
Viime kerran naistalviurheilijoista siir-
rytään nyt miehiseen maailmaan. Aloi-
tetaan maastohiihtäjistä. On merkillistä 
havaita, että Santeri Tasa hiihtää suku-
nimensä ansiosta edelleen ristikoissa, 
vaikka hänen hiihtourastaan on kulunut 
lähes sata vuotta. Samaan kategoriaan ja 
aikakauteen kuuluu Tapani Niku. Kolmas 
jo ladut jättänyt hiihtäjäsuuruus on Juha 
”Mietaa” Mieto, jonka parhaat saavutuk-
set ajoittuivat 1970- ja 80-luvuille, kuiten-
kin ilman olympia- ja MM-kultamitaleita. 
Hänen kova kilpakumppaninsa, ruotsa-
lainen Gunde Svan tavataan usein risti-
koissa sukunimensä takia. Tämän päivän 
maastohiihtäjistä tutuin ristikkomaail-
massa lienee olympiavoittaja Iivo (Ker-
tun veli) Niskanen etunimensä ansiosta. 
Laatijat muistavat edelleen myös kaikki-
en aikojen menestyneimmän ampuma-
hiihtäjämme Heikki Ikolan.

Suomen mäkihypyn nykytilanteesta ker-
too paljon se, että ristikoissa esiintyvät 
useimmin jo aktiiviuransa lopettaneet 
Tami Kiuru ja Arttu Lappi sekä etu- että 
sukunimiensä ansiosta. Tami pysyy julki-
suudessa edelleenkin, sillä hänet on va-
littu Lahdessa ensi vuonna kisattavien 

MM-kisojen pohjoismaisten hiihtolajien 
kilpailunjohtajaksi.

Alppihiihtäjistämme ristikoissa tapaa 
paluuta harkitsevan Kalle Palanderin 
sekä tekniikka- ja vauhtilajeissa kilpai-
levan Andreas ”Andy” Romarin sukuni-
men ansiosta. Hänen nuoremman kol-
legansa Samu Torstin molemmat nimet 
sopivat hyvin ristikoihin, etunimi myös 
korvaamaan vihjeissä Disneyn fiktio-
hahmon Samu Sirkan. Lumilautailijoista 
Peetu Piiroisen etunimi on tuonut hänet 
ristikkokentillekin, samoin hänen pikku-
veljensä Petja Piiroisen, big airin maail-
manmestarin.

Jääkiekkoilijoista ristikoissa törmää 
etenkin Esa ”Tiki” Tikkaseen hänen lem-
pinimensä ansiosta. Ristikkomaailmas-
sakaan ei ole unohdettu Teemu ”Salama” 
Selännettä, Jari Kurria eikä Saku Koivua.

”Jääkenttien Nurmeksi” kutsuttu pika-
luistelija Clas Thunberg muistetaan edel-
leen ristikoissa etunimensä johdosta. 
Hän voitti olympialaisissa viisi kultamita-
lia 1920-luvulla ja saman verran niitä ker-
tyi myös MM-kisoissa.
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