Sattuman summaa ja koh-
taloa kai, että suoraan pistesarjaan saatiin ikään-
kuin finaali. Molemmilla oli vain yksi tappio alla
koko sarjasta, joten ratkaisun makua oli ilmassa
tuona helmikuisena sunnuntaina.

“Finaalipeli” oli kova vääntö ja vaikka VPS siir-
tyi ennen taukoa jo 2-0 johtoon, tulitiin toisen puo-
liajan loistavalla kirillä 2-2 lukemiin tasoihin.

Paikkoja oli ratkaista voittokin ja mestaruus sillä,
mutta kun ei niin ei. Ei vaan saatu sisään. Tasuri
tarkoitti, ettei kummallakaan ollut varaa hävitä vii-
meistä ottelupariaan, jos toinen voittaisi....
tasurikin voisi olla turmioksi, niin tasatilanteessa
oltiin. Ponnistukselle vastaan tuli FC Kiisto, jon-
ka kanssa oli viimeksi pelattu tasan ja VPS päät-
täisi sarjan Sisua vastaan, joka oli jäänyt jo sarjan
jumboksi. Tässä vaiheessa tiedettiin että mesta-
ruus ratkeaisi maalierolla, jos molemmat voittaisi
päätös pelinsä. Maalit... no niitähän Ponnarit syt-
tyi tekemään! Kiisto lähetettiin kesälomalle
Futsalista tylyin 11-0 lukemin tyrmättynä, mikä
tiesi sitä, että VPS pitäisi todella tehtailla huikea
maalimäärä Sisua vastaan. Vepsun raitojen painet-
ta nosti tieto, että voitto seinäjokisista olisi tulta-
va peräti 12 maalilla...  Paineita luova asetelma.
VPS tuli kovaa ja siirtyikin pian johtoon, mutta
kello kävi eikä maalitehtailu suinkaan edistynyt
riittävissä määrin. Pahinta Vepsulle oli myös se,
että omissa soi myös muutaman kerran ja se huo-
nonsi maalisuhdetta ja lisäsi painetta entisestään.

Seinäjoen Sisu taisteli todella kovasti ja tuntui kun
Lapuan naapurin puolesta pelattiin todella asen-
teella. Sisulaisetkin tiesi mikä oli pelissä panok-
sena vastustajalla ja he olivatkin saaneet yllättä-
vän suuren kannustusjoukon kentän laidalle ;).
Tsemppiä oli ja veskarikin suoritti ripakorin
haamupelastuksia VPS:n ajoittain vyöryttäessä
hyökkäysaaltoa toisensa jälkeen - mutta kello kävi
Ponnistukselle....

Loppuvihellyksen tullessa taululla oli lukemat
7-3 VPS voitoksi, mutta sitä voittoa ei pahemmin

raidat juhlineet... Ainahan se on tahtonut olla että
hopea hävitään, vaikka sekin kova saavutus on.

Maaliero jäi siis ratkaisevasti Ponnistusta huonom-
maksi ja riemujuhlat alkoivat kentän laidalla
Lapua-Kauhava leirissä! Käsittämätön kausi ensi
kertaa yhdessä pelanneelta porukalta, jolla oli
ajoittain vaikeuksia löytää edes yhteistä aikaa har-
joitteluun, taikka vuoroja muuta kuin koulujen pie-
nistä saleista.

Maalikuninkuus tuli myös Ponnareille, Veeti
“Roshvo” Mäenpään ollen täysin omaa luokkaansa
32:lla maalilla (hox, toimitus. 31+”1” t.Kaapo).

Ponnistus-Kanuunoiden yhteistyön alku oli siis he-
delmällinen heti, joten kesän yhteistestä jalkapal-
losta vastavuoroisesti Kanun paidassa sopii odot-
taa hyvää myös. Nyt on tutustuttu kavereihin jo
kunnolla pelikentälläkin ja kemiat senkuin parane-
vat. Futsalista on myös todettava Kanun B-poiki-
en loistava kausi. P17 sarjassa Kanu voitti piirin-
mestaruuden Ponnistuksen viedessä pronssia.
Kovia pelimiehiä Futsaliin löytyy siis Kauhava-
Lapua akselilta joka ikäluokkaan.

* Joukkueiden taustalla yhteisjoukkueen järjestäneet
jalkapallovalmentajat eli Ponnistuksen Markku Mäenpää ja
Kanun Jyri Poltto, lupasivat lahjoittaa Ossille ikioman jätti-
mega-giga herätyskellon. Sen verran usein valmentaja Kivi-
puro jouduttiin punkastaan kampeamaan ylös viikonloppu-
aamuina ja hakemaan välillä paikalle.....
Akateeminen vartti oli Ossille lämmittelyä, 3 varttia ihan
standardia... Ellei “Kylkkäri” kaada vettä niskaan ja kisko
urheilutalolle.... Ei hätää Ossi, hankitaan sulle kunnon ää-
nekäs vanhanajan herätyskello ensikaudeksi!  Tai vaikka aa-
muvirkku kukko... hih. On kuulemma taattua, että Ossista
tulee vääpelin suosikki kun sen aika koittaa... Selvästi ilta-
pelimiehiä.... Mutta arvatkaa kuka valmentajista oli se, joka
joutui perinteen mukaan mestaruussuihkuun vaatteet pääl-
lä... ainakin silloin Ossi heräsi ;)  !

PONNISTUS AMPUI KANUUNALLA
Tuloksena seurayhteistyöstä Futsalin P14 sarjan piirinmestaruus!
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Hendrik Johannes Cruijff, tunnettu myös nimellä
Johan Cruyff, (25. huhtikuuta 1947 Amsterdam,
Alankomaat – 24. maaliskuuta 2016 Barcelona,
Katalonia, Espanja) oli alankomaalainen jalkapal-
loilija ja valmentaja. Cruyffia pidetään yleisesti
yhtenä kaikkien aikojen parhaista jalka-
palloilijoista. Pelaajana Cruyff tunnettiin
erityisesti teknisyydestään, nopeudestaan ja
pelisilmästään. Hänet tunnetaan erityisesti yhtenä
tärkeimmistä totaalisen jalkapallon pelaajista.

Ura. Cruyijffin uran huippuhetket ajoittuvat
1970-luvun alkuun. Tuolloin hän oli Ajaxin kan-
tavia voimia, kun seura voitti kolme Euroopan
cupia peräkkäin (1971, 1972, 1973). Vuonna 1973
Cruyff siirtyi Ajaxista FC Barcelonaan. Hänet pal-
kittiin Euroopan parhaimpana pelaajana vuosina
1971, 1973 ja 1974: hän oli ensimmäinen kolmesti
Euroopan parhaaksi valittu pelaaja.

