40

ILTA-SANOMAT LAUANTAINA 10. 11. 2012
LISEN JULIN

VIIHDE

Lapsitähteys
uuvutti

VIIHDE

24
tuntia

REIJO HIETANEN

SUOMALAISTEN
SUOSIKKI
Olli Lindholm iloitsee
kokonaisten perheidenkin
löytäneen Yön keikoille.
– Yleisössä on naisia, jotka
näyttävät lapsilleen, että
katsokaa, tuon sedän
perässä äiti juoksi nuorena.

Bryan Adamsille
perheenlisäystä

Syksyn sävelen
16-vuotiaana voittanut
Anja Niskanen laulaa taas.

Bryan Adamsista (kuvassa) tulee isä toisen kerran. 53-vuotias rokkari ja
hänen valokuvaajavaimonsa Alicia Grimaldi saavat
pikkusisaren puolitoistavuotiaalle Mirabella Bunnylle ensi vuoden puolella.
– Alicia on joko syönyt
liikaa suklaata, tai meille
tulee vauva. Luulen että
se on vauva, Adams
twiittaili. Hänen edustajansa virallisti uutisen
People.comille.
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Ylipaino ei
seksielämän
tiellä
Laulaja Adele (kuvassa)
on valmis pudottamaan
painoaan, jos ylipano
vaikuttaisi seksielämään.
Laulaja on saanut osakseen paljon kritiikkiä
ylipainostaan johtuen.
Esikoisensa kuukausi
sitten synnyttänyt laulaja
ei katso ylipainon vaikuttavan hänen elämäänsä
millään tasolla.
– Pudottaisin kyllä
painoa, jos se vaikuttaisi
terveydentilaani tai seksielämääni, Adele kertoo
The Sunin mukaan.

Luuli
seksikkäimmän
titteliä vitsiksi

?

AIKUINEN NAINEN
Anja Niskanen on nykyään
44-vuotias espoolainen
kahden lapsen äiti.

> Avioero ja uusi liitto
KUN ANJA Niskanen
oli irtisanoutunut
levy-yhtiöstä, hän lähti
Kanadan Torontoon
lapsiperheen luokse
asumaan ja töihin.
Etäisyys auttoi pääsemään irti kaikesta
ikävästä.
Kotiin palattuaan

hän opiskeli liikunnanohjaajaksi ja teki alan töitä
yrittäjänä parikymmentä
vuotta.
Vuosien aikana Niskanen
ehti mennä naimisiin, saada
lapsen ja erota. Poika on nyt
16-vuotias nuori mies,
Niskanen on uudelleen
naimisissa ja lisäksi 11-

vuotiaan tytön äiti.
– Olemme olleet naimisissa 12 vuotta. Mieheni otti
pojan heti omakseen. Poika
on hänelle yhtä rakas kuin
tyttäremmekin.
Nyt on uuden aika, kun
perheenäiti valmistuu
keväällä nuorisotyöntekijäksi. Työharjoittelun myötä

Niskanen pääsi töihin
nuorten asuntolaan, koska
paikassa pidettiin hänen
rivakasta työtahdistaan.
– Olen onnellinen, etten
koskaan ratkennut ryyppäämään tai käyttämään
huumeita. Urheilu on juttuni, ja sitä kautta löysin
oman alanikin.

Maailman seksikkäimmäksi elossa olevaksi mieheksi valittu Bradley Cooper
(kuvassa) luuli valintaa
ensin vitsiksi. Cooper sai
People-lehden palkinnon
viime vuonna. – Nimeni
huudettiin, ja luulin sitä
pilaksi. Tarkoitan, katsokaa
nyt minua,
Cooper
lausui Daily
Mailille.
Tänä vuonna palkinnon
saajaksi
veikkaillaan
Channing
Tatumia.

”Lapseni kuittailevat
musiikistamme”
Yö-muusikko Olli Lindholmille isyys
on elämän tärkeimpiä asioita.

