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Suomen sana ”sisu” – ehdottajien perusteluita 

 

Mikä sana kuvaa parhaiten satavuotiasta itsenäistä Suomea? Kotimaisten kielten keskus järjesti Suomen 

sana -kilpailun osana Sanoin saavutettu -hanketta. Hanke kuuluu Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmistoon. 

Sanoja oli mahdollista ehdottaa Kotuksen verkkolomakkeella ja Twitterissä. Kaikkiaan ehdotuksia tuli noin 

600. Ehdotettuja sanoja tai ilmauksia on noin 450. 

Lopullisen Suomen sana -valinnan teki kielen Kotimaisten kielten keskuksen neuvottelukunta. Suomen 

sanaksi valittiin sisu. 

Sisu oli myös sanoja ehdottaneiden suomalaisten suosikki. Alla ehdotukselle annettuja perusteluita. 

 

sisu 

”Tämä sana tupsahtaa ensimmäisenä varmaankin jokaisen suomalaisen mieleen kun Suomesta ja 

suomalaisuudesta on puhe. "Sisu" on Suomen kuvajainen hyvässä ja pahassa, historiassa ja nykypäivänä, 

arjessa, töissä, koulussa, kotona, ulkomaillakin. Sisua löytyy jokaisesta suomalaisesta, vauvasta vaariin, ja 

sillä on taisteltu sekä sodittu. Sisulla siis mennään myös seuraavat sata vuotta.” 

”Suomalaisempaa sanaa on vaikea keksiä.” 

”Jotain hyvin perisuomalaista sitkeyttä, joka saa tekemään mahdottomista mahdollisia. Ja vaikka tulee 

esteitä niin sisun avulla niistä selvitään.” 

”Perinteinen sana, joka kuvaa historiaamme parhaiten.” 

”Sana kuva suomalaista sitkeyttä ja periksiantamattomuutta. Sana on lyhyt ja ytimekäs - kuten suomalainen 

ihminen. Tätä käsitettä ei tietääkseni ole muissa kielissä.” 

”Se on paras sana kuvaamaan Suomea!” 

”Sisulla Suomi on nostettu, sen sai ”perintönä” yhteisen hyvän eteenpäin viemiseksi. Sisua tarvitaan, se on 

nykyajan voimavara.” 

”Sisu ’kompiainen’ piristi päivän. 

Sisusta voi muodostaa oivallisia sanoja, esim. 

-sisukas (henkilöstä) 

-sisukko (sisukas henkilö)” 

”Sisu on niin perussuomalainen käsite, eikä sitä voi kääntää muille kielille ilman pitkiä selittelyjä. Sisulla on 

rakennettu kantava ja demokratiaa arvostava yhteiskunta kovalla työllä ja uurastuksella 100 vuotta tai 

oikeasti jo tuhansia vuosia ennen sitä, luonnossa ja ilmastossa, jossa ei pärjää ilman sisukkaita otteita. Myös 

uusien sukupolvien tulisi oppia tämän vanhan peruskäsitteen sisältö kansanperintönä.” 

”Sisu on suomen sana, jolle ei ole vastinetta muissa kielissä. Sisulla on tehty Suomessa 

mahdottomasta mahdollista esimerkiksi urheilussa ja sotatantereella.” 
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”Nämä 100 itsenäistä vuotta ovat toistuvasti vaatinut yksilöiden ja kansan yhteistä sisua säilyäksemme 

itsenäisinä.” 

”Suomalaisissa on sisua.” 

”Kyllä sana "sisu" on omiaan kuvaamaan suomalaisten luonnetta ja asennetta. Sisun voimin suomalaiset 

ovat selvinneet niin arkielämän haasteista kun sotien aikanakin.” 

”Ilman sisua Suomi ei olisi 100-vuotias.” 

”Perinteinen sana, kuvaa Suomea ja suomalaisuutta ajattomasti.” 

”Maamme itsenäisyystaistelussa, puolustamisessa, jälleenrakennuksessa ja talouselämän  

hyvän kilpailukyvyn luomisessa on tarvittu suuri määrä sisua. Sisua tarvitaan myös 

seuraavina satana vuotena.” 

”Pikkunen maa monien isojen joukossa, on pärjänny nii urheilussa ku hyvinvoinnissaki. Joskus on tullu 

turpaan nii että tuntuu, mutta jotenki niistä on aina selevitty. Jos ei muuten nii pelekällä sisulla.” 

”Pienessä valtiossa sisua isojen ympäröimänä. Tahtoon ei hevillä taivuta. Taistellaan omasta, 

itsenäisyydestä pidetään kiinni.” 

”Suomi nousi sodasta sisulla, yhteistyöllä ja talkoilla ennätysajassa. Se kuvaa myös hyvin suomalaista 

sisukasta luonnetta.” 

”Suomalaisella Sisulla on pieni kansa pärjännyt historiassa, tänä päivänä ja  

tulevaisuudessa!” 

”Sisu kuvaa suomalaista metsänraivaaja ja itsenäisyydenraivaaja kansaamme. Sisu kuvaa sinnikästä, 

periksiantamatonta, rehellistä ja luotettavaa mentaliteettiämme. SISU = sinun suomi.” 

”Tarvitseeko erikseen perustella?” 

”Vanha, mutta edelleen käyttökelpoinen ja uniikki suomenkielen sana. Ei oikeastaan edes tarvitse 

perusteluita suomalaiselle.” 

”Suomi on noussut sisulla sotakorvauksista ja taloudellisista taantumista, nälänhädästä ja  

kulkutaudeista. Suomalainen sisu on luonut hyvinvoinnin ja lasten korkeatasoisen 

neuvolatoiminnan. Suomalainen sisu auttaa yksilöitä nousemaan henkilökohtaisista 

takaiskuista. Periksi ei anneta. Se on SISU.” 

”Pieni kansa ei olisi selvinnyt näin pitkälle ilman sisua.” 

”Sisu kuvaa hyvin sitä taianomaista tahdonvoimaa, joka suomalaisilla on ollut vaikeuksia 

kohdatessa ei pelkästään viimeiset 100 itsenäistä vuotta, vaan koko historiamme ajan. Esi-

isämme ovat selviytyneet vaikeissa olosuhteissa talvi toisensa jälkeen periksi antamatta. 

Täällä on pystynyt asumaan vain kaikista sisukkaimmat.” 
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”- sisu on suomalaisen veressä (DNA:ssa) 

- sisu vie läpi harmaan kiven (aina vaan ja ainiaan) 

- sisu on Perkele se, mikä erottaa suomalaisen kaikista muista kansalaisuuksista.  

- sisun erottaa jo kaukaa, se puhisee ja ähisee tullessaan. 

- Suomalainen sisu 

sen suomalaisempaa ei ole; sata vuotta se on ollut ja sata seuraavaa vuottakin se tulee olemaan, se on 

varma se, sisu! (Saatana)” 

”Sitkeä kansa, pelastui itsenäiseksi maaksi, maksoi sotavelat ja nousi.” 

”En osaa sanoa englanniksi, mitä sisu on. En ole varma, osaanko selittää sitä suomeksikaan, mutta suomeksi 

sitä ei tarvitse selitellä.” 

”Sisu kuvaa Suomea sekä hyvässä että pahassa: 

Hyvässä siinä määrätietoisuudessa ja periksi antamattomuudessa, jota tarvittiin nuoren 

valtion pystyttämisessä, puolustamisessa ja jälleenrakentamisessa; erityisesti 50 

ensimmäisen itsenäisyyden vuoden aikana. 

Pahassa siinä uppiniskaisuudessa, itsepäisyydessä ja ylpeydessä, jossa kansa luulee 

pärjäävänsä omillaan oman voimansa ja viisautensa varassa, vaikka kaiken voiman, viisauden 

ja siunauksen lähteenä sillä oli alun perin usko ja kuuliaisuus Jumalaan ja hänen Poikaansa 

Jeesukseen, Herraan, joka kansan viime kädessä pelasti; ei sen omat ponnistelunsa. Tämä 

paha sisu puolestaan on vaikuttanut sitä enemmän, mitä kauemmas kansa on päättänyt 

etääntyä Jumalasta. 

"Jos Herra ei huonetta rakenna, niin sen rakentajat turhaan vaivaa näkevät. Jos Herra ei 

kaupunkia varjele, niin turhaan vartija valvoo." Ps. 127:1 

Jeesuksen sanoma Jerusalemille soveltuu hyvin nyky-Suomelle: "...kuinka usein minä 

olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niinkuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle! Mutta te 

ette ole tahtoneet." Matt. 23:37 

"Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. 

Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa." 2. Kor. 5:20 

"Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on 

hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja 

suun tunnustuksella pelastutaan." Room. 10:9-10 

Jos Suomen kansa huomaa synnintuskassaan tarvitsevansa Vapahtajaa ja uskoo häneen, 

Kristukseen, se saa Herralta syntinsä anteeksi ja Pyhän Hengen johdatuksen myötä jälleen 

viisauden, voiman ja hyvälaatuisen sisun vaellukseensa.” 

”Ainut oikea vaihtoehto, kuvastaa suomalaisuutta.” 

”Perisuomalainen sana, jolle ei ole suoraa vastinetta juuri misään muussa kielessä. Sillä 

Suomi on rakennettu ja sillä on menty läpi vaikka harmaan kiven. Sitä tullaan tarvitsemaan 

selviytymiseen seuraavan sadan vuoden aikanakin.” 
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”Suomi ei ole antanut periksi minkään vastuksen edessä.” 

”Se on suomalaisten veressä.” 

”Ehdottomasti omaperäinen ja Suomea kuvaava.” 

”Sisu on suomalaisten perusominaisuus, hyve, jonka jokainen tuntee ja jonka avulla Suomi 

on noussut sivistysvaltioksi ja menestynyt monilla eri aloilla.” 

”Suomalainen perusluonne ja edellytys sille, mitä on vuosien aikana saavutettu. Se tyyli millä mennään 

vaikka läpi harmaan kiven. Se on myös lyhenne sanoista Sinivalkoinen Suomi. Makeisena se on sekoitus 

makeaa ja tervaista - jotain mitä ei saa muualta. Ainutlaatuista niinkuin Suomi muutenkin. Makean suloista 

ja tarttuu hampaaseen kuin täi tervaan.. Aku Ankassa poliisimestari Sisu edustaa edustaa Ankkalinnan 

järkähtämätöntä lakia ja järjestystä. Hänessä on samaa rehellisyyttä ja jämptiyttä kuin meissä suomalaisissa 

muutenkin.” 

”Sana "sisu" kuvaa mielestäni hyvin 100-vuotiasta Suomea. Sointuva ja napakka sana.” 

”Suomalaiset olivat ja ovat sisukasta kansaa. Eivät vähällä luovuta.” 

 

Ehdotusten joukossa olivat myös sanat sisukkuus, sisukas ja sisuntäyteinen. Alla niille esitettyjä perusteluita. 

 

sisukkuus 

”Karuissa olosuhteissa, "suuren ja mahtavan" naapurin kyljessä on sisulla selvitty ja puolustautuen vapaus 

saavutettu.” 

sisukas 

”Suomalainen sisu on jotain niin perisuomalaista, ettei sitä voi täysin tyhjentävästi selittääkään. Se on aina 

ollut osa suomalaisuutta ja tulee aina olemaan.  Suomi on sisukas, sen maat ja metsät ja ihmiset ovat kaikki 

saaneet siitä osansa. Sisu on suomalaisen ja suomalaisuuden tunnusmerkki, josta meidät tunnetaan ja josta 

saamme olla ylpeitä.” 

”Sisu sanasta johdettu adjektiivi "sisukas" kuvaa mielestäni kaikkein parhaiten satavuotiasta Suomea. 

Sisukas on myös onomatopoeettisesti tarpeeksi suhiseva ja kuuluva sana kuvaamaan kotimaatamme. 

Kauan eläköön sisukas Suomi!” 

”Läpi tuulen ja tuiskun, vaikeitten aikojen yli päästään ja on aiempina vuosinakin päästy sisukkuuden avulla 

❤️” 

”Sisukas on pitänyt pienen Suomen olla, että on saavuttanut itsenäisyyden ja pystynyt säilyttämään sen 

sadan vuoden ajan suurempien vierellä. Samaa sisukkuutta on tarvittu viime sodassa ja sitä seuranneessa 

sotakorvausten maksussa minkä jälkeen on rakennettu hyvinvointivaltio meille, suomalaisille.” 

”Suomi on pienenä valtiona sinnitellyt hienosti itsenäiseksi Suomeksi! Sisua tarvitaan tiukoissa paikoissa, ja 

sen voima vie eteenpäin.” 

sisuntäyteinen 

”Mikä on suomalaisempaa kuin suomalaisen luonteen sisukkuus? Takana on pian 100 sisuntäyteistä vuotta 

ja lisää tulossa.” 