Maajoukkueessa Cruyff pelasi 48 ottelua tehden
niissä 33 maalia. Hänen maajoukkueuransa tähti-
hetki oli vuoden 1974 jalkapallon MM-kisat, joissa
Cruyff johdatti maansa MM-loppuotteluun asti,
jonka Länsi-Saksa kuitenkin voitti. Vuoden 1978
kisoihin hän kieltäytyi osallistumasta vedoten vas-
tenmielisyyteen isäntämaa Argentiinan sotilashal-
lintoa kohtaan.

Ajaxin ja Barcelonan lisäksi Cruyff pelasi Yhdys-
valloissa Los Angeles Aztecsissa ja Washington
Diplomatsissa, Espanjassa Levantessa sekä
Alankomaissa Feyenoordissa.

Jo pikku kanuunoille opetetaan käännöstä, jota sanotaan Cruyffin käännökseksi. Mistä lie nimi peräisin ? Noita näppäriä kään-
nöksiä esitti jo 70-luvlla muuan  Johan Cruyff, mies joka jätti lähtemättömät jäljet jalkapalloon. Todellinen lajin legenda.

Valmentajana Cruyff valmensi kahta seuraa,
Ajaxia ja FC Barcelonaa. Ajaxin hän johdatti Cup-
voittajien cupin voittoon vuonna 1987 sekä Bar-
celonan neljään peräkkäiseen liigamestaruuteen
(1991–1994) ja Euroopan cupin voittoon 1992.

Cruyff palasi valmennustehtäviin marraskuussa
2009, jolloin hänet nimitettiin Katalonian maa-
joukkueen valmentajaksi ja Katalonian jalkapal-
loliiton neuvonantajaksi.

Ketjupolttajana tunnettu Cruyff sai sydänkohta-
uksen varhaisessa keski-iässä ja ryhtyi sen jälkeen
tupakoinnin vastustamisen mannekiiniksi. Cruyff
kuoli syöpään maaliskuussa 2016. Syöpä oli
diagnosoitu vain puoli vuotta aiemmin, lokakuussa
2015. Legendan muistoa kunnioittaen. R.I.P.

Lähde: Wikipedia

HENKILÖTIEDOT

Koko nimi:
Hendrik Johannes Cruijff

Syntymäaika:
25.4.1947

Kuolinaika:
24.3.2016 (68v)

Pelipaikka:  CAM
(hyökkäävä keskikenttä)

Lempinimi: El Flaco

Saavutukset pelaajana:
MM-hopeaa: 1974. EM-pronssia 1976
Hollannin mestari: 9 Hollannin cup: 6
Espanjan mestari: 1 Espanjan cup: 1
Euroopan cup: 3 Euroopan supercup: 2
Intercontinental cup 1

Saavutukset valmentajana

Espanjan mestari: 4 Espanjan cup: 1
Espanjan supercup: 3 Hollannin cup: 2
Euroopan cup: 1 Euroopan supercup: 1
Cup-voittajien cup: 2



KAUHAVAN KANUUNAT - JUNIORIT12 2016

# 13 Paulus Mehtonen
Kauhavan Coutinho. Kotipaikka on tosin Ähtärissä saakka, mutta monien sattumien ja tapahtumien myötä “Pauke”
Mehtonen löytyy nykyään vähän kaikkialta missä jalkapalloa pelaataan. Viime syksynä korkeamman sarjatason
perässä Kanun riveihin siirtynyt Paulus on tänä keväänä jatkanut jalkapallomatkaansa Vöyrille, NFFn riveihin, ihan
kuten joukkueen veskari “Kössikin” - ja siten taas sarjatasoa korkeammalle. Ja sitä myötä myös VIFK-NFF YJn
vahvuuteen, joka taas pelaa Puolen Suomen Liigaa, junnujen korkeinta sarjatasoa näillä leveyksillä - mutta pelaa
myös Kanussa edelleen kaksois-edustussäännön mukaisesti. Kuulostaako monimutkaiselta? Ehkä hieman, mutta
sääntöjen puitteissa tämäkin on nykyään mahdollista. Piirin sarjoissa voi edustaa kahdessa eri sarjatason joukkuees-
sa ja PSL on itsensä liiton kilpailu joka käsittää 5 piirin parhaat joukkueet ikäluokasta. Mutta eteenpäin jos pyrkii, on
pelattava aina vaan kovempia pelejä. Ne kehittävät ja kyllähän erittäin pallotaitavan Pauluksen kyvyt riittää
eteenpäinkin. Liigadebyyttikin on jo tehty ja vallan hyvin on päästy sisään kovempien pelienkin pelin nopeuteen.

# 21 Veeti Mäenpää
Veeti on viileä viimeistelijä. Ja Lapuanjoen (ainoa?) “Meriroshvo”. Aikoo kuulemma purjehtia jonain päivänä valloitus-
retkelle Alahärmään. Liekö tarkoittavan kylän kimuleita valloitusaikeillaan? Vai aikooko perustaa linnakeen Roadhousen
kulmille? “Roshvo” tai “Konna”, kuten joukkueen sisäpiirihuumorissa Veetiä kutsutaan, on syntynyt hyökkääjän päivä-
nä. Mistä nuo taitelijanimet lienee tullut, sitä ei ainakaan toimitus tiedä. Palloroshvohan se kyllä on, se voi viedä naapurin
pallon jos siltä tuntuu. Tämä Ponnistuksen kasvatti on myös melkoinen Futsal virtuoosi, Veetin kikat ja piruetit oli liikaa
aika monelle puolustukselle ja tuloksena huikeat 32 maalia Futsal sarjassa, jolla irtosi kiistaton maalikuninkuus. Tai
31+1 ne taisi olla - se yksi taitava maskikikka mestaruuden varmistaneessa pelissä oli itse asiassa rohvessori-Kankaan-
pään kaukolaukaus, jonka Veeti viime hetkellä väisti hämäten vastustajan veskarin kuutamolle. Saattoi se toki hipaista
“Roshvoa”, mutta jälkeenpäin Veeti ja Kaapo kävivätkin huumorimielessä keskustelua maalin hinnasta ;).  Maalikuninkuus
irtosi myös viime kaudella jalkapallon puolella 2. divarissa, nyt kokeilaan sarjatasoa ylempänä ja maalitili on jo avattu
sieläkin huikeasti. Saapa nähdä saako Valkku Veetin juoksemaan, on uhannu tehdä siitä vielä laiturin....  nooh... nyt on
sittemmin jo profiloinut Mäenpään uudelleen, “Box in one Box” pelaajaksi. Eli toisin kuin perinteiset box-to-box työ-
koneet, Veetin roshvoleiri viihtyy vaan hyökkäyskolmanneksella.... nooh ... pitäähän jonkun se pallo sinne maaliinkin laittaa!

