
Oman arvioni mukaan ristikoiden edel-
leen suosituin ulkomainen TV-ohjelma on 
klassikkosarja Star Trek (tuotantovuodet 
1966–69). Erityisesti sen jälkimmäinen 
osa soljahtaa kirjainrakenteensa takia hy-
vin helposti suomalaisiin ristikoihin. Alku-
osakin on käypä, tosin leffasarja Star Wars 
kilpailee tässä usein menestyksellisesti.

Pisin tuotantojakso tässä käsiteltävistä 
ohjelmista oli Benny Hill Showlla (1955–
89). Se aloitti mustavalkeana ja muuttui 
värilliseksi vuonna 1969. Ristikoissa esiin-
tyy erityisesti sukunimi Hill.

Erinomaisen ristikollisen sukunimen oma-
si Telly Savalasin näyttelemä Kojak (1973–
78). Tämän New Yorkissa seikkailleen 
etsiväluutnantin etunimikin voisi olla ris-
tikoissa käyttökelpoinen: Theo.

Amerikkalainen kreisihuumorisarja Kup-
la (1977–81) esiintyy nykyisin ristikois-
sa silloin tällöin, mutta pääasiallisesti al-
kuperäisellä englanninkielisellä nimellään 
Soap. Kupla-sanalle riittää hyviä vihjeitä 
aivan riittävästi ilman tästä sarjasta muis-
tuttamista.

Ally McBeal (1997–2002) taitaa olla edel-
leen useimmin ristikoissa esiintyvä Ally. 
Tuo sarja teki meillä tunnetuksi pääosan 
esittäjän Calista Flockhartin, joka sittem-

min tutustui Harrison Fordiin mennen tä-
män kanssa naimisiin vuonna 2010.

Ristikoissa esiintyy tasaiseen tahtiin Ro-
wan Atkinsonin luoma Mr. Bean (1990–
95), jota Suomessa esitettiin nimellä No-
lojen tilanteiden mies. Mr. Beanilla on 
tasaveroisena kilpailijana näyttelijä Sean 
Bean, jolla on myös hyvin ristikoihin sovel-
tuva etunimi.

TV-ohjelmana Alias (2001–06) ei ole nous-
sut ristikoissa kovin suosituksi, suomalais-
ten suosiossa oleva Alias-peli taitaa päihit-
tää sen selvästi. Vastaussanana alias on 
yksi kaikkein suosituimmista.

Erikoislaatuinen päähenkilö on pääosassa 
sarjassa nimeltä Monk (2002–09). Tämä 
Tony Shalhoubin näyttelemä henkilö on 
entinen poliisi, joka on kärsinyt hermoro-
mahduksen menetettyään vaimonsa pom-
mi-iskussa. Jos tämä sarja olisi ollut meil-
lä suositumpi, saattaisi nimi Monk esiintyä 
ristikoissakin useammin.

Suomessa sen sijaan oli varsin suosittu 
fantasiasarja Lost (2004–10). Sarjan ni-
meä ei koskaan suomennettu, joka saattoi 
olla pääasiallinen syy siihen, että se löysi 
tiensä suomalaisiin ristikoihin, joissa esiin-
tyy vieläkin silloin tällöin.
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