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Suomessa tarvitaan yhä sisua. Meillä on paljon 
haasteita edessämme, ja lisää on tulossa. Sa-
malla monet asiat ovat myös ihan poskettoman 
hyvin – jos vertaa vaikkapa torppareiden aika-
kauteen. Silti maan tapa on nykyään ensi sijas-
sa valittaa milloin mistäkin epäkohdasta. Niin 
kuin peltiseppä Esko Kivi sanoo tässä kirjas-
sa: ”Monella on sellainen tyyli, että ei tästä tu-
le mitään, ei tästä tule mitään. Se on luonteen 
heikkoutta sellainen. Se sisu puuttuu.”

Maailmassa vallitsee tällä hetkellä kaksi 
suuntausta: pelon trendi ja toivon trendi. Olem-
me kaikki aika hämillämme siitä, miten no-
peaksi maailman muutostahti on kiihtynyt. Pe-
lon trendiä kannattelee haikailu menneiden ai-
kojen perään: toive siitä, että muutos loppuisi ja 
voisimme jotenkin suojata itsemme siltä. Toi-
von trendiä puolestaan kannattelee usko tule-
vaan: luottamus muutoksen mahdollisuuksiin, 
siihen ettei meidän tarvitse suojautua muutok-
selta vaan elää sen mukana. Toivon trendi avaa 
ovet nykyajan sisulle – kyvylle toimia mahdot-
tomiltakin tuntuvien haasteiden edessä.

Onnistuminen ei ole selviö alati muuttuvas-
sa maailmassa. Siksi pitää sinnitellä eteenpäin 
askel kerrallaan. Niin kuin lasketteluonnetto-
muudesta kuntoutuva Pekka Hyysalo sanoo, 
sisu on sitä, että ”ottaa kolme askelta, räjähtää 
rähmälleen, nousee ylös ja taas uudestaan.” Tai 
kuten toimitusjohtaja Kimmo Kedonpää ker-
too: ”Sisu on sitä, että jaksaa ponnistella tavoit-
teittensa ja haaveittensa eteen ja nousta ylös ai-
na, kun kaatuu.”

Sisu ei kuitenkaan ole sama asia kuin sin-
nikkyys. Sisututkija Emilia Lahden tutkimus 
on osoittanut, että sisu on käsitteenä ainutlaa-
tuisesti suomalainen. Se on niin ainutlaatui-
nen, että sisu on myös englanniksi sisu: suoraa 
käännöstä sille ei löydy.

Tässä kirjassa kerrotaan Sonja Strömshol-
min haastattelemien ja Meeri Koutaniemen 
valokuvin ikuistamien sisukkaiden ihmisten 
tarinat. Nämä tarinat avaavat lukemattomia ik-
kunoita siihen, miten sisu voi muuttaa ihmi-
sen elämää ja maailmankuvaa pysyvästi. Kir-
jan päähenkilöt sirkustaiteilija Silja Kyytises-

tä maailmanrauhaa rakentavaan Tuija Talvitie-
hen, musiikilla huumekierteestä selvinneestä 
Linda-Maria Roineesta startup-dynamo Mi-
ki Kuuseen näyttävät omalla esimerkillään, mi-
ten valtava voima voi olla pienellä muutoksella 
omassa ajattelussa ja toiminnassa.

Niin kuin lähes täysin halvaantunut huip-
pumalli Kati Lepistö tiivistää: ”Ikinä ei kanna-
ta luovuttaa, vaikka edessä oleva haaste näyttäi-
si kuinka mahdottomalta tahansa. Ryhtyy vain 
tekemään eikä mieti, paljonko on vielä jäljel-
lä.” Sisua on se, että uskaltaa olla rohkeasti, mi-
tä on, ja katsoa toiveikkaasti kohti tulevaa. Ku-
ten sairaanhoitaja Suvi Kuivila toteaa: ”Ei voi 
ihan aina olla täysissä voimissa eikä tarvitse-
kaan. Asioihin ei saa kuitenkaan jäädä rype-
mään. Eteenpäin katsominen elämässä, sehän 
se on sisua.” 
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Alussa oli suo, kuokka – ja Jussi.

Väinö Linnan klassikkoteoksen Täällä Pohjantähden alla torppari, 

Koskelan Jussi, on suomalaisen sisun arkkityyppi. Jussi käänsi maata selkä 

vääränä luodakseen tulevaisuutta itselleen ja jälkikasvulleen. Ehkäpä sisun 

määritelmä pelkimmillään onkin juuri se: sisu tekee tulevaisuutta.