www.hiomopalvelu.fi

# 17 Aaro Piispanen
“Hyvä tuo uusi nuori-norski poika” =D - tämä legendaarinen letkautus kuultiin tammikuussa Etihadilla Manchesterissä,
kun kanulaista komeutta nähtiin katsomossa. No, se oli tahallinen heitto, kyseessä on vaalea vipeltäjä belgiasta eli
Man Cityn Kevin de Bryene, nro 17. Aaron numerokaima ja ihan kuin isompi painos meidän Aarosta. Aaro, hieman
umpivasuri, on niitä harvoja, joita ei ole uudelleen nimetty lempinimellä tässä porukassa. Mitäs sitten, viime kauden
P03sten maalikuningas Kanussa ei selittelyjä tai lisänimiä kaipaa. Maali on Aaron toinen nimi :)   Tunnetusti Valkku
rakastaa vasureita(kin) :). Ne kun on luontaisesti niin ihanan arvaamattomia laukojia, etenkin hyökkäyspäässä.
Ryhmityksestä riippuen Aaro löytyykin joko hyökkääjän tontilta tai vasemmalta laidalta - toki oikeaakin on kokeiltu,
koska “Aaro Robben” tyyliin voi aina ajaa sisään boxiin ja yllättää naapurin veskari vihaisella vasurilla kesken liik-
keen. Ikäluokkansa aluejoukkuevahvuuteen kuuluva ärhäkkä ja vikkelä Aaro kuuluu myös Kanun P02sten vakioko-
koonpanoon, maaleja on tehty joka vuosi vino pino myös vuotta vanhemmissa. Yritystä ja  tahtoa riittää tällä pojalla,
joka hyökkääjälle tyypilliseen tapaan ihan selvästi elää maaleista. Maalitili on avattu ja apina upotettu Isolahteen ;)

“Pauke” on myös joukkueen puikkomestereita, välillä tuntuukin että Pauke ja Artsa-Pete animaalinen vain kilpailee keskenään kuka ottaa useammat “pujut” vastus-
tajalta. Jokusen kerran on pallo längistä surahtanut.... Epäonnennumero tuo Pauluksen luottonumero 13? Jep - näinkin voisi ajatella, etenkin vastustajan kannalta...
Pelipaikka löytyy yleensä keskikentältä tai kymppipaikalta, liigassa kiidetään laidalla - kaikki pelipaikat sujuu, no problem.... okei ... Maalille ei sentään laiteta ?
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# 33 Lauri Tietäväinen
Late Larentszkin. Tai jotenkin sinnepäin se Tietäväisen taiteilija nimi menee.  Late on niitä harvoja ja valittuja
jotka saa yksilöllistä opastusta ja valmentajan jakamattoman huomion, silloin jos tällöinkin - ai siis mitä? Niin..
jostain kumman syystä Late on hankkiutunut yhdeksi Valkun lempi “silmätikuksi”...syy tuntematon ? tai ehkä Late
on joskus pikkuisen saattanut “häsätä” harkoissa. Tai johtuisiko, että Laten Manchesteri on punainen ? (joka on
muuten Traffordilainen potkupalloseura, kirj. huomautus). Eikä Unitedin yltiöpäinen kannattaminen ainakaan hel-
pota vaaleansiniseksi tunnetun valmentajan kanssa kommunikointia. Laten lempihuveihin kuuluukin tekstari ja
WhatsUp terrorisointi Jyrin numeroon aina kun Citizenit alisuorittaa... tai Traffordin punaiset vahingossa voittaa...
No, joutavat lätinät sikseen - kun Tietäväisen tutkapallo keskittyy futikseen, löytyy Latestakin vallan kelpo peli-
mies. Tämä laitalinkkinä tai hyökkääjänä viihtyvä Wäiski fani todisti sen kaudelle 2015 naputtelemalla tukun
maaleja. Taisi tehdä Kanun poikien kauden ensimmäisen hattutempunkin 2015 kevätkierroksella ja maalintekijä
tilaston kärkipäätä ikäluokassaan.

# 7 Arttu Rintamäki
Animal Artnaldo Artsa-Pete Rintamäki. Venttipaita Veetille ja tällä kaudella Kauhavan Artnaldo kiitää
legendaarinen seiskapaita päällä. Rakkaalla lapsella on myös monta lempinimeä, alkaa kuulostaa jo brasi-
lialaiselta nämä lempinimijonot. Jykä on vuosien saatossa lisännyt lempisilmätikulleen lempparin per vuo-
si :) “Animal” tai Animaalinen tosin juontaa jo useamman kesän taaksepäin, itseasiassa Ilmajoelle, jossa
taannoin nähtiin suuria, lähes eläimellisiä urheilutekoja... (LOL). Mutta jätetään se tapaus ja sen nimen
tarkempi syntytarina joukkueen salaisuuksiin, videoarkistosta voidaan vieläkin ihalla tätä tapausta, mutta
VAIN sisäpiiriläisten kesken. Artsa-Pete on kovan luokan pelimies, kunhan vaan laitetaan ensin se elämellinen
moodi päälle. Valkku kyllä yleensä muistaa silmätikkuaan käynnistellä, mikäli jalka ei nouse heti kick
offfista, kuuluu pieni sieveä ääni kentänlaidalta.... ;)

# 16 Simo “Kun Kamppila”
Simo on jonkin sortin lääketieteellinen ihme. Tai ainakin ikäisekseen käsittämättömän kipukynnyksen omaava juokseva
sairaskertomus. Ranne, polvi, nilkka, nivunen, huulet halki jne jne. Tämän perusteella jalkapallo alkaa kuulostaa hirmu
vaaralliselta lajilta, mutta eihän se aivan niin mene .. nooh...ehkä vähän, Simon kohdalla. Simo kun vaan on aina sielä
missä tapahtuu, ihan sama millainen tilanne on. Sielä missä on pölypilvi ja ukkoa oikoisena kentän pinnassa, sielä on
Simo tai vastustaja, jolla äsken OLI pallo... Koska Simo kiitää sen kanssa jo naapurin maalille. Prässikone Kamppilan
tilanteisiin meno ja kovuus on ihan omaa luokkaansa Kanun 03 ikäryhmässä. Aivan fantastista ainakin Valkun mielestä,
joka kuuluu siihen kuppikuntaan, joka ihannoi kovaa vanhan ajan brittifutista. Tämän johdosta äiti Meeri on kohta
täysin pätevä urheiluvammaspecialisti. Osumaa tulee ja jääpussien kulutus kauden aikana on melko “runsasta” - pari
laatikkoa joukkueille, kolme Kamppilalle... Ihan normi juttu kauden alun kylmäpussitilauksissa. Jykä on suunnitellut jo
Kamppilan kotitilalle Simolle omaa kylmähuonetta vammojen paranteluun. Kuusitoistapaita on ajoilta jolloin “Kun
Aguero” kantoi sitä vielä Cityssä. Valkku kun huomasi jo ensi tapaamisella, että tässä pojassa asuu porukan hyökkääjä.
Eikä ollut väärässä, vuotta vanhemmissa tuli maalipörssin kakkossija heti ekana vuotena ja viime kaudella 2003 synty-
nyt Simo oli 2002 ikäluokan maalikuningas Kanussa. “NEVER SURRENDER” on motto, Simo ei vaan luovuta. Simo
on taistelija, joka pelaa vielä niitäkin huonoja tilanteita, ettei kenenkään enää uskottaisi edes yrittäävän pelata sellaista
palloa! JEP - Simo iskee kun sitä vähiten odotat. Niin joo - Futsal mestaruuteenkin Simo ehti talvella osallistua.

