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A lavutelaisia isoäitejä Irja Han-
~ukselaa ja Kerttu Kurhelaa
yhdistää ainakin kaksi asiaa. Mo-
lemmat heistä jännittävät tyttären-
tyttäriensä olympiajääkiekkopelejä.
Suomen naisten jääkiekkomaajouk-
kueessa Vancouverissa pelaavat nä-
et Irja Hannukselan lapsenlapsi Lin-
da Välimäki ja Kerttu Kurhelan lap-
senlapsi Mari Saarinen. Toinen iso-
äitejä yhdistävä tekijä on se, että he
kuuluvat Pyylammen sukuun.
Irja Hannuksela kertoo silmis-

sään olevan sen verran vikaa, et-
tä hän on kuunnellut Suomen nais-
ten jääkiekkopelejä radiosta, vaikka
osa kolmesta Suomen ensimmäisis-
tä peleistä on pelattu meidän yöai-
kaan.
- Koosteita olen sitten televisios-

ta katsellut.
- Jännittävää, hän kuvaa koti-

katsomossa istuvan tunnelmia.
Irja Hannuksela on iloinen siitä, että
sai pitää Lindaa viime kesänä "kort-
teerissa", kun nuori neiti oli Keski-
sellä kesätöissä.
Isoäiti kertoo Lindan lähteneen

töistä tultuaan lenkille ja isoäiti jäi
ihmettelemään nuoren kiekkoilijan
jaksamista.
- Hän juoksi Sapsalammin ympä-

ri ja sitten hän pyöräili vielä sen toi-
sen kerran ympäri. Jatkuvasti oli si-
tä harjoittelua.
Linda on nyt olympialaisissa en-

simmäistä kertaa. Hänet valittiin
edellisiin MM-kisoihin, mutta hän
loukkasi viimeisissä harjoituksissa
selkänsä ja niin kisat jäivät häneltä
valitettavasti väliin.
- Se oli hänelle kova paikka, isoäi-

ti muistelee.
Irja Hannuksela kertoo Suomi -

Kiina -ottelussa selostajan toden-
neen, ettei Linda Välimäki ollut niin
tehokkaalla päällä kuin hän oli ai-
emmin Venäjää vastaan. Isoäiti tie-
tää syyn. Lindalla oli kurkku kipeä
ja siksi hänen pelaamisensa USA:ta
vastaan oli epävarmaa. (Linda kui-
tenkin pystyi pelaamaan.)
Isoäiti muistelee Lindan pelan-

neen jääkiekkoa jo 4-vuotiaasta läh-
tien.
- Ei hänellä sitten muuta harras-

tustaole.
Isoäiti hieman harmittelee sitä,

että Lindalta puuttuu ylioppilaskir-
joituksista vielä englanti. Edellisker-
ralla kun kirjoitukset olivat, Linda
oli esiolympialaisissa ja nyt taas kun
kirjoitukset ovat meneillään, hän on
olympialaisissa.

Enempi TV:ssä
Viime torstain ja perjantain välise-
nä yönä Kerttu Kurhela kertoi nous-
seensa seuraamaan Suomen ja USA:
n välistä jääkiekko-ottelua. Suomen
naisjoukkueen USA-häviölle hän
löytää selkeän syyn.
- Amerikkalaiset pelaa kiekkoa

kaiken aikaa, meillä pelaajien pitää
välissä ansaita, kun meillä ei ole niin
paljon sponsoreita.
Isoäiti kertoo nähneensä livenä

Marin pelanneen silloin, kun tämä
oli noin 13-14-vuotias. Hän oli sil-
loin seuraamassa peliä edesmen-
neen aviopuolisonsa kanssa.
- Mieheni sanoi Marille, että saat

jokaisesta tehdystä maalista kym-
menen markkaa. Kymppejä tai-
si mennä useampi, Kerttu Kurhela
naureskelee.
Kerran myöhemmin hän on ol-

lut seuraamassa Marin peliä myös
Kuortaneella.
Isoäiti muistelee: miten Mari pe-

lasi monesti Kurhelan Antin kans-
sa jääkiekkoa Jokivarrella, jossa hän
aviopuolisonsa kanssa aiemmin
asui.
- Monta kertaa piti heitä käskeä

syömään, kun eivät millään maltta-
neet tulla ulkoa sisälle.
Mari on voittanut vuosien 2004,

2008 ja2009 MM-kisoissa pronssia.
Kerttu Kurhela jaksaa nousta yöllä

katsomaan TV:stä ottelua.
- Onhan mulla sitten aikaa myö-

hemmin nukkua, hän naureskellen
sanoo.
- Onhan se kivaa katsella tyttä-

rentyttären peliä, hän kuvaa tunte-
muksiaan ja sanoo heti perään, että
kovaa hommaahan se on.
Vaikka jääkiekkoa tuleekin televi-

siosta melko paljon, Kerttu Kurhela
toivoo enempi nimenomaan naisten
jääkiekkoa nähtäväksi.
Molemmat kiekkoilijat, Linda ja

Mari pelaavat tänä kiekkokautena
Tampereen Ilveksen naisjoukkueen
hyökkääjinä.
Naisjääkiekkoisoäitien lisäksi Ala-

vudella on myös yksi isoäiti, jolla on
jännitettävää Vancouverin olympia-

Linda Välimäen pyynnöstä Kari Mänty otti kuvan hänestä ja isoäidistään Ir-
ja Hannukselasta, kun Linda oli pelaamassa Alavuden jäähallissa sen valmis-
tauduttua.

laisissa. Hän on Kaisa Manninen,
jonka lapsenlapset Pirjo Muranen

ja Hannu Manninen, jotka taistele-
vat olympiamitaleista.