90-LUVUN alussa Olli Lindholm sai monien silmäkulmat kyyneliin liikuttavalla
Ihmisen poika -kappaleella.
Laulajan esikoinen, Ossipoika on nykyisin jo 20vuotias mies, mutta vilpitön
kuvaus tuoreen isän rakkaudesta pieneen poikaan
on edelleen yksi suomirockin klassikoita.
– Ei Ossi sitä biisiä
ainakaan häpeä, vaikka ei
kappaletta meillä usein
kuunnellakaan, Lindholm
naurahtaa.
Olli ja Satu Lindholmilla
on myös 17-vuotias Ellatytär. Lindholm myöntää,
etteivät lapset ole Yön
suurimpia faneja.
– Totta kai niiden täytyy
sanoa, että ne ei tykkää.
Tytär kysyi kerran, että
tiedätkö minkä takia teidän
musiikki ei soi NRJ-kanavalla. No kun siellä soi hit
music only, mies nauraa
viitaten radiokanavan
sloganiin.

MOLEMMAT Lindholmien
lapset ovat löytäneet elämässä omat kiinnostuksensa kohteet. Ossi on tällä
hetkellä töissä rakennusmiehenä, Ella opiskelee
maatalousoppilaitoksessa.
Lindholm tunteekin ylpeyttä siitä, että isän ammatista
huolimatta perheen arki ei
ole mennyt yhtyeen ja
musiikin ehdoilla.
Lindholmista on usein
saatu julkisuudessa jämäkän miehen kuva, mutta
omien sanojensa mukaan
hän on rento isä. Olli iloitsee voivansa hyvällä omalla
tunnolla sanoa olleensa
tiiviisti läsnä molempien
lastensa elämässä.
– Viimeiset kymmenen
vuotta Yö on tehnyt vähän
alle sata keikkaa vuodessa
ja välillä on tuntunut, että
olenko ollut jopa liikaa
läsnä. Joskus on tuntunut
jopa kivalta olla pitkästä
aikaa hotellihuoneessa, kun
ei tarvitse olla kotona kuun-

telemassa sitä iän ikuista
Motörheadia, hän lohkaisee.
90-luvulla keikkatahti
sen sijaan oli kova ja artisti
joutui keikkailun ohella
tekemään myös päivätyötä.
– Makselin isoja verovelkoja ja tein tosi kovasti
duunia. Silloin oli paska
fiilis, koska tuntui, että olin
aina väärässä paikassa.
ISÄNPÄIVÄNÄ Olli Lindholm uskoo koko perheen

kokoontuvan
yhteisen illallispöydän
ääreen.
Rakkaimmaksi
isänpäivälahjaksi hän
mainitsee poikansa vuonna
2002 tekemän kirjanmerkin.
– Silloin oli talviolympialaiset ja Ossi piirsi minulle
jääkiekkomaalivahdin.
Käytän sitä kirjanmerkkiä
edelleen.
MIA PAAVONEN

Ossi,
Satu ja Olli
1995.
– Meidän kotimme ei ole
koskaan ollut sellainen,
että siellä kokoontuisi
kaikki Hämeen muusikot.
Vaikka faija soittaakin
bändissä, niin arki-Olli on
ihan tavallinen tyyppi,
Lindholm kertoo.

> Hetkessä kultaa
YÖ-FANIEN kiihkeästi
odottama uutuuslevy Pelko
ja rakkaus otti heti ilmestyttyään melkoisen myyntirysäyksen. Eilen aamulla
levyhyllyihin ilmestynyt
albumi myi iltapäivään
mennessä kultalevyyn
oikeuttavan määrän, eli yli
10 000 kappaletta. Seuraavaksi Yö tavoittelee levyllä

platinarajaa.
Levy on Olli Lindholmin
mukaan totuttua Yötä.
Albumilta löytyy myös
Syksyn Sävel -kilpailussa
mukana oleva kappale Syyt
syntyjen.
– Siellä on tuttu Yön
soundi. En halua enää tehdä
radikaaleja ratkaisuja musiikissa. Niitä tehtiin ihan

tarpeeksi 80- ja 90-luvuilla
ja ne olivat järjestään virheitä.
Tuttu soundi on Lindholmin mukaan peräisin
useista vanhoista tekijöistä,
joihin bändi luottaa.
Yö on parhaillaan konserttikiertueella ja esiintyy
lauantaina Helsingin Finlandia-talossa.