Simo kuuluu myös ikäluokkansa aluejoukkuevahvuuteen, eikä yllätys - asennepelaaja. Asennetta on myös mutsi
Meerilläkin, lienee Kauhavan ainoa, joka pystyy lukemaan Valkun sadan sivun pelianalyysit, saatikka vastaamaan
niihin samalla mitalla! No, jonkunhan sekin pitää tehdä, että se yksi vihtahousu pysyy jotenkin maanpinnalla. Mansikki
ja Mustikki ehtii kotvasen odottaa, sen verran jalkapallorakas rouva Kamppila on :). Lienee peräänantamattomuusgeeni
joka kulkee suvussa, oli se sitten kenttäpeliä tai bittiavaruuden pelianalyysiä, never surrender! NO PAIN, NO PAIN!

GOOOOOAAALL!

Artsa sen sijaan rakastaa enemmän Valkun verkkarimuotia, kuin sitä vienoa risuturvan ääntä. On kuulemma komeinta mahdollista ne verrarit. (jotain
muinaisjäänteitä?) Aika persoona tää meitin Artsa on, ei tule tylsää kun Artsa “säätää” treeneissä... No, hyökkäyspään pelaajat on  kautta aikojen olleet
persoonallisia taiteilijoita ja “hukattujen varusteiden” experttejä, oli joukkue sitten junnujengi tai ammattiliiga. Toissa kauden Kanun P02 maalikuningas
kärsi viime kaudella hieman loukkaantumisista ja jalkavaivojen kanssa meni kevätkierros ns. “vihkoon” ja juomapullon pitäjänä penkin päässä. Syksyllä
irtosikin sitten jo maalitiliin merkintöjä pitkä rivi ja muita hyviä suorituksia, mutta taatusti jäi maalinnälkää, joten uskomme verkkojen venyvän tänä
kesänä tiuhaan. Animaalinen on myös niitä pelaajia, jotka rakastaavat palloa ja pallo Artsaa - välillä syöksytään vaikka 3v1 tilanteeseen ja kerätään parit
puikot vastustajalta. Valmentajaltakin silloin tällöin treeneissä....  Mitäs seisoo aina länget auki... Ai pitääkö syöttää sitten?? ei Zlatankaan syötä ?? ;)

Valmentajan silmätikulla on myös jotain positiivisiakin erivapauksia. Valkku on kuulemma myöntänyt oikeuden tulla treeneihin ja jopa nukkua pesemätön pelipaita
päällä! On kuulemma joku mystinen ero kuinka Late käyttäytyy peliasussa vs harkka-asu.... Liiveistäkin Late diggaa, vaikkei joukkueella ole punaisia sellaisia, mutta
sininenkin on ihan kiva... niin kiva että joskus on kotiin astikin poljettu liivi päällä ;) Mutta ei ole ollut ainoa, on se rakas liivi jäänyt päälle muillakin joskus...
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Keitäs nää sitten on ? onks nää ny niitä nallekekkosia ? ai EI vai?... Ai niillä on pallot kaikilla - ne on pallopoikia?? VIHKOON MENI, EI
TODELAKAAN! Nää on Kanun nollanelkkuja ! siis hetkinen ... Aivan - eli 2004 syntyneitä Kanun pelaajia, jotka pelaavat myös vuotta vanhempien
mukana - ja jopa pari vuotta vanhempien mukana välillä. Tavan mukaan lupaavimpia pelaajia on aina nostettu akatemiatoiminnan nimissä pelaamaan
myös vanhempien ikäluokkien kanssa, jos kerran kyyti ja kyvyt riittää. Ja riittähän se, aika vakuuttavaa on ollut näiden kavereiden meno isompien
matkassa. Vakiokasvoja Kanun 03 joukkueiden matkassa jo viime kaudella olivat Jesse Roiha ja Aleksi Sarkaranta. Tälle kautta mukaan on nostettu
myös Jere Kirsilä, joka on päässyt todella nopeasti sisään isompien peleihin. Enemmänkin nollanelkkuja toki mukana on, KJVsta tulee YJ sopimuksen
myötä myös toisenpolven pelimies Jussi Paalanen sekä Tero Mustajärvi, jotka kuuluvat 2004 ikäluokkaan. 2015 kaudella Sarkaranta ja Roiha olivatkin
vakiokasvoja 3.divari porukassa ja debytoivat myöhemmin myös 1.divari porukassakin. Aleksi osoitti erinomaiset pelintekijän kykynsä heti ja Jesse
näytti että viimeistely sujuu - Roihan raju debyytti vuotta vanhempien 3.divaripelissä oli vaatimattomat viisi maalia! Aika huikea startti ja meno jatkuikin
siihen malliin, että kauden päätteeksi 3.divari porukan maalikuningas Kanun joukkueessa oli nuori herra Roiha. Koko sarjassakin maalipörssinkin
kuudes kolmosessa, ei hassumpi debyytti kausi vanhemmissa. 2004 syntyneistä Kirsilä ja Paalanen ovat jo debytoineet P02senkin ykkösdivarissa, eli
kaksivuotta vanhempien matkassa - kuulostaako hurjalta? Ehkä mutta se on yllättävän normaalia jalkapallossa: Litmanenkin pelasi pikkujunnuna aina
vähintään kahta vuotta vanhemmissa, koska ei siltä saanut kukaan palloa pois omassa ikäluokassaan.... Ja jos asenne on kohdallaan, ikä on vain numero!

Moni nuori lopettaa urheiluharrastuksiaan näissä ikäluokissa. Viljamikin ehti jo 2014 kauden päätteeksi kertaalleen
ripustaa nappulakengät naulaan, mutta niin vaan ruohoviheriöt alkoi vetää taas puoleensa kesällä 2015. Comeback
tehtiin kesken kauden ja hypättiin Kanu-junaan heinäkuun helteillä, kun takapihalta ei enää löytynyt tarpeeksi vastusta.
Eikä paluu suinkaan ollut hassumpi juttu. Jo samana syksynä Viljami esiintyi myös ykkösjoukkueen mukana. Jalkapallo-
kipinä on löytynyt uudelleen ja talvella tuli voitettua myös Futsal mestaruus Ponnistuksen paidassa. Maaleja on kirjattu
niin salista kuin nurmelta. Kanun kauden 2016 nopein maali sarjapelaajista lienee Viljamin nimissä kauden avaus-
pelistä. Ei mennyt ihan minuuttikaan, kun taitava “zippaus” löysi Kiehan seikkailevan veskarin selän taa. Nousujohtei-
nen meno on tuonut valmentajalta luottoa sen verran jo, että debyytti 11v11 kentälläkin on P02sten kanssa jo tehty.

