
Naistalviurheilijoita on tarjolla miehiä vä-
hemmän, ovathan lätkä ja mäkihyppy ol-
leet aiemmin pitkään vain miesten lajeja. 
Kuitenkin muutamat naiset urheilevat ris-
tikoissa säännöllisesti, jotkut varsin taa-
jaan.

Viime vuosien ykkönen lienee ollut Alisa 
Drei. Hänen etunimensä on laatijan herk-
kupala ja hän oli pitkään ainoa tunnet-
tu tuon nimen haltija. Tämä Moskovassa 
1978 syntynyt taitoluistelija edusti Suo-
mea Naganon olympialaisissa. Hänellä on 
yksi Pohjoismaiden ja neljä Suomen mes-
taruutta.

Taitoluistelijoita esiintyy muitakin. Kiira 
Korpi on usein mukana, kumpikin nimi ris-
tikkoon hyvin sopivia. Joskus näkyy myös 
Laura Lepistö (menestynein suomalainen 
taitoluistelija), lähinnä etunimellään. Kaik-
kien aikojen mestareista löytyy edelleen 
Sonja Henie, norjalainen, joka voitti ural-
laan mm. kolme olympiakultaa, vuosina 
1928, 1932 ja 1936.

Kaksi naispikaluistelijaa on esiintynyt risti-
koissa ehkä muita enemmän, etunimiensä 
ansiosta. He ovat Kaija Mustonen (menes-
tynein naisemme) ja Eevi Huttunen (nyky-
ään Pirinen). Kaijoja on tarjolla muitakin 
(mm. nykyisin Saariaho), Eevi-nimisiä en 
muista muita.

Alppilajit eivät perinteisesti ole olleet suo-
malaisten heiniä eivätkä siten myöskään 

laajan mielenkiinnon kohteena. Niinpä siel-
tä ei juuri ole kotiutunut ristikoihin osanot-
tajia. Yksi poikkeus toki tulee mieleen: Tan-
ja Poutiainen (nykyisin Poutiainen-Rinne), 
yksi menestyneimpiä pujottelijoitamme. 
Hänellä tosin on ollut ristikoissa kilpa-
kumppanina ihan muilla aloilla mainetta 
niittänyt Tanja Karpela.

Myös uusissa talviurheilulajeissa suoma-
laisilla on ollut menestystä. Aivan viime 
vuosina on ilahduttavasti noussut pinnal-
le Enni Rukajärvi (ristikoissa etunimensä 
ansiosta), jonka tähän mennessä paras 
saavutus lienee slopestylen (ei tule yleis-
tymään ristikoissa!) hopeamitali Sotsin 
talviolympialaisissa 2014.

Suomalaisnaisille perinteinen (ja miksei 
nykyinenkin) suurlaji on aina ollut hiihto. 
Vanhoista mestareista ristikoissa hiihtää 
edelleen Siiri Rantanen (91 v.), lempini-
mellään Äitee. Helena Takalo (olympiakul-
taa Innsbruckista 1976) esiintyy edelleen 
kummallakin nimellään. Marjo Matikai-
nen-Kallström huutaa vielä joskus havu-
ja, etunimensä ansiosta, Marjut Rolig taas 
on mukana sukunimensä ansiosta. Nykya-
ktiiveissa ei kukaan nouse ylitse muiden: 
Aino-Kaisa on hiukan liian pitkä nimi, Kris-
ta ja Kerttu eivät ihan parhaasta päästä.

Itänaapurista on tullut ainakin kaksi myös 
ristikoihin asettunutta hiihtäjätärtä, Raisa 
Smetanina ja Galina Kulakova, joilla sekä 
etu- että sukunimet ovat käyttökelpoisia.
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