
Televisiotoimintaa on Suomessa ollut hiu-
kan yli 60 vuoden ajan. Tuona aikana on 
muistiimme tallentunut monia toosassa 
nähtyjä ja vaikuttaneita henkilöitä. Niin on 
tallentunut ristikoihinkin.

Ristikoiden klassikko-osastolla tulee mie-
liin seuraavia. Esa Arra (1911–1977), jon-
ka toinen etunimi oli harvinainen Kultimo, 
toimitti ja oli ulkomaankirjeenvaihtaja te-
levision alkuaikoina, mutta esiintyy edel-
leen (sukunimellään) tasaiseen tahtiin ris-
tikoissa. Samoin esiintyy sukunimellään 
Leo Matis, josta en löytänyt muuta faktaa 
kuin että hän aloitti Suomen tv:ssä uutis-
toimittajana 1960. Etunimellään esiintyy 
Knud Möller (1919–1993), joka toimi kom-
mentaattorina ja kirjeenvaihtajana vuo-
teen 1983 asti. Yksi legendaarisimmista 
uutistenlukijoista, Heikki Kahila (1936–), 
on myös edelleen mukana ristikoissa.

Pitkäaikaissuosikkeihin kuuluu Lenita Ai-
risto (1937–), jonka etunimihegemoniaa 
on viime aikoina hiukan horjuttanut minis-
terinäkin toiminut Lenita Toivakka. Lenita 
Airisto on Wikipedian mukaan suomalai-
nen tietokirjailija, luennoitsija, televisiotoi-
mittaja, liike-elämän vaikuttaja ja yrittäjä 
sekä diplomiekonomi.

Hannu Karpo (1947–) on ristikoiden va-
kioesiintyjä, usein vihjeitettynä ”hänellä 
asiaa riitti”.

Jotkut ristikoiden vakioesiintyjät saavat 

kiittää harvinaisempaa, mutta kirjainra-
kenteeltaan oivallista nimeään tästä kun-
niasta. Yksi suosituimpia on Anitta Niemi 
(1951–), joka nousi kansansuosioon Koti-
kadun roolissaan Karin Luotolana. Usein 
esiintyy myös Raakel Lignell (1966–), jota 
nykyään nähdään MTV3:n Studio55.fi-oh-
jelmassa. Kolmantena mainittakoon Miia 
Nuutila (1972–), ehkä ainoa tunnettu kah-
den i:n Miia, joka on pitkään juontanut 
Maajussille morsian -sarjaa. 

Uutistenlukijoista (edellä mainittujen lisäk-
si) on mainittava vielä: Arvi Lind (1940–),
jota on tituleerattu myös Suomen luotet-
tavimmaksi; Eva Polttila (1946–), Arvi Lin-
din kollega, esiintyy erityisesti etunimensä 
takia; Leena Kaskela (1939–), joka edel-
leen esiintyy ristikoissa aiemmalla suku-
nimellään Rousek; Peter Nyman (1966–), 
joka ennen uutistenlukijapestiään juonsi 
Uutisvuoto-ohjelmaa.

Uutisvuodosta on tullut muitakin ristikko-
julkkiksia. Itse asiassa koko nykyinen kol-
mikko on sellaisia: Baba Lybeck (1966–) 
etunimensä (ristimänimi Barbara) takia, 
Stan Saanila (1968–) samoin etunimensä 
takia (ensimmäinen varsinainen kilpailija 
Stan Laurelille), Jari Tervo kummankin ni-
mensä takia (sukunimellään on harvempia 
kilpailijoita kuin etunimellään).

Yksi ristikoissa esiintyvistä Artoista on 
omaa haastatteluohjelmaansa vetävä Arto 
Nyberg (1966–).
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