# 6 Viljami Ala-Fossi

Mikäs näin silmään kiiltää? ... ai
se on  tää Messu Cupin kultamitalli... :)

# 18 Stepan Petrov
Stepa on  joukkueen venäläisvahvistus - viime kauden alussa FF Jarosta muuton mukana Kanuunoihin siirtynyt
Stepan on vikkelä kun pieni virus! Kavereiden kesken pelkkä “Stepa”, ja todella yhtä sitkeäkin kuin virus - älä anna
koon huijata, Stepa hyökkää kuin pieni eläin! Kunhan on kengät mukana...  ;)  joskus on jotakin saattanut unohtua,
herra vikkelältä... Jaron pelihousutkin on pelannut vahingossa monta Kanujen peliä, nooh....  eipä hätiä, otteet ne on
tärkeämmät kuin pelihousujen väri. Ehkä välillä on vähän kielimuuriakin, koska Valkulta ei tuo venäjä taitu, ei sitten
ollenkaan, vaikka vähän maailmanmatkaaja onkin. Onneksi Stepan suomi paranee koko ajan, ihan kuten peliotteetkin.
Maalejakin viime kaudella sarjapeleissä kirjattiin Stepalle useampi ja ihmekös tuo. Peräänantamaton asenne yhdessä
käsittämättömän askeltiheyden kanssa takaa että jotain tapahtuu siellä missä mr. Petrov kulloinkin operoi! Ja kauden
2016 on avauspelissä jo “Stepattu” maali, lisää on taatusti luvassa, sen verran hyökkäyssuuntaan meno kiinnostaa!  :)

A.Sarkaranta
J.Roiha

J. Kirsilä
E.Mäki
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YJ PELAAJAT. Yhteistoiminnassa operoivat KANUn ykkösjoukkueet P02 ja P03-1, ovat
tällä kaudella YJ eli kirjainten mukaan YhteisJoukkueita. Tämä tarkoittaa sitä, että näissä
joukkueissa voi pelata teoriassa keitä tahansa 2002 syntyneitä ja sitä nuorempia
yhteisjoukkuesopimuksen tehneiden seurojen kirjoilla olevia pelaajia. Aktiivisimmin YJ
toiminnassa ovat mukana Lapuan Ponnistus ja Kortesjärven Järvi-Veikot, joiden pelaajia
on  ollut ringissä jo talviharjoittelusta lähtien. Monia heistä onkin tässä jo esitelty ja myö-
hemmin mukaan tulleita ei tämän lehden painoaikataulun puitteissa toimitus ehtinyt kuva-
ta ja esitellä, mutta yhtä suuri panos on heilläkin kuin palstatilaa vallanneilla joukkuetove-

T.Mustajärvi

# H Jarno Hauhtonen
Karski-Jarski häärää joukkueen huoltajana ja apuvalmentajana, välillä valokuvaajana, välillä juomapulloupseeri tai kylmäpussi-guru - tai
mihin ikinä karskia kaveria tarvitaankaan, Jarski on paikalla. Vara-Valkkunakin Karski on viime kaudella toiminut ja saldo penkinpäästä on
karskimpi kuin päävalmentajalla, kas voittamaton on Jarski poikien pelivalmentajana! Päivisin tämän teknologia-gurun löytää Prima Powerin
tuotekehitysosastolta, kehittämässä mitä villeimpia vempaimia. Tämänkin lehden takasivun taideteos on muuten tehty vempaimella, jota Kars-
ki duunaa. Jykä onkin tilannut Karskilta kaikenlaisia kummallisia vempaimia jalkapalloon, mutta vaatimukset menee kuulemma scifin puolella
- tai ainakin vaativat vielä tovin aikaa... ja ehkä geeniteknologiaa... Karskin kuuluisa motto onkin “Kyllä se siitä...” jep - hermot on teräsbetonia :)

# H Jarkko Huhtamäki
Joka joukkueella pitää tietenkin olla lekuri. Ja löytyy täältäkin. Kanun P02-03sissa on jopa oma hammaslääkärikin. Tuttuun tapaan huollossa
häärää Jaska, jolla ei mene sormi.... ainakaan omaan suuhun. Jo vuosia mukana olleena ja monissa lajeissa itsekin valmentajana toimineen
Jaskan kantti kestää kovimpienkin tärskyjen tilkitsemisen. Pitkänlinjan urheilumies on kaiken nähnyt ja kokenut. Pallopelikin sujuu edelleen
Sirpinkujan takapihoilla, jossa kesäisin nähdään jo legendaariseksi kehittynyttä “Jaskan kärsää” eli oikein vanhan ajan kunnon kärkipotkua,
tuota maalivahtien painajaista - ei siis ihme että Pagnumista on tullut sellainen reaktiotorjuja. Pakkohan se on kun Jaskan kärsän lähtönopeus
monosta mitattuna lienee jotain saman tasoista Zlatanin volleyn kanssa. Älä mene eteen jos välität itsestäsi! Sen verran jäätävän kovaa nahka-
kuula lentää... jonnekin :)  Pagnumin puheiden mukaan enimmäkseen sinne kuuluisaan horsmaan! Mutta höpötystä by Pagnum lienee tuo...

Nollakakkoset, nollakolmoset ja  nollanelkut - ja onhan täälä ne nallekekkosetkin - kyllä, nämä on ihan nallekekkosia tämä
sekalainen seurakunta valmennusta, huoltoa ja johtoa.... annetaan nyt näille talkoopuurtajillekin vähän palstatilaa....

