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Suomalaiset naislaulajat ristikoissa

Anita on Annan tapaan hyvin suosittu. Laulajista tulee mieleen klassiselta puolelta
Anita Välkki (1926–2011) ja kevyestä musiikista Anita Hirvonen (1946–). Anita Välkistä
sanotaan: hänen äänensä edusti harvinaista hochdramaattisen sopraanon äänityyppiä eli fakkia.
Lea Laven (1948–) näkyy ristikoissa sekä
etu- että sukunimellään. Pentti Oskari Kangas, jonka orkesterin solistina Lea lauloi
uransa alkuaikoina, teki tietämättään ristikoille palveluksen, kun väitti, että Lean oma
sukunimi Luukinen on liian arkipäiväinen ja
vaati sen tilalle uutta nimeä.

Otsikkoaiheen suosituin taitaa olla Anki (yllättävän lähellä ulkomaisten mieslaulajien suosikkia, joka oli Paul Anka) eli Agneta Lindqvist (1945–2007). Hän oli suosittu
paitsi soololaulajana myös triossa Anki, Bosse ja Robert sekä yhtyeessä Cumulus. Vihjeenä on aika usein ollut ”lauloi pilvessä”.
Nisa Soraya (1957–) tuli tunnetuksi Markku Aron myötä, mutta esiintyy etunimellään
Anna on hyvin yleinen ristikkosana. Sen ni- edelleen tiuhasti ristikoissa. Samaa ikäluokmisiä laulajattaria on tarjolla monia. Anna kaa on Meiju Suvas (1959–), jonka sukunimi
Hanski (1970–) nousi maineeseen vuonna taipuu etunimeä paremmin ristikkosanaksi.
1989 ja on levyttänyt mm. maailmankuu- Taiska, oikealta nimeltään Hannele Suomilun Lee Hazlewoodin kanssa. Anna Eriksso- nen (1955–), Mombasasta muistettu, näkyy
nin (1977–) esikoisalbumi ilmestyi 1997 ja myös aika ajoin.
on myynyt tuplaplatinaa (81.000 kpl). Kaksi muuta Annaa on noussut maineeseen Klassiselta puolelta kannattaa vielä mainiIdols-kisan hopeamitalisteina. Anna Abreun ta Karita Mattila (1960–), yksi Suomen me(1990–) kilpailuvuosi oli 2007 (voittajana nestyneimpiä oopperalaulajia, jonka etunimi
silloin Ari Koivunen) ja Anna Puun (1982–) taipuu hyvin ristikoihin.
vuotta myöhemmin, 2008 (tuolloin voittajana Koop Arponen).
Lieneekö ristikoihin nousussa uusista laulajattarista Aino Venna (1982–)? Hänen myöNaislaulajissa on ainakin kolme äiti/ tään Aino Sibelius saisi kelpo kilpailijan.
tytärkaksikkoa, jotka ovat myös yltäneet
ristikoihin. Aikajärjestyksessä ensin tulevat Antti Skyttä
Laila Kinnunen (1939–2000) ja Milana Misic antti.skytta@ristikkoakatemia.fi
(1970–), joista tytär esiintynee enemmän
(äidin etunimellä on kilpailijoita, tyttären ei). Lähettäkää ristikkoaiheisia kysymyksiä ja
Seuraava kaksikko, Tamara (1941–2005) ja mielipiteitä osoitteeseen
Maria (1983–) Lund on ristikkoesiintymisis- kysymys@ristikkoakatemia.fi
sään aika tasapuolinen, myös sukunimi näkyy silloin tällöin. Tuoreimman parivaljakon, Ristikkoakatemia Facebookissa:
Maarit (1953–) ja Janna (1981–) Hurmerin- www.facebook.com/groups/
nan juniori ei ole vielä saavuttanut kunnon ristikkoakatemia/
otetta ristikoissa.

