
Tänään suuntaamme valokeilan kesäur-
heiluun ja siellä miehiin. Naiset saavat vuo-
ronsa viikon kuluttua. Talviurheilijoita kä-
sittelemme erikseen kahdessa tulevassa 
palstassa.

Millä tahansa alalla voidaan ristikoissa löy-
tää todellisia kestosuosikkeja, joiden suo-
sio ristikoissa jatkuu täysin himmentymät-
tä vaikka ura olisikin loppunut aikoja sitten. 
Otsikkoalueella ykkösnimi lienee Atik Ismail 
(59 v.). Hänen esiintymistiheytensä risti-
koissa ei osoita minkäänlaisia vähenemisen 
merkkejä. Useimmiten hän esiintyy etuni-
mellään, mutta myös sukunimi näkyy silloin 
tällöin. Atikin tuntia nuorempi kaksoisveli 
Adil pistäytyy silloin tällöin.

Futiksen menestynein suomalainen Jari Lit-
manen (45 v.) löytyy joskus, useimmiten 
lempinimellään Litti. Kaikkien aikojen jalka-
palloilijaksi valittu Pele (75 v.) löytyy myös, 
mutta ei juuri lainkaan oikealla nimellään 
Edson Arantes do Nascimento. Mainitta-
koon myös, että Atikin kaksospojista toinen 
on etunimeltään Pele. Nykyhuipuista paik-
kaansa ristikoissa on hiljalleen lunastamas-
sa Lionel Messi, lähinnä sukunimellään.

Toinen mieleen tuleva kestosuosikki on Arsi 
Harju. Hän lienee edelleen ainoa Arsi-nimi-
nen laajaa kuuluisuutta saavuttanut mies. 

Olympiakullan hän työnsi Sydneyssä Aust-
raliassa vuonna 2000.

Mukana juoksee edelleen Emil Zatopek (ku-
ten vaimonsakin, joka näyttäytyy viikon ku-
luttua), Helsingin olympiakisojen sankari. 
Tämä vuonna 2000 kuollut suurjuoksija on 
edelleen ainoa, joka on voittanut samoissa 
olympialaisissa 5 000 m, 10 000 m ja ma-
ratonin.

Olympiavoittajista ovat myös mukana suur-
juoksijat Lasse Viren, Paavo Nurmi ja Vil-
le Ritola.

Usain Bolt on suosittu myös ristikoissa. 
Vastaussana Tero vihjeitetään usein Pitkä-
mäkenä, pituushyppäjä Tommi Evilän su-
kunimen kirjainjakautuma on lähes ihan-
teellinen.

Ristikoissa urheilee edelleen muutamia ajat 
sitten (lähes) unhoon painuneita nimiä. Alt-
ti Alarotu on yksi heistä, otollisen etunimen-
sä takia. Alarotu oli sijalla 14 Mexico Cityn 
olympialaisissa ja paransi SE:tä viisi kertaa, 
oma ennätys 531 cm. Jarmo Anias juoksee 
myös silloin tällöin, vaikka paras suoritus 
(googlaamalla haettu) näyttäisikin olevan 
sisäratojen SM-kisojen hopeamitali 60 m:n
 juoksussa 1985. Aarre Asiala (SM 1964) 
hyppii vielä ristikoissa pituutta.
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