J.Paalanen

reilla. Joukkue on aina joukkue. Nimeltä mainit-
takoon viimehetkien vahvistuksia, mm. KJVn 03
joukkueen Eemeli Mäki, joka 1.joukkueen
debyytissään iski vaatimattomasti 2 maalia,
omaten tällä hetkellä joukkueiden parhaan
viimeistelyprosentin per paikka sekä suunnistus-
virtuoosi Sampo Sankelon, joka kuvaushetkelläkin
harhaili jossakin metsässä - tosin tuskinpa Sampo
sielä harhaili, ainut “harhanomi” löytyy
valmennuspuolelta. Puolustuspään vahvistukseen
on liittymässä myös “Jay Jay” eli Juho-Joel Mä-
enpää. Jos pallo menee... mies jää! Se on varmaa :)
Voi koittaa - vain kakkossijoja on jaossa !
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SARJAPELIT 2016 - KEVÄTKIERROS (3.5-23.6)
**Ottelujen tulokset per 22.5.2016 Lehden mennessä painoon**

Pojat 2002 (Kanu C14) 1. Divisioona

PVM KLO Kenttä / Paikka Koti-Vieras Tulos

Ti 3.5. 19:00 Keskusta hiekka APV - Kanu YJ 4-1

Pe 20.5. 18:00 Keskuskenttä, Kauhava Kanu YJ - SJK-j/04 7-0

Ma 23.5. 19:30 Linnanpuisto, Sjoki SJK-j/03 - Kanu YJ

Ti 31.5. 19:00 Alahärmä Kanu YJ - Närpes Kraft

Ke 8.6. 18:30 Lappfjärd Sporting - Kanu YJ

Pe 10.6. 18:00 Keskuskenttä, Kauhava Kanu YJ - VIFK Blue

Pojat 2003 (Kanu D13) 1. Divisioona
PVM KLO Kenttä / Paikka Koti-Vieras Tulos

 Ke 11.5. 17:00 Kauhavan tekonurmi Kanu YJ - SJK-j/D12 3-2

Su 15.5. 19:00 Fennia Arena A I-JBK - Kanu YJ 3-0

Ke 25.5. 19:30 Kiviristi 1, Lapua Virkiä - Kanu YJ

Pe 3.6. 19:00 Keskuskenttä, Kauhava Kanu YJ - FC KIISTO

Ti 7.6. 17:30 Prunttimäki, Seinäjoki SJK-j - Kanu YJ

Ti 14.6. 19:00 Alahärmä Kanu YJ - APV

Ke 22.6. 19:00 Sorsantie, Vaasa VPS-j P03 - Kanu YJ

P02/P03 OTTELUOHJELMA 2016

Pojat 2003 (Kanu D13/2) 3. Divisioona
PVM KLO Kenttä / Paikka Koti-Vieras Tulos

Pe 13.5. 17:30 Kauhavan tekonurmi Kanu - KieHa 4-1

To 19.5. 19:50 Isolahti A FC Sport-j - Kanu 2-4

To 26.5. 18:00 Jäähallin nurmi Kanu - FC KOMU

Su 12.6. 18:30 Kiuaskallio 1 Jalas - Kanu

Pe 17.6. 17:30 Keskuskenttä, Kauhava Kanu - FC KIISTO

Ma 20.6. 18:00 Laihian Keskuskenttä LUJA - Kanu

TURNAUKSET:  POJAT 2003 (D13)    • X Luiz Antonio Cup, Seinäjoki, 28–29.5    • Messu Cup, Kauhajoki, 4-5.9



KAUHAVAN KANUUNAT - JUNIORIT17 2016

No niin, sarjakausi on taas ehditty potkia jo käyntiin ennen kuin tunnetun hidas ja pienehkö toimituksemme
sai lehden painoon saakka - mitenkäs kausi on lähtenyt käyntiin, vastuuvalmentaja Jyri Poltto ?

Naapurisivun tuloksissa näkyy voittoja ja tappioita? Juu, se pallo vaan on pyöreä ja pelit lähtee aina tietyille raitelle. Pelillisesti on ihan ok
suorituksia tähän saakka, haastetta valmistautumisjaksossa on aina Kauhavalla. Omaa hallia ei ole ja moni pelaaja pelaa talvisin jotain muutakin lajia,
palaten harjoituksiin vasta huhtikussa. Silloin on aina pelit jo ovella ja ollaan takaa-ajoasemassa pallollisessa pelaamisessa kevät. Onneksi osa poru-
kasta on ollut tiivisti pallon kanssa tekemisissä mm. Futsalin muodossa ja osallistunut niihin vähiin hallivuoroihin mitä Lapualta saatiin irti viime
talvena. Vuorot on kortilla sieläkin. Samoin YJ joukkueissa on aina haasteena yhteinen harjoittelu - pelaajia kun on eri paikkakunnilta ja aikataulujen
sovittelu kaikkien kanssa ja kenttävuorojen kanssa välillä hyvinkin haasteellista.

Ne pelit ? Niin - joo ;)  Isommat eli P02set avasivat sarjan viime vuoden ykkösen sarjavoittajan vieraana. Takkiin tuli 4-1, mutta oltiin vähä hakusalla
vielä ja kapea hiekkakenttä oli outo alusta meille. Huono ekapuoliaika maksoi liikaa, peli parani loppukohden ja toinen puoliaika meni 1-1, mutta nämä
pelit pitää pelata heti alusta asti täysillä tai käy kylmät kuten nyt. 3:n maalin takaa-ajosta ei ole helppo nousta enää näissä sarjoissa. Kotiavaus meni ihan
ok, SJK nuorempi ryhmä on vallan taitava, mutta ikäero toki näkyi tuloksessa lopulta. Mutta parannettavaakin jäi, 7-0 voitosta huolimatta hukattiin
uskomaton määrä paikkoja tehdä vaikka 15... mutta hattua pitää nostaa D12 ikäisille, jotka pelaa jo kokemusta isosta kentästä C14 sarjassa.

Nollakolmosten ykkösjoukkue avasi kotivoitolla? Tiukka matsi Seinäjokisten kanssa, mutta pisteet jäi kotiin. Ihan okei suoritus ekaksi peliksi,
terävämpiä pitäisi vaan meidän olla vielä naapurin kolmanneksella ja viimeistely viileämpää, mutta tyypillistä alkukautta - hosutaan innoissaan.
I-JBKlta tuli vieraissa sitten 3-0 tukkaan, mutta se on todella tasokas jengi, joka pelaa 03 ikäryhmässä Puolen Suomen Liigaa. Ihan hyvä taistelu meiltä.
Uskallan ennustaa, että voivat olla jopa kevään ykkösen voittaja. Niin “valmista” heidän peli oli. Sarja tulee olemaan kova ja neljästä nousupaikasta
taistellaan varmaan joka paikassa. Kevään ykkönen on siis maakunnan korkein taso tällä hetkellä ja nyt karsitaan noista syksyn aluesarjan paikoista.
Meillä ei ole paineita, ollaan vähän kuin musta hevonen, ennakkosuosikkien viitat on muualla ja ne voi olla raskaitakin. Kanu taistelee joka minuutin
- se on varmaa, juhannuksen nurkilla katsotaan mihin se riitti, ollaanko aluesarjassa vai jatketaanko ykkösessä syksy ja yritetään syysnousua.

Nollakolmosten kakkosjoukkue on ollut voittamaton? Joo. Kolmosdivarissa oleva 2003 ja 2004 ikäluokan pelaajakehitysjoukkueemme on ollut
voittamaton toistaiseksi, pelit on täälä jonkin verran helpompia, mutta ei täälläkään mikään ilmaiseksi tule. Tärkeintä on, että saadaan peliaikaa niille,
joille sitä ei vielä ykkösjoukkueessa tule tai ei tule paljoa. Pelit on aina palkinto harjoittelusta ja vain pelaamalla opitaan pelistä itsestään. Toki
tavoitteitakin on, vaikka pelaajakehitys on ykkösasia. Vaatimattomasti kiikarissa on sarjavoitto kolmosesta. Sen verran tasokas kuitenkin kolmosdivariin
tämä porukkamme on, että sarjavoitto on vallan realistinen tavoite. Jos kehitys kulkee pelaajien kanssa, ei olla kaukana tästä välitavoitteesta.

Kolme joukkuetta, pelattavaa riittää? Kyllä niitä riittää, tässä on vain nyt tosiaan kevätkierros eli toukokuusta (kun sarjat alkaa) juhannustaukoon
saakka. Syyskierros isommilla on kaksinkertainen ja P03sten ohjelma riippuu kevään sijoituksesta, mutta vähintään yhtä monta peliä tulee joka
tapauksesssa - ja syksyllä varmaan mennään puolustamaan MessuCupin voittoa. Ehkä jotain muutakin turnausta voidaan harkita, jos intoa riittää. Aika
raskasta tämä on talkootyönä kolmen joukkueen kanssa. Viime vuonna oli sama homma ja laskin noin 200 päivää olleeni jalkapallohommissa eli
harkoissa tai peleissä. Pelejäkin tuli turnaukset mukaan lukien yli kahdeksankymmentä!... Käytännössä asuin kentällä kesällä...vain teltta puuttui...

Aika hurja määrä. Ehtiikö tuossa enää mitään muuta? Joo - on se ihan tolkuton. Töissä käydään vähä lepäämässä ja kotona nukkumassa... vaatii
aika paljon uhrauksia työltä ja kotiväeltä, että peukut sinne kestämisestä. Mennään nyt tämä kausi vielä näin ja koitetaan olla kahdessa paikassa
yhtäaikaa. Ensi vuosi tuo paljon muutoksia kuvioihin ihan seurankin mittapuussa, kun halli nousee ja kun 03 ikäluokka siirtyy myös 11 kentän peliin.
Katsotaan syksyllä millaiseksi toiminta rakennetaan ja millä sarjatasolla ollaan. Osa muutoksista tulee olemaan merkittäviä, mutta suuntaviivoja on
vedettävä jo nyt pidemmällä tähtäimellä. Kanu on piirin neljänneksi suurin seura ja Kauhavan kaikki seurat mukaan lukien pelaajia on yhtä lailla kuin
piirin suurimmalla, joten toimintaa pitää saattaa sen suuntaiseksi. Askeleita on toki jo otettu, Kanu on liittynyt mm. palloliiton laatujärjestelmään.

Tsemppiä kauteen. Kiitos.
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w w w . k u l t a k e l l o n i k o l a i . f i

Pilli-Olli on aito ja orginaali iki-kanuuna. Hän on niitä harvoja alkuperäisiä edelleen aktiiivisesti mukana olevia
seuran perustajajäseniä, jotka ovat olleet rakentamassa seuraa ja kauhavalaista jalkapallokulttuuria “since day
one”. Intohimo jalkapalloon on siis kestänyt enemmän kuin 20 vuotta, koska seurakin juhli 20v synttäreitä jo
toissa vuonna. Edelleen tämä entinen laitapakki pelailee itsekin talvisin hieman Futsalia sekä toimii aktiivisesti
mukana niin miesten kuin junnujen jalkapallon  parissa. Kesät kuluu pillin takana pelejä tuomaroidessa, joten
silloin ei enää ehtisikään pelaamaan, muuta kun vähä poikien kanssa treeneissä. Taito on tallella, mutta kovasti
ne junnut vaan lähestyy jo...  Olli siis toimii P02/03 joukkueessa apuvalmentajana aina kun vain ehtii. Etenkin
kesäkautena Ollia työllistää erotuomaritoiminta ympäri maakunnan jo siinä määrin, ettei ihan joka treeniin ehdi.
Seuran kilpailupäällikkönä Ollin vastuualueeseen kuuluu myös tuomareiden järjestäminen peleihin, eikä sekään
ole enää mikään ihan pikkujuttu, pelejä ja turnauksia on satapäin kauden aikana. Siinä saa välillä mennä tukka
putkella kentältä toiseen ja miettiä miten voisi monistaa tuomareita... Valmennukseen Olli tuo pitkänlinjan kokemusta
niin pelaajana kuin tuomarinakin, joten sääntötuntemustakin tulee Ollilta pojille, halusivat sitä tai ei - pilli soi kyllä :)

Ja lisää niitä NALLEKEKKOSIA ja muita huru-ukkoja. Takasivun täytteeksi esitellään vielä ne joukkueiden varsinaiset puuhamiehet, eli ne
joiden olohuoneessakin on tekonurmi matot... liekö kulkeentunut vai suunniteltuja, mutta valmentamisen varjopuolia kai se musta mutu...

# JoJo Juha-Pekka Hietala
HOJO, HOJO Iso-Pomo. JPH kuten kaikki Juha-Pekkaa kutsuu on tuore seuran puheenjohtaja, joten nyt tämä Valkun
lempitervehdys JPHlle on ihan tottakin. Rautainen johtamistaito on yrityspuolella aikanaan taottu, joten organisaatiokykyä
on alan termein sanotusti 6-0. Hommat hoituu ja pienistä ei hätkähdetä. Ei siis yllätys että P02/03 organisaatiossa JPH:lla
on “kentän” pahin “pelipaikka”... Eli joukkueenjohtaja ... ainakin kun tuo vanha vihtahousu toimii päävalmentajana ja
seuran valmennuspäällikkönä.. Ei ole ihan maailman helpoin kaveri joka päivä... On se sen verran raskas tyyppi, että
joukkueenjohtajan pitää olla vähintään korpikessun tai valtamerimerikapteenin natsat omaava viileähermoinen “ÄIJÄ”
ja erittäin isolla Ä.llä.Ja JPH:han on.

On se sitä vauhkoa jo pari kautta kestänyt, eli hermot on takorautaa ja optimismi vähintään sama kun Titanicin kapteenilla
aikanaan. Missä JPH on? Ai se on jo tuolla. Jep, aina paikalla - Siellähän se kasaa jo joukkueen telttaa. Joka paikkaan
JPHkin vaan ehtii, vaikka varmasti saa tukkaputkella kiitää paikasta A paikkaan B. Mutta nou hätä, välillä kuuluu motto
...”tää homma meni nyt ihan vihkoon...nooh otetaan uudestaan” ja tehdään lisää oikeita asioita.  Positiivisuuden kautta
mennään ja uskomattoman pitkä pinna JPH:lla onkin, hän kun löytää aina kaikesta jotain positiivista vaikeinakin hetkinä -
jopa Valkusta, silloinkin kun Valkku itse toteaa, että nyt hänen hommat on mennyt ihan vihkoon....

# V Olli Kankaanpää
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Kauhavan Kanuunat ry ja Pojat 02/03 joukkueet esittää suuret kiitokset ja kumarrukset
kaikille tämän lehden mainostajille ja tukijoilleen, sekä taustajoukoilleen siitä valtavasta
työstä mikä lehden ja kauden eteen on taas tehty. Olette olleet mukana tekemässä suuren
urheiluteon jalkapalloilun ja nuorisotoiminnan hyväksi !     VIELÄ KERRAN KIITOS !

# VV Jyri Poltto

Ja vielä yksi nallekekkonen, tämä tyyppi on varmaan oikeasti lähinnä sitä tv mainoksen sekopäistä oraakkelia.. eli vastuuvalmenta.
Mistä se sitten vastaa, kai vähän kaikesta ja ainakin siitä pelitavasta ja opetuksesta. Välillä ollaan ongelmanratkoja tai oraakkeli,
henkinen tuki ja kaikkea siltä väliltä... tämä tyyppi on se, joka yleensä saa ekana potkut kun jokin menee vihkoon .....

VV eli Vanha Vihtahousu, vastuuvalmentaja, valmennuspäällikkö, maalivahtivalmentaja ja jalkapallon jokapaikan höylä Kauhavan Alahärmästä eli
J.Poltto senior. Kaikkialle se ehtiikin, tämä Kauhavan Klopp…. tai samaa siinä nyt on vain risuturpa habitus ja kova ääni, sekä aidon Kloppin prässi-
pelitavan ihannointi.  Sai kuulemma sydänkohtauksen, kun Liverpool nappasi miehen, jota odotti vaaleansinisten penkinpäähän Pellegrinin seuraajak-
si. Nyt kun Cityyn tulee “hierotaan palloa pikkunätisti eli Pep G”, on kuuleman mukaan uhannut jopa repiä vanhan MCFC kausikortin ja karata
merseysidelläkin kilometrin entisestä Goodisonin tukikohdastaan Kloppin takia. Haiskahtaa takinkäännöltä molemmista sinisistä, Kanun väriselle
alueelle Manusta länteen?  Ehkä.. ehkä ei.... Mutta brittijalkapallon ihannoijana ei tykkää Barcamaisesta pikkunätistä, suoraan ja kovaan kuulemma
tätä peliä pelataan... ja ihmekö nuo asenteet, kun sielä sumujen saarella on työn puolesta hypännyt viimeiset 15vuotta... kuulemma jokunen stadikkakin
bongattu matkoilla, vaikka osoite on ollutkin aikanaan lähellä Etihadia ja siksi tässäkin lehdessä on kummasti vaaleansinisiä vivahteita Manchesterin
ainoasta oikeasta jalkapalloseurasta... se toinen on tarkistetusti kaupungin rajan väärällä puolella ;). Leicesterin menestys toi kuulemma iloa Valkkuunkin,
sillä kun on paljon tuttuja sieläkin - eivät kuulemma kolmeen päivään vastanneet puhelimeen kun Chelsea pelasi tasan Tottenhamin kanssa... Kummaa
hommaa...? Mitähän ne sielä on tehneet kolme päivää ? Mutta sitä kettujen suoraviivainen ja kurinalainen asenne pelitapa tuotti. Mestaruuspytyn ja
todisteen siitä, että huippujalkapallossakin asenne voittaa siirtomarkkinoiden miljoonat. Tämä jos mikä teki hyvää koko lajille. Älä selitä ! Pelaa!

Noista huolimatta, pelitapa-ajattelu ei ole sitä mitä se oli omalla “uralla” joskus satavuotta sitten, eli pitkä ja joku voisi mennä perään. Kanun juniorieden
peliä pyritään rakentaamaan ihan pelaamalla ja rakentamalla peliä alhaalta saakka eikä roiskita. Määrätietoinen pitkä syöttö on kuulemma ihan eri
asia kun roiskapallo. Jykän ajatus on monipuolinen hyökkääminen ja nopea suunnan vaihto, sekä äärettömän tiivis ja kurinalainen muoto ja tehtävät
puolustaessa. Aina ne ei onnistu, mutta kas - jalkapallossa kun on ihania muuttuvia tekijöitä, kuten vaikka vastustaja. Sehän siitä tekeekin niin
mielenkiintoista, pallo on pyöreä ja päivät erilaisia. Muuttuvia tekijöitä tuhottomasti. Kovasti perfektionistina tunnettu “Valkku” koittaa niitä aina huomi-
oida ja kouluttautuakin se on koittanut. Nallekekkosen oraakkelikurssi kristallipallolla olisi kuulemma tarpeen, mutta sitä odotellessa on talvella istuttu
taas koulutuspäivä jos toinenkin ja viittä vaille kai Kauhavan ensimmäinen Uefa B lisenssi kiikarissa - jos vaikka joku vahinko sattuisi tapahtumaan
kouluttajien arvostelussa ja raapisi itsensä riman yli. Sitkeästi se ainakin yrittää vielä raahautua koulunpenkille vanhoilla päivillään.

Mutta tämä jätkä on saanut niin paljon palstatilaa aikaisemmissa Kanun lehdissä, ettei uhrata häneen enää tämän enempää - Sama mies, uudet
otteet, vanhat paheet ja kuulemma väitetään, että jopa hiljenee kentän laidalla vuosi vuodelta... Liekö mahdollista ? Uskokoon ken tahtoo tai lähtekää
kentänlaidalle tarkistamaan tilanne ja kannustamaan Kauhavan Kanuunoita, pelikalenteri löytyy edelliseltä aukeamalta ! Tervetuloa!

Alahärmän Sähkö Oy
-Sähköasennukset
-Sähkösuunnitelmat
-Ilmalämpöpumput
-Kopiopalvelu

Teollisuustie 10, 62300 HÄRMÄ puh. 06 - 4849 220

www.alaharmansahko.fi

TOIMITILOJA
VUOKRATTAVANA KAU-
HAVAN ALAHÄRMÄSSÄ

2000m2 liikekiinteistössämme Valtatie
19 välittömässä läheisyydessä Ala-
härmän Teollisuustiellä, on vuokratta-
vissa erilaisia tiloja toimisto- ja varasto-
käyttöön tai teollisuuden tarpeisiin, niin
yrityksille kuin yksityisillekin. Tilojen
koko muunneltavissa tarpeen ja sopi-
muksen mukaan aina pienestä toimis-
tosta 500m2 halleihin. Sisäkorkeus
hallitiloissa 5,5metriä, Nosto-ovet
4000mm, asfaltoitu piha. Tiloja vapaa-
na heti .  Tiedustelut 0500-479204

HÄRMÄN KIINTEISTÖT OY
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