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Johdanto
On lokakuinen sunnuntai vuonna 2008. Päivä on ollut erittäin jännittävä Suomen Sisun
kannalta, sillä on kunnallisvaalien äänestyspäivä, ja ehdolla eri puolilla maata on useita
sisulaisia. Monilla sisulaisista on vahva tunne vaalivoitosta, ja kysymys on lähinnä siitä,
kuinka suuri vaalivoitto on tulossa. Illalla tulevat tulokset, ja Jussi Halla-aho on odotetusti
yksi maan ääniharavista lähes kolmellatuhannella äänellään. Valtuustoihin nousevat myös
pitkään Sisun puheenjohtajana toiminut Teemu Lahtinen ja järjestön virassa oleva
puheenjohtaja Johannes Nieminen. Lisäksi rivijäseniä nousee valtuustoihin monilla
paikkakunnilla. Varsinainen vaalivoitto liikkeen kannalta!
Pian koko Suomi tuntuu olevan sekaisin sisulaisten vaalimenestyksestä. Oikeusministeri Tuija
Brax esittää heti vaalien jälkeisenä päivänä valtuustojen puheenjohtajille koulutusta
”vihapuheita vastaan”, ja ajankohtaisohjelmat A-studio ja A-talk revittelevät pian otsikoilla
kuten ”Suomen Sisu – muukalaispelolla vaalivoittoon?”. Moni valtuustoihin noussut
sisulainen on valittu Perussuomalaisten listoilta ja puolueen puheenjohtaja Timo Soini on heti
median tulilinjalla. Häntä vaaditaan irtisanoutumaan Halla-ahon ja sisulaisten mielipiteistä,
mutta puoluejohtaja ei katso aiheelliseksi ottaa kantaa asiaan. Myös Vihreät aloittavat
hyökkäyksen Sisua ja Perussuomalaisia vastaan, ja sanallisen sodan lisäksi Vihreät ja
sisulaiset tekevät pian toisistaan poliisille tutkintapyyntöjä. Sisu ja Halla-aho ovat koko
syksyn taukoamatta esillä mediassa.
Vaalivoitto ja sitä seurannut mediaryöpytys ei voi olla herättämättä mielenkiintoa Suomen
Sisua kohtaan. Joku saattaa muistaa järjestön sen julkaistua muutama vuosi aiemmin kohutut
Muhammed-pilakuvat Internet-sivuillaan, mutta suuri osa kansasta on tuskin koskaan
kuullutkaan järjestöstä ennen tätä. Moni miettiikin, mikä Suomen Sisu on ja miten median
maalaama kuva vastaa todellisuutta. Järjestön Internet-sivujen kävijämäärä kasvaa
räjähdysmäisesti, ja ihmiset ovat selvästi kiinnostuneita Suomen Sisusta. Muutama viikko
vaalien jälkeen pidetyillä järjestön kymmenvuotisjuhlilla voidaankin todeta Sisun viimein
lyöneen itsensä läpi julkisuuteen.
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***
Kun Suomen Sisu perustettiin kymmenen vuotta sitten, ei kansallismielisten yhdistysten
keskimääräinen eliniänodote antanut suuria todennäköisyyksiä sille, että yhdistys tulisi
juhlimaan kymmenvuotisjuhliaan. Nyt, kun Sisu on yltänyt tähän kymmenen vuoden ikään, on
hyvä aika katsoa taaksepäin ja muistella menneitä ja miettiä, mitä vuosikymmenen mittaisen
toiminnan aikana on saatu aikaan.
Tässä historiikissa käydään aluksi kronologisesti läpi järjestön perustaminen ja alkuvaiheet,
minkä jälkeen siirrytään järjestön historian temaattiseen tarkasteluun. Tarkastelussa ovat
järjestön toiminnan eri muodot aatteellisesta aktivismista vapaamuotoisempaan ajanviettoon.
Lisäksi joitain tärkeämpiä teemoja, kuten Muhammed-tapausta, Sisun mediakuvaa ja
monikulttuurikriittistä bloggaamista käsitellään omissa luvuissaan. Lopuksi tehdään vielä
yhteenveto järjestön kymmenvuotisesta historiasta.
Allekirjoittanut on toiminut Suomen Sisun kirjurina vuosina 2001-2002 ja ollut mukana
järjestössä lähes sen perustamisesta lähtien. Moniin käsiteltäviin asioihin liittyy siis
omakohtaisia kokemuksia, ja historiikin kirjoittaminen onkin herättänyt esiin paljon vanhoja
muistoja vuosien varrelta. Vaikka kirjoittajalla on historian alan koulutus, ei tämä historiikki
ole minkäänlainen tieteelliset kriteerit täyttävä kriittinen tutkimus, vaan painotus on asetettu
helppolukuisuuteen ja keveään muotoon. Tämän historiikin tarkoituksena onkin palauttaa
liikkeen vanhojen aktivistien mieleen muistoja järjestön kymmenvuotisen toiminnan ajalta ja
toisaalta esitellä Sisua uusille jäsenille ja muille asiasta kiinnostuneille.
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Järjestön vaiheita
Suomen Sisun synty
”Kalevalan ikiaikaisen hengen innoittamana ja valaveljieni todistaessa minä vannon kaiken
sen nimessä, mikä minulle on pyhää ja kallista, valan Suomen kansalle, isänmaalle ja sen
suurelle tulevaisuudelle: puolestanne taistelen viimeistä piirtoa myöten.”
Näin vannoivat Suomen Sisun neljä perustajajäsentä Bobi Sivénin haudalla, Suomalaisuuden
päivänä 1999 järjestyssä valatilaisuudessa. Sivén oli ollut Akateemisen Karjala-seuran
kulttihahmo, joka oli vuonna 1920 ampunut itsensä protestiksi Tarton rauhassa NeuvostoVenäjälle tehdyille

alueluovutuksille. Nyt, yli puoli vuosisataa AKS:n aikojen jälkeen,

vastaperustettu kansallismielinen nuorisojärjestö halusi ottaa tuon saman isänmaan marttyyrin
idolikseen. Suomen Sisu oli perustettu jo puoli vuotta aiemmin, Hakkapeliittain päivänä 1998,
mutta ensimmäinen valatilaisuus järjestettiin vasta nyt, kun järjestön toiminta oli saatu
käyntiin. Kun Bobi Sivénin ”Suur-Suomen puolesta” -iskulausetta kantavan hautapaaden
varjossa tehty vala oli vannottu, perustajat kirjoittivat nimensä Sisun vala-Kalevalaan, ja näin
vala isänmaalle ja aatteelle oli annettu.
***
Keväällä 1998 oli Suomalaisuuden liitossa herännyt ajatus oman nuorisojärjestön
perustamisesta. Liitto oli puolustanut suomalaisuutta jo vuodesta 1906 lähtien, ja nyt
perinteikkään järjestön johdossa katsottiin olleen korkea aika järjestön saada oma
nuorisojärjestö. Suomalaisen kulttuurin edistäminen nimi- ja liputusvalistuksen muodossa oli
ollut Suomalaisuuden liiton perinteistä toimialaa aina 1980-luvun loppuun asti, jolloin
kielipolitiikka oli noussut liiton toiminnan keskiöön. Liitto oli tehnyt suurimman työnsä
vuosisadan alussa, olemalla aktiivisesti mukana suurissa nimien suomentamiskampanjoissa.
Suomenkielisen kulttuurin puolustamiseen ja pakkoruotsin vastustamiseen haluttiin saada nyt
mukaan myös nuoremmat sukupolvet, ja nuorisojärjestön perustamisen nähtiin ajavan tätä
asiaa.
Suomalaisuuden liiton ajatus saikin nopeasti vastakaikua, sillä suomalaiskansalliselle
nuorisojärjestölle

oli

kysyntää

1990-luvun

lopun

Suomessa.

Vakavasti

otettavaa
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kansallismielistä liikettä ei ollut tuolloin olemassa, vaikka nopeasti muuttuva maailma toi
uusia haasteita Suomalaiselle kansakunta-käsitykselle. Pieni joukko nuoria Suomalaisuuden
liiton jäseniä ja muita liittoon kuulumattomia kansallismielisiä nuoria kerääntyi ideoimaan
Suomalaisuuden liiton johdon kanssa uutta nuorisojärjestöä. Kesän 1998 mittaan liiton
Aurorankadulla sijaitsevassa toimistossa pidettiin useita kokouksia, joissa hahmoteltiin
millainen perustettava järjestö tulisi olemaan.
Suomalaisuuden liiton aitosuomalainen kielipolitiikka tulisi olemaan ilman muuta yksi
nuorisojärjestön periaatteista, mutta nuoret ottivat alusta asti emojärjestöään laaja-alaisemman
linjan ottaen ajettavakseen laajemman kansallismielisen agendan. Tulevien sääntöjen mukaan
uuden järjestön tarkoituksena oli: ”...koota yhteen kansallisesti ajatteleva suomalainen
nuoriso ja kasvattaa jäsenistään Suomen kansaa, kieltä, kulttuuria, luontoa, historiaa ja
sukulaiskansoja kunnioittavia kansalaisia.”. Lisäksi yhdistys ilmoitti pyrkivänsä suojelemaan
ja edistämään toiminnallaan ”...suomalaisuutta, isänmaallisuutta ja kiintymystä kotimaahan
sekä vastustaa epäkansallisia ilmiöitä.”.
Nimeä uudelle nuorisojärjestölle mietittiin pitkään. Nimiehdotuksia olivat muun muassa
nimet kuten Nuorhakkapeliitat ja Suomalainen nuoriso, joista jälkimmäistä käytettiinkin
pitkään työnimenä suunnitteluvaiheessa. Lopulliseen nimivaihtoehtoon päästiin kuitenkin
tiukan mietinnän jälkeen vasta syksyllä. Nimen kriteereiksi asetettiin se, että se herättäisi
positiivisia mielikuvia, olisi mielellään kaksiosainen eikä sisältäisi teknisiä järjestömuotoon
viittaavia sanoja, kuten liitto tai yhdistys. Järjestön nimestä pidettinkin aivoriihi, jossa
mietittiin positiivisia asioita, joita tulee mieleen suomalaisuudesta. Kun heitettiin ilmaan
perisuomalainen termi Sisu, heräsi joukon mielenkiinto – suomalaisuus ja sisu: Suomen Sisu!
Uuden järjestön perustaminen haluttiin ajoittaa tapahtuvaksi jonakin sopivana kansallisena
merkkipäivänä. Aleksis Kiven päivä ja Tarton rauhan solmimispäivä olivat harkinnan
kohteena, mutta valmistelut järjestön perustamiseksi kestivät kuitenkin niin kauan, etteivät
kyseiset lokakuiset vaihtoehdot tulleet kysymykseen. Lopulta perustamispäiväksi valittiin
marraskuun kuudes, jolloin Suomalaisuuden liitolla oli ollut tapana järjestää omia
juhlatilaisuuksiaan vastapainoksi samana päivänä vietettävälle Ruotsalaisuuden päivälle.
Kyseisenä päivänä ei ole aina juhlittu yksin ruotsalaisuutta, sillä vuosisadan alun kielitaistelun
aikaan aitosuomalaiset juhlivat marraskuun kuudetta Hakkapeliittain päivänä. Juhlapäivä
juontaa juurensa 30-vuotisesta sodasta ja siitä kuinka Ruotsin kuningas Kustaa II Adolf kaatui
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Lützenin taistelussa 6.11.1632 (Juliaanisen kalenterin mukaan). Ruotsinkieliset katsovat
päivän sopivan ruotsalaisen kulttuuriperinteen korostamiseen, mutta aitosuomalaisissa
piireissä kyseisenä juhlapäivänä on muistettu hakkapeliittoja ja suomalaisten historiallisia
soturiperinteitä.
Aamupäivällä 6.11. 1998 pidettiin Suomen Sisun perustava kokous, jossa valittiin uuden
järjestön johto ja allekirjoitettiin perustamisasiakirja. Vielä samana päivänä yhdistyksen
perustamiseen liittyvät paperit vietiin Patentti- ja rekisterihallitukseen. Suomalaisuuden
liitolle oli perustettu nuorisojärjestö.
Uuden

järjestön

perustaminen

julkistettiin

alkuillasta

Annantalolla

järjestetyssä

Suomalaisuuden liiton juhlassa, jonka ohjelmistoon kuului mm. numismatiikan ja
sotahistorian asiantuntijana tunnetun Juha E. Tetrin esitelmä hakkapeliitoista. Tilaisuudessa
julkistetussa Sisun ensimmäisessä virallisessa julkilausumassa ”Kansallisen nuorison nousu”
korostettiin uuden järjestön olevan suomalaisuutta puolustava puoluepoliittisesti sitoutumaton
kansallismielinen nuorisojärjestö, joka vastustaa epäkansallisia ilmiöitä, kunnioittaen myös
muita kansoja. Nuorisojärjestön perustaminen otettiin innostuneesti vastaan, ja juhlan jälkeen
järjestön hallitus kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa, jossa järjestön ensimmäiset jäsenet
hyväksyttiin.

Suomen Sisun alkuvaiheet
Suomen

Sisun

ensimmäinen

toimintavuosi

meni

toiminnan

käynnistämisessä

ja

järjestörakenteen rakentamisessa. Suomalaisuuden liiton helmassa toimiminen saneli omalta
osaltaan toiminnan suuntaviivoja, mutta se myös antoi monenlaista tukea nuorelle järjestölle.
Sisu sai liiton toimistolta oman nurkan käytöönsä ja toimisto palveluineen toimi myös Sisun
päämajana. Käräjät kokoontuivat aktiivisesti ensimmäisen toimintavuoden aikana, sillä
toiminnan käynnistämisessä oli paljon työtä ja järjestön johtoportaassa riitti aktiivisuutta.
Uusi

järjestö

halusi

jo

järjestörakenteessaan

käyttämillään

termeillä

ilmaista

kansallismielisyytensä hakemalla termit kansanperinteestä. Järjestön hallitusta kutsuttiin
käräjiksi ja puheenjohtaja oli käräjäpäällikkö. Järjestön sihteeriä taas kutsuttiin kirjuriksi ja
taloudenhoitaja oli kansalliselta nimitykseltään sampo. Hallituksen kokoukset eli käräjät
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hoitivat käytännön päätöksenteon ja vuosikokouksessa eli suurkäräjillä valittiin käräjien
jäsenet ja tehtiin suuremmat päätökset.
Järjestön tunnukseksi valittiin perinteinen suomalainen symboli hannunvaakuna. Sisun
suorakulmaiseksi

muokatttu

hannunvaakuna-tunnus

oli

järjestön

alkuajoista lähtien

aktiivisesti käytössä, ja teeman pohjalta on muotoiltu myös järjestön leimasin, joka teetettiin
pian perustamisen jälkeen. Myös järjestön lippu ja viiri suunniteltiin saman tunnuksen
mukaan, mutta kyseisiä tuotteita ei vielä saatu järjestön alkuaikoina hankittua.
Tavoitteiksi ensimmäiselle toimintavuodelle nähtiin järjestön tunnettavuuden lisääminen ja
jäsenmäärän kasvattaminen. Pakkoruotsin vastustaminen ja Karjalan palautus olivat teemoja,
joihin toimintasuunnitelman mukaan haluttiin kiinnittää erityistä huomiota.
Jäsenmäärän lisäämiseksi järjestettiin kevätkaudella 1999 jäsenhankintakilpailu, jossa
aktiivisimmille jäsenvärväreille oli luvassa palkintoja. Kesällä päättynyt kilpailu toikin uusia
jäseniä, ja vuoden loppuun mennessä voitiin puhua jo jonkinlaisesta jäsenpohjasta. Päämajaan
oli hankittu Suomen kartta, johon nuppineuloin merkittiin paikkakunnat minne oli saatu
jäsenistöä. Pääkaupunkiseutu ja Pirkanmaa olivat ensimmäisiä jäsenkeskittymiä.
Suomen Sisulla oli alkujaan useita erilaisia jäsenluokkia, joista on sittemmin luovuttu.
Kannatusjäseniksi liittyneiltä ei odotettu muuta kuin jäsenmaksun maksamista, mutta
aktiivijäsenillä oli velvollisuus osallistua järjestön toimintaa. Järjestö pyrki pitämään
jäsenistönsä aktiivisena tiukoinkin keinoin, ja esimerkiksi vuosikokoukseen, eli suurkäräjille,
oli aktiivijäsenillä osallistumisvelvollisuus. Ilman ilmoitusta poissa olleilta jäseniltä pyydettiin
järjestön taholta selvitys poissaolosta. Uusi aktiivijäsen oli ensin puoli vuotta koejäsenenä,
minkä jälkeen hänet pystyttiin korottamaan rivijäseneksi. Rivijäsenen yläpuolella olevia
jäsentasoja olivat vielä valajäsen ja kunniajäsen, joita ei kuitenkaan ole Sisun historian aikana
käytetty.
Ensimmäisenä toimintavuonnaan Sisun toimintaan kuului runsaasti jäsenkoulutusta. Vuoden
aikana järjestettiin kolmet koulutustapahtumat, joita nimitettiin kansallisen termistön mukaan
kinkereiksi. Näillä kinkereillä käsiteltiin aatteellisia kysymyksiä ja luennoitiin historiallisista
tai muuten hyödyllisistä kansallismielisyyteen liittyvistä aiheista. Kalevalan päivänä ja
itsenäisyyspäivänä järjestettiin pienimuotoista toimintaa. Suurkäräjät kokoontuivat kahdesti,
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toukokuussa Suomalaisuuden päivänä ja marraskuussa hakkapeliittain päivän juhlien
yhteydessä. Loppukesästä Sisu teki ensimmäisen ulkomaanmatkansa, joka suuntautui Ruotsin
Sigtunaan, joka on historiallisesti kiintoisa kohde, sillä eräiden lähteiden mukaan suomalaiset
heimot hävittivät tuon muinaisen kaupungin vuonna 1187.
Syyskuussa saatiin Sisun ensimmäiset omat järjestötuotteet markkinoille, kun ensimmäinen
painos Sisun tarroista ilmestyi. Tarroja oli kahdeksaa laatua ja sinivalkoisin kuvin ja tekstein
ne käsittelivät eri kansallismielisiä teemoja. Pois pakkoruotsi -tarrasta tuli nopeasti
myyntimenestys, ja tarrat levitessään lisäsivät järjestön näkyvyyttä.
Toimintasuunnitelmaan oli ensimmäiselle vuodelle kirjattu aatteellisiksi painopisteiksi
pakkoruotsiin ja Karjala-kysymykseen keskittyminen. Molempiin kysymyksiin otettiin kantaa
Sisun tarroissa, ja järjestö huomioi kysymykset muutenkin toiminnassaan. Suomalaisuuden
liiton nuorisojärjestönä Sisu oli tietenkin mukana emojärjestön pakkoruotsin vastaisissa
projekteissa, ja sisulaisia oli esimerkiksi mukana jakamassa liiton vuoden 2000
presidentinvaalien alla ilmestynyttä vaalilehteä. Myös Karjalan palautus -kysymys oli
toiminnan alkuvaiheessa tärkeässä asemassa, ja sisulaisia osallistui aktiivisesti menetettyjen
alueiden palautusta ajavan Tarton rauha ry:n toimintaan. Kyseisen järjestön toimintaan kuului
vuosituhannen taitteessa mielenosoituksien ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen Tarton
rauhan solmimispäivänä 14. lokakuuta.
Suomen Sisun ensimmäinen toimintavuosi huipentui Hakkapeliittain päivän juhlallisuuksiin
marraskuussa. Juhlapaikkana oli Helsingissä sijaitseva Annantalo, ja ennen juhlaa järjestettiin
Sisun toiset suurkäräjät. Suomalaisuuden päivänä järjestetyissä ensimmäisissä suurkäräjissä
oltiin voitu juhlia samalla sitä, että järjestön rekisteröintipaperit oli saatu edellisenä päivänä
patentti- ja rekisterihallinnosta. Nyt taas juhlittiin järjestön yksivuotissyntymäpäiviä.
Tilaisuudessa oli monipuolinen ohjelma johon kuului isänmaallista musiikkia, esitelmä
kansallisesta nuorisotoiminnasta 1930-luvun Suomessa ja käräjäpäällikön juhlapuhe, jossa
käsiteltiin kansallista heräämistä. Juhlat antoivat lupaavan kuvan yksivuotiaan järjestön
tulevaisuudesta.
Tavoitteisiin

ensimmäiselle toimintavuodelle kuului myös järjestön tunnettavuuden

lisääminen. Sisua oltiin loppuvuodesta 1998 esitelty Viro-järjestöjen messuilla, jossa
järjestöllä oli oma pöytä. Tilaisuudessa myyty Suomalaisuuden liiton lahjoittama materiaali
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oli tuonut Sisun kassaan ensimmäiset tulot. Järjestön virallisista julkilausumista annettiin
lehdistötiedotteita, mutta muuten järjestö ei alkuvaiheissa aktiivisesti tavoitellut julkisuutta ja
mainosti itseään lähinnä Internetissä. Sisulle oli tehty nopeasti perustamisen jälkeen pomat
Internet-sivut, ja niiden ohessa olevista keskustelusivuista muodostui nopeasti tärkein Sisun
julkisen kuvan luoja. Keskustelu monikultuurisuudesta kävi kesällä 1999 välillä niin
kiihkeänä, että emojärjestön painostuksesta keskustelusivuja jouduttiin välillä sensuroimaan.
Syksyllä Sisun johto kuitenkin loi tiukat säännöt keskustelusivuille eikä ongelmia enää
ilmaantunut. Mediassa ei Sisua ensimmäisenä toimintavuonnaan huomioitu, mutta tämä oli
vain tyyntä myrskyn edellä.

Suomen Sisun ja Suomalaisuuden liiton tiet eroavat
Vuosituhannen vaihdetta seuranneet kuukaudet olivat Sisun kannalta myrskyisät ja päätyivät
lopulta nuorisojärjestön ja emojärjestön teiden erkanemiseen. Tapahtumien taustalla oli
osaltaan ristiriita Suomalaisuuden liiton kielipolitiikkaan keskittyvän linjan ja Sisun
laajemman kansallismielisen linjan välillä, mutta käytännon tasolla muut kysymykset
kärjistivät suhteet.
Tapahtumat alkoivat helmikuussa 2000, kun Sisu viimein huomioitiin mediassa – joskaan ei
toivotulla tavalla. Keskustalainen Suomenmaa-lehti uutisoi näyttävästi siitä kuinka
”natsihenkisen” Suomen Sisun emojärjestö Suomalaisuuden liitto sai toimintaansa
valtionapua. Kyseinen artikkeli sisälsi lukuisia asiavirheitä, ja se oli selvästi osa tuolloin
oppositiossa olleen Keskustan poliittista peliä hallituspuolueita vastaan. Tästä huolimatta liitto
pelästyi liputusneuvontaan myönnettyjen valtionapujensa puolesta ja ongelmat Sisun ja liiton
välillä alkoivat. Vasabladet ja Aamulehti löivät lisää löylyä Sisua käsittelevillä asenteellisilla
artikkeleillaan.
Lehtien äkkinäisen kiinnostuksen järjestöä kohtaan voi selittää Sisun hieman ennen
julkisuusmyllytystä järjestämä mielenosoitus. Itävallassa oli syksyllä käyty parlamenttivaalit ja
Jörg Haiderin johtama kansallisia teemoja ajanut Vapauspuolue oli menestynyt hyvin.
Tammikuussa Itävalta sai viimein pitkien neuvottelujen jälkeen hallituksen, johon
epäkansallisten voimien kauhuksi kuului Haiderin puolue. Euroopan unionin aloitettua
Itävalta-boikotin Suomen Sisussa katsottiin aiheelliseksi tukea Itävallan uutta demokraattisten
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vaalien tuloksen perusteella muodostettua hallitusta. Esplanadilla sijaitsevan Euroopan
unionin komission edustuston edustalla järjestettiin mielenosoitus, jossa vastustettiin EU:n
imperialismia ja puolustettiin Euroopan kansojen itsenäisyyttä. Mielenilmausta ei huomioitu
mediassa, mutta siitä annetut lehdistötiedotteet saattoivat herättää tiedotusvälineiden
kiinnostuksen Sisua kohtaan.
Kevään aikana kävi selväksi, ettei Suomalaisuuden liiton ja Suomen Sisun yhteistyölle ollut
edellytyksiä. Sisussa katsottiin, ettei nuorisojärjestön puolelta oltu tehty mitään yhteistyötä
vaarantavaa ja liiton nähtiin toimivan pelkurimaisesti, kun se ei tukenut nuorisojärjestöään
valtionapujen menettämisen pelossa. Toisaalta taas liiton tilanne ymmärrettiin: oli puhetta,
että nuorisojärjestö pyytäisi eroa emojärjestöstä ja käytännön yhteistyötä jatkettaisiin Sisun
ollessa virallisesti itsenäinen nuorisojärjestö. Tilanne johti kuitenkin lopulta siihen, että
Suomalaisuuden

liitto

katkaisi

järjestöjen

suhteet

yksipuolisesti

erottamalla

nuorisojärjestönsä. Sisun tavarat kerättiin vähin äänin toimistolta ja aika Suomalaisuuden
liiton nuorisojärjestönä oli päättynyt.

Järjestö uudistuu
Suomalaisuuden liiton ja Suomen Sisun välirikkoa seurannut kevät oli sekavaa aikaa
nuorisojärjestön kannalta. Lupaavasti alkanut toiminta näytti olevan jo vaarassa hiipua, kun
toimitilat ja liiton tarjoama tuki oli mennyt. Järjestön johdossa pohdittiin jo pitäisikö lyödä
hanskat tiskiin ja lopettaa koko toiminta. Kesän aikana kentältä tuli kuitenkin palautetta, jonka
selvä sanoma oli se, että Sisun kaltaiselle kansallismieliselle järjestölle oli kysyntää. Vaikka
välirikko oli vienyt Sisun käytöstä liiton tarjoamat merkittävät materiaaliset resurssit se
toisaalta teki Sisusta vapaan toimimaan miten se itse halusi. Kesällä toiminta alkoi aktivoitua
uudelleen. Sisulle hankittiin oma postilokero ja järjestö sai jälleen toimitilan, kun
Kaartinkaupungista vuokrattiin pieni huone kokouspaikaksi ja tavaroiden varastotilaksi.
Keskusjohtoinen järjestörakenne oli osoittanut haavoittuvaisuutensa välirikon aikaan, ja nyt
Sisun koko rakennetta haluttiin uudistaa jäsenlähtöiseksi. Tällaisestä uudistuksesta puhuttiin
jo Sisun Suomalaisuuden päivän julkilausumassa ”Uusi suunta”, joka oli annettu keväällä
olosuhteiden ollessa tuolloin järjestön kannalta varsin sekavat. Uutta järjestörakennetta alettiin
pohtia, ja tavoitteena oli korostaa jäsenistön ja paikallisryhmien toimintaa ja järjestön johdolle
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toivottiin jäävän vain lähinnä hallinnollisia tehtäviä. Tarkoitus oli muuttaa Sisu liikkeeksi,
jonka toimintaa rekisteröity yhdistys tukisi.
Varsinaisia uudistukseen liittyviä sääntömuutoksia käsiteltiin Sisun kolmansilla suurkäräjillä
marraskuussa 2000, jolloin järjestön uudet säännöt hyväksyttiin pienin muutoksin.
Uudistuksessa järjestön monimutkaista jäsenmuotorakennetta yksinkertaistettiin ja jäljelle
jäivät käytännössä tuki- ja aktiivijäsenyys. Tukijäsenyys korvasi uusissa säännöissä aiemmin
käytetyn kannatusjäsenyyden. Perustaja-, vala- ja kunniajäsenyydet säilytettiin säännöissä
erityistapauksia varten. Valajäsenyys on tosin myöhemmin poistettu kokonaan säännöistä.
Valtaosa Sisuun tämän jälkeen liittyneistä ovatkin olleet tukijäseniä, eikä jäsenluokalla ole
ollut merkittävää väliä. Sisun uudet säännöt hyväksyttiin toisen kerran neljänsillä suurkäräjillä
2001, jolloin julkaistiin Sisun jäsenopas, jossa selitettiin uusi järjestörakenne
Sisun uusi hajautettu järjestörakenne oli mielenkiintoinen kokeilu, jossa jäsenten
osallistumista pyrittiin aktivoimaan. Idea ei kuitenkaan ollut niinkään käytännöllinen aikana,
jolloin Internet löi itseään läpi ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen sai nopeasti uusia muotoja.
Keskusjärjestö vastasi uudessa mallissa lähinnä vain hallinnollisista asioista ja toiminta lähti
liikkeelle alhaalta ylöspäin. Aktivistit toimivat paikallisina yhteyshenkilöinä: kun useampia
jäseniä oli samalla paikkakunnalla, muodostettiin solu. Solut taas muodostivat pienryhmiä,
jotka taas muodostivat lohkoja. Aktivistien odotettiin lisäksi maksavan kuukausittaista
jäsenmaksua, joka menisi paikallisryhmän käytettäväksi.
Jäsenten aktiivisuutta yritettiin uudessa toimintamallissa kannustaa aktivistipisteytyksellä,
jossa erilaisesta järjestöä ja aatetta hyödyttävästä toiminnasta jaettiin pisteitä ja tarkoitus oli
palkita aktiivisia jäseniä erilaisin tunnustuksin. Malli aktivistipisteytykselle oli mukailtu
Partio-liikkeeltä, jossa vastaavanlaista kannustinjärjestelmää oli käytetty pitkään. Sisun oli
tarkoitus

jakaa

vuosi

neljään

toimintajaksoon,

joille

jokaiselle

tehtäisiin

omat

toimintasuunnitelmat ja joiden päätteeksi aktivisteja palkittaisiin. Suunniteltuja kausia olisivat
jakaneet Hakkapeliittain päivä, Kalevalan päivä, Suomalaisuuden päivä ja loppukesään
keksittävä juhlapäivä.

Aktivistipisteytys osoittautui kuitenkin epäkäytännölliseksi ja siitä

luovuttiin nopeasti, eikä neljännesvuosittaiseen toimintamalliin ikinä siirrytty.
Sisun toiminta Helsingin ulkopuolella aktivoitui syksyllä 2000, kun Turussa alkoi järjestön
paikallistoiminta. Varsinais-Suomeen perustettiinkin Sisun ensimmäinen piirijärjestö, ja alue
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on ollut siitä lähtien Sisun vahvaa tukialuetta. Toisin kuin järjestöllä itsellään, Turun
paikallisosastolla on aika ajoin ollut vuokrattuna oma toimisto. Pirkanmaa ja Uusimaa ovat
olleet myös aktiivisia Sisun toiminnan kannalta, ja Uudellamaalla on toiminut oma
piirijärjestö keväästä 2004 alkaen. Yhteyshenkilöitä Sisulle saatiin sieltä täältä kautta maan ja
jonkinlaista pienryhmätoimintaa käynnisteltiin eri paikkakunnilla. Käytännössä ei aktiivista
paikallistoimintaa saatu pyörimään muualla kuin Helsingin, Turun ja Tampereen kaltaisissa
isommissa kaupungeissa, joissa jäsenpohja mahdollisti toiminnan. Tällöinkään toiminta on
harvoin ollut jäsenoppaassa kuvatun kaltaista tarkasti määriteltyä pienryhmäaktiivisuutta,
vaan tilanteen mukaan sopivaksi nähtyä toimintaa. Uuden järjestömallin heikkous olikin siinä,
että Suomessa ollaan totuttu ylhäältäpäin johdettuihin järjestöihin ja jäsenistöä on ollut hyvin
vaikea aktivoida toimimaan itsenäisesti.
Hajautettuun järjestörakenteeseen pyrkimisen lisäksi toinen suurempi muutos järjestön
säännöissä sai alkunsa vuoden 2002 suurkäräjilla, kun esitettiin sääntöjen muuttamista siten,
ettei Sisu enää olisi virallisesti nuorisojärjestö. Sisu oltiin perustettu Suomalaisuuden liiton
nuorisojärjestöksi, mutta se oli itsenäistyttyään toiminut käytännössä kansalaisjärjestönä, jossa
jäsenten iällä ei ollut merkitystä. Jäsenkunta oli pääsääntöisesti nuorta, mutta kaikenikäisiä
liittyi jäseneksi, sillä Sisusta oli muodostunut maan ainoa vakavasti otettava kansallismielinen
liike. Joillekin jo nuorisojärjestöiän ylittäneille saattoi olla iso kynnys liittyä virallisesti
nuorisojärjestönä itseään pitävään liikkeeseen, mikä herätti kysymyksen siitä minkälainen
järjestö Sisu oli. Nuorisojärjestö-kysymyksessä päädyttiin lopulta kompromissiin, ja viimein
vuoden 2003 ylimääräisillä suurkäräjillä hyväksyttiin sääntömuutos, jonka mukaan Sisu oli
kansalaisjärjestö, jonka ”toiminnan pääasiallisena kohderyhmänä on nuoriso”.
Järjestön johdon ajatus varsinaisen toiminnan siirtämisestä paikallistasolle jäi pitkälti
haaveeksi, ja Sisun käräjät ovat joutuneet käytännössä byrokratian pyörittämisen lisäksi
hoitamaan järjestön muunkin toiminnan toteutumisen. Toiminta onkin ajoittain ollut varsin
hidasta, sillä järjestön johdolle on kerääntynyt enemmän työtä kuin se on ehtinyt tehdä.
Vuonna 2003 käräjien työtä helpottamaan perustettiin kanslia, jonka tarkoituksena oli jakaa
järjestön johtoportaan työtaakkaa. Suomen Sisusta puhuttaessa ei voidakaan sanoa, etteikö
järjestöbyrokratiaan oltaisi kiinnitetty huomiota. Järjestön virallisten sääntöjen lisäksi on
alusta

asti

erilaisin

ohjesäännöin

säännelty

järjestön

toimintaa.

Järjestön

laaja

asiakirjakokoelma käsittääkin ohjesääntöjä ainakin kurinpidosta, jäsenten palkitsemisesta ja
paikallistoiminnasta. Käräjien sisäinen toiminta ja työnjako on myös säädelty erilaisin
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johtosäännöin, joita uusitaan aktiivisesti käräjien kokoonpanon muuttuessa. Johtosääntöjen
tarkoituksena on ollut mahdollistaa toimintavallan jakaminen käräjien ulkopuolelle hajautetun
mallin mukaisesti, mutta käytännössä käräjät on joutunut vastaamaan vallankäytöstä ja
toiminnasta järjestössä. Ellei Sisun toiminta ole aina näkynyt niin kovin aktiivisena ulospäin,
niin järjestön sisäinen byrokratia on kuitenkin aina pyörinyt.
Sisun uudistumisprosessiin kuuluu myös kolmansilla suurkäräjillä 2000 hyväksytty
aatteellinen ohjelma. Saman vuoden kesällä oli herännyt ajatus laajemman aatteellisen
ohjelman luomisesta järjestölle, ja syksyn aikana, lähinnä Kaartinkaupungin toimistolla
pidetyissä kokouksissa, saatiin kokoon Sisun neljäntoista kohdan kansallismielinen ohjelma.
Keskusjohtoisen toiminnan aikana ei aatteellista ohjelmaa ollut välttämätöntä luoda, sillä
järjestön johto pystyi aina määrittelemään mikä Sisun linja oli. Nyt kun toimintaa haluttiin
siirtää jäsenlähtöiseksi oli kuitenkin välttämätöntä luoda lähtökohdat sille minkälaisten
asioiden ajamista voitiin pitä sisulaisena toimintana. Pääpaino uudessa ohjelmassa oli Suomen
kansallisen olemassaolon säilyttämisellä, itsenäisyyden turvaamisella ja
vaarantavien

kansainvälisten

yhteenliittymien

vastustamisella.

kansalliset edut

Kuten

hajautettu

järjetörakennekin, ohjelma on käytännössä ollut suuntaa-antava, sillä Sisu on pyrkinyt ilman
tarkempaa dogmaattisiin ohjelmiin sitoutumisen vaatimusta keräämään yhteen kaikki
asialliset kansallismielisesti ajattelevat tahot.
Vahvat johtajat ja sisäiset valtakiistat liitetään perinteisesti kansallismielisiin järjestöihin. Sisu
on kuitenkin sisäisten riitojen ja puheenjohtajien egon pönkittämisen asemesta saanut
keskittyä itse aatteelliseen toimintaan, mitä varten järjestö on perustettukin. Sisun toiminnan
selkärankana on ollut perustajajäseniin kuulunut Teemu Lahtinen, joka on toiminut yhteensä
kahdeksan vuotta järjestön puheenjohtajana. Se, että Harri Hannula nousi puheenjohtajaksi
vuosiksi

2003-2004

voidaan

pitää

historiallisena

puheenjohtajavaihdoksena,

sillä

kansallismielisten järjestöjen keskuudessa demokraattiset puheenjohtajavaihdokset ovat
jokseenkin harvinaisia. Tämä kuitenkin vain osoittaa sen kuinka Suomen Sisun toiminnan
tavoitteet

ovat

selkeät,

eikä

kyse

ole

jäsenten

omaneduntavoittelusta.

Järjestön

puheenjohtajuus ja muut luottamustoimet eivät ole tavoiteltuja statussymboleja, vaan vastuuta
vaativia luottamustoimia, sillä johtoporras saa jäsenistöltä ruusuja ja risuja sen mukaan miten
hyvin järjestöä on johdettu.
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Tammikuussa 2008 pidetyillä suurkäräjillä Teemu Lahtinen jättäytyi varapuheenjohtajaksi ja
uudeksi Suomen Sisun puheenjohtajaksi valittiin Tommi Hatakka. Uusi puheenjohtaja joutui
kuitenkin

pian pyytämään eroa henkilökohtaisista syistä. Heinäkuussa järjestettiin

Tampereella ylimääräiset suurkäräjät, jossa Hatakalle myönnettiin ero, ja hänen tilalleen
puheenjohtajaksi valittiin Johannes Nieminen. Aiemmin Sisun kirjurina ja Perussuomalaisten
nuorten sihteerinä toiminut Nieminen otti puheenjohtajana yhdeksi tavoitteekseen viedä
järjestön lähestyvät kymmenvuotisjuhlat kunnialla läpi ja yleisesti aktivoida järjestön
toimintaa.
Joistain hallinnollisista muutoksista ja muutosyrityksistä huolimatta voidaan kuitenkin sanoa,
että Sisu on ollut syksystä 2000 lähtien enemmän tai vähemmän se sama järjestö mikä se on
tänä päivänä. Alkuvuodesta 2001 Kaartinkaupungin toimistosta jouduttiin luopumaan, kun
yritys, jonka alivuokralaisena Sisu oli, lopetti toimintansa. Tämän jälkeen keskusjärjestöllä ei
ole ollut omia toimitiloja. Tämä ei ole kuitenkaan haitannut järjestön toimintaa, ja fyysisen
keskuksen puuttuessa voidaankin ajatella Sisun olevan kuin Vietkong – se on kaikkialla,
muttei missään.

Kansallista toimintaa
Suomen Sisulle on vuosien varrella asetettu erilaisia tavoitteita, joita järjestö on toiminnallaan
pyrkinyt toteuttamaan. Alkuikoina, kun järjestö oli vastaperustettu, oli ensimmäisenä
tavoitteena kerätä yhteen kansallisesti ajatteleva nuoriso. Nykyään, kun Sisu ei enää ole yksin
nuorisojärjestö, on tavoitteena kerätä yhteen yleensäkin kaikki asialliset kansallismieliset
tahot. Kansallismielisten etujärjestönä ja kansallismielisyyteen liittyvissä asioissa virallisena
lausuntoautomaattina

toimiminen

on

myös

katsottu

Sisun

tavoitteeksi.

Tietenkin

kansallismielisen sanoman levittäminen kuuluu myös Sisun keskeisiin tehtäviin, ja tässä
asiassa järjestön Internet-sivut ja erilaiset julkaisuprojektit ovat olleet tärkeässä osassa. Sisun
toimintaan ovat kuuluneet myös kannatustuotteiden myynti, jolla on pyritty levittämään
sanomaa ja kerätty varoja järjestölle, viralliset kannanotot, rahankeräykset ja erilaiset
tempaukset.
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Kansallismielisen sanoman levittäminen
Suomen Sisu perustettiin Internet-ajan läpimurron aikaan, ja sen voidaankin katsoa olleen
suomalaisena kansallismielisenä liikkeenä sekä viimeinen perinteinen että ensimmäinen
Internet-ajan liike. Järjestön Internet-sivut ja etenkin Kansallismielinen keskustelupalsta ovat
olleet tietyssä mielessä Sisun toiminnan tärkeimpiä muotoja. Sisun palsta onkin ollut
vuosituhannen

taitteesta

lähtien

johtavia

suomalaisia

Internetin

kansallismielisiä

keskusteluryhmiä, ja sen arvo tiedonvälityskanavana ja keskustelufoorumina on ollut
merkittävä. Moni kiinnostunut onkin löytänyt tiensä mukaan liikkeeseen juuri Sisun
keskustelusivujen kautta. Ei tule myöskään unohtaa kuinka monta avaramielistä
monikultturistia palstan vakiokirjoittajat ovat saaneet ”käännytettyä” oikeille linjoille ja
joissain tapauksissa jopa aktiivijäseniksi.
Sisun keskustelusivuja on pidetty vapaan keskustelun areenana, jossa poikkeaviakin
mielipiteitä on suvaittu. Internet-ajan tuoma tiedonvälityksen vapaus on kuitenkin joitain
kertoja käynyt Sisun kannalta kyseenalaiseksi, kun sen harjoittamaa sananvapautta ei ole
kunnioitettu. Esimerkiksi Suomalaisuuden liiton aikoina Sisun keskustelusivuja pyrittiin
välillä sensuroimaan, kun emojärjestö koki keskustelun liian radikaaliksi. Näistä asioista
selvittiin kuitenkin aina neuvottelemalla emojärjestön kanssa eikä todellisia ongelmia
syntynyt.
Syyskuun yhdennentoista päivän terrori-isku ja sitä seurannut terrorismin vastainen sota on
varmasti vuosikymmenen merkittävimpiä tapahtumia. Myös Sisun toiminnalle on tämä
kulttuurien törmäyksen synnyttämä uusi pelon ilmapiiri vaikuttanut, sillä syyskuun
yhdennentoista päivän tapahtumien jälkimainingeissa Sisun käyttämä yhdysvaltalainen
Internet-palvelin sulki järjestön keskustelusivut, sillä niillä katsottiin harjoitettavan
epäsopivaa keskustelua. Palstalla tietenkin kritisoitiin kovin sanoin fundamentalistista islamia,
mutta toisaalta myös yhdysvaltalainen imperialismi sai kritiikkiä osakseen. On vaikea sanoa
kumpi kritiikki oli kyseiselle Internet-operaattorille liikaa, mutta joka tapauksessa järjestön oli
etsittävä uusi yhteistyökumppani, jotta suositut keskustelusivut saatiin taas toimimaan.
Myös kotimaassa on Internetin sananvapauden kanssa ollut tiettyjä haasteita, kuten vuonna
2005, jolloin Sisun Internet-sivut eksyivät opetusministeriön suosimaan Block! -filtteriin, joka
sensuroi lapsille sopimattomia sivuja julkisilta tietokoneilta. Asiasta valitettiin, ja Sisu

16
poistettiin nopeasti sensuurilistalta. Järjestölle esitettiin viralliset pahoittelut sattuneesta
virheestä. Vuoden 2006 presidentinvaalien aikaan Sisun keskustelusivut saivat julkisuutta,
kun niillä oli levitetty huhua, jonka mukaan jatkokaudesta tuolloin taistellut tasavallan
presidentti Tarja Halonen olisi 1970-luvulla pitämässään vappupuheessa kannattanut Suomen
liittymistä Neuvostoliittoon. Väitteellä ei ollut totuuspohjaa, mutta silti Halonen katsoi
parhaaksi ottaa asiaan kantaa kampanjasivustollaan, ja asia nousi sitä myötä valtakunnalliseksi
uutiseksi.
Internet-sivujen lisäksi Sisu on pitänyt yhteyttä jäseniinsä jäsenkirjeiden avulla. Lyhyt, mutta
kunniakas vaihe Sisun historiassa on vuosiin 2002-2003 sijoittunut aika, jolloin järjestöllä oli
oma jäsenlehti Aura. Lehti korvasi tuolloin jäsenkirjeen, sillä siinä käsiteltiin järjestöasiat,
mutta se oli myös oikea lehti, joka sisälsi artikkeleita ja mielipidekirjoituksia. Mieleen
jäänyttä lehden aineistoa olivat jutut, kuten ”Poliittinen Tintti”, jossa käsiteltiin maineikkaan
sarjakuvasankarin syntyhistoriaa ja Irakin sodan syttymisen alla ilmestynyt ”Dollarin
itsepuolustus”, jossa käsiteltiin kriittisesti sodan syitä. Erinomaisesti taitettu Aura oli mainio
mainos järjestöstä myös ulospäin, ja paransi omalta osaltaan liikkeen julkista kuvaa. Kiitos
lehdestä kuuluu pitkälti päätoimittajana toimineelle Sampsa Rydmanille, joka vastasi myös
lehden ulkoasusta ja kirjoitti itse aktiivisesti artikkeleita. Sisun tuonaikaisten Internet-sivujen
ulkoasu oli myös Rydmanin luoma.
Lehden myötä lanseerattiin Sisun uudeksi maskotiksi Harri Hannulan käsialaa ollut
karikatyyrinen Aura-neito, jonka tarkoitus oli omalta osaltaan parantaa järjestön imagoa.
Aura-neito onkin tästä lähtien ollut esillä Sisun maskottina, ja vuonna 2003 se korvasi
perinteisen Suomi-neidon kuvan Sisun jäsenkorteissa. Lehden julkaiseminen on kuitenkin
haastavaa työtä, ja pian resurssien puutteessa Aura jouduttiin laittamaan jäihin ja palaamaan
jäsenkirjeaikaan.
Kansallismielinen lehti onkin ollut liikkeen piirissä varsinainen ikuisuusprojekti, ja Aura on
yksi parhaista yrityksistä tällä saralla. Vastaperustettu Sisu puuhasi jäsenlehdekseen
Ukonvasara -työnimellä kulkenutta julkaisua. Yhteen lehden numeroon oli tuolloin materiaali
jo valmiina, mutta painamiseen ei ollut rahaa ja Sisun ero Suomalaisuuden liitosta sekoitti
tilanteen saaden puuhamiehet laittamaan hankkeen jäihin. Vuosituhannen alussa tehtiin Sisun
piirissä jonkin verran yhteistyötä aloittelevan Näköpiiri-julkaisun kanssa: sisulaisia värvättiin
lehden asiamiehiksi, ja lehteä myytiin Sisun piirijärjestöjen kautta. Tapio Linnan toimittama
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Näköpiiri oli ulkoasultaan ammattimaisesti tehty, ja lehti käsitteli yhteiskunnallisia aiheita
varsin tieteelliseen tyyliin. Valitettavasti tämäkään laadukas yritys ei saanut tulta alleen, ja
lehden ilmestyminen loppui muutaman numeron jälkeen.
Sisulle oltiin järjestön perustamisesta asti suunniteltu myös sähköistä jäsenlehteä, mutta
järjestön johdolla ei ollut riittäviä resursseja viedä hanketta eteenpäin. Sähköinen jäsenlehti
realisoitui viimein, kun Kansallinen Signaali aloitti ilmestymisensä vuonna 2001. Julkaisun
puuhamiehinä olivat etupäässä järjestön turkulaiset aktivistit, ja lehti ilmestyi jonkin aikaa,
mutta pysyvää instituutiota ei tästäkään tullut. Vuosina 2005-2006 Sisun Internetsivuilla oli
ajoittain aktiivisestikin toiminut uutispalvelu, mutta kuten niin monet muutkin yritykset, ei
tämänkään ylläpitoon löytynyt pysyviä resursseja. Itsenäisen Kansanmedia -sivuston uutisia
alettiin näyttää Sisun etusivulla vuodesta 2006 alkaen ja vuonna 2007 perustettiin
Kansanmedian ja sisulaisten yhteistyönä Uutiskynnys -sivusto. Monenlaisia projekteja on
Internet-median alalla vuosien varrella ollut, ja aika näyttää miten mitkäkin kansallismieliset
uutissivut tulevat menestymään.

Kannatusmateriaali
Varallisuuttaan ja tunnettavuuttaan Sisu on pyrkinyt lisäämään erilaisen myyntimateriaalin
avulla. Sisun 1999 ilmestyneet sinivalkoiset tarrat, joista otettiin syksyllä 2002 uusintapainos,
ovat olleet varmasti järjestön tunnetuimpia tuotteita. Niin ikään vuodelta 1999 peräisin olevat
Suomi-Finland kangasmerkit ovat Sisun legendaarisia myyntituotteita. Myynnissä Sisulla on
vuosituhannen alusta lähtien ollut myös lahjoituksena saatu erä Säilytä Suomi suomalaisena
-rintamerkkejä ja maanpuolustusliikkeestä ostettu erä vapaussoturien havun muotoisia,
käytöstä poistettuja, toimiupseerioppilaan merkkejä. Vuonna 2003 asetettiin toimikunta
pohtimaan uusia tarramalleja, ja seuraavana vuonna ilmestyivät Sisun uudet mustavalkoiset
tarrat.

USA:n

Setä

maahanmuuttokriittinen

Samia
”Kello

parodioiva
käy”

sekä

”Väinämöinen
hieman

tulee

oletko

keveämmällä

valmis”

asenteella

ja

tehty

väestöpoliittisesti kantaaottava ”loppusijoita oikein – panostasi tarvitaan” -tarrat kuuluvat
tähän sarjaan.
Vuodesta 2004 lähtien Sisulla on ollut myynnissä myös t-paitoja, joista ainakin
Hannunvaakuna- ja Suomen leijona miekan ja kilven kanssa -paidat nousivat nopeasti
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suosikeiksi. Myös Pois pakkoruotsi -teemasta tehtiin paita. Paitamalleihin kuuluvat myös
mustat paidat, joissa on sinivalkoinen havu tekstillä isänmaanystävä ja lol divercity
-hymynaamapaita, jossa kuvattiin symbolisesti monikulttuurisuuden ongelmallisuutta.
Paitojen suhteen jäsenten aktiivisuus on ollut kiitettävää: monet paitaideat ovat tulleet suoraan
jäseniltä, ja tiettyjen paitamallien suunnittelemisen ja teettämisen ovat jäsenet hoitaneet
talkoovoimin. Vuonna 2008 saatiin myyntiin Sisun imagotyöryhmän ideoimat hippipaidat,
joissa kukkasin, rauhanmerkein ja sydämin koristellussa paidassa lukee psykedeelisin
kirjaimin ”proud member of Suomen Sisu”. Pehmeä imago onkin jo vuosia ollut Sisun
tavoitteena, mutta toisaalta täytyy muistaa, että työn alla ovat Sisun hevipaita sekä
klassisempia paitamalleja. Periaatteena onkin ollut levittää Sisun kansallismielistä sanomaa
monenlaisiin sosiaalisiin piireihin.
Tarrojen, merkkien ja paitojen lisäksi Sisun myyntimateriaaliin on loppuvuodesta 2001 lähtien
kuulunut myös Sisun jäsenopas, joka on toistaiseksi ollut järjestön ainoa kirjallinen julkaisu.
Vihkonen sisältää järjestön periaateohjelