
Aloitetaan suoraan huipulta. Väitän, että 
Tea Ista on, ei vain suosituin ristikois-
sa esiintyvä näyttelijä, vaan ylipäätään 
kaikkein suosituin ristikoissa esiintyvä 
henkilö. Sukunimen kirjainyhdistelmä on 
todellinen laatijan namupala ja etunimi-
kin soveltuu jonkun kaiman kanssa erin-
omaisesti monikkomuodossa. Dorothea 
Ida Eveliina Ista (myöhemmin Witikka) 
(1932–2014) näytteli pitkän uran niin te-
atterissa, elokuvissa kuin televisiossakin. 
Hän oli itseoikeutettu valinta ristikonrat-
konnan SM-kisojen ensimmäiseksi suoje-
lijaksi vuonna 1993.

Vanhan näyttelijätärkaartin suuria nimiä 
on Ella Eronen (1900–1987). Hänestä 
käytetään usein vihjeenä jotakin diivaan 
liittyvää. Sekä etu- että sukunimi sopi-
vat ristikoihin. 

Suomalaisen elokuvan kulta-ajalta tulee 
mieleen kaksi myös ristikoissa suosit-
tua näyttelijätärtä. Toinen on Ansa Iko-
nen (1913–1989), ehkä valkokankaan 
valovoimaisin naistähti. Molemmat ni-
met soveltuvat ristikoihin, tosin ansa on 
usein piirrosvihjeenä. Ansa teki Tauno 
Suuren kanssa yhteensä 12 yhteistä elo-
kuvaa. Vihjeeseen ”SYTYTTI PALON” tu-
lee useimmiten vastaussanaksi ORTOLA 
(Kirsti Ortola 1924–1993).

Toinen kulta-ajan suuruuksista on Hele-
na Kara (1916–2002). Joskus näkee ris-
tikoissa myös hänen ensimmäisen etu-
nimensä, joka on varsin harvinainen Aini 

(ristikoihin hyvin sopiva). Helena Kara oli 
niitä harvinaisia elokuvanäyttelijöitä, joil-
la ei ollut teatterikokemusta.

Elina sopii kirjainrakenteeltaan hyvin ris-
tikoihin. Kaksi suosittua näyttelijä- Elinaa 
ovat Salo (1936–) ja Pohjanpää (1933–
1996). Molemmat Elinat ovat tehneet ar-
vostettuja elokuvarooleja ja myös teatte-
rissa merkittävän uran. Salo sopii myös 
kirjainrakenteeltaan hyvin ristikoihin.

Vanhan kaartin näyttelijättäristä mainit-
takoon vielä Saara Ranin (1898–1992), 
joka tosin esiintyy poikaansa Mattia har-
vemmin ristikoissa, ja Emma Väänänen 
(1907–1970), jonka tunnetuimpiin elo-
kuvarooleihin kuuluu Niskavuoren nuori  
emäntä, Loviisa.

Lähes ainoana etunimensä nimekkää-
nä haltijana Anitta Niemi (1951–) esiin-
tyy ristikoissa varsin usein. Hänen tunne-
tuin roolinsa on Kotikadun Karin Luotola. 
Uudempaa polvea edustavat myös mm. 
Satu Silvo (1962–) ja Outi Mäenpää 
(1962–). Ulla-vastaussanan vihjeenä 
esiintyy ehkä useimmin näyttelijätär Ta-
paninen (1955–).

Loppuun kuriositeetti. Ristikoissa näytte-
lee edelleen tasaiseen tahtiin (etunimen-
sä takia) Soli Labbart (1922–2003), vaik-
ka hänellä ei mitään varsinaista suurta 
läpimurtoa ollutkaan. Hän oli naimisissa 
näyttelijä Rolf Labbartin kanssa.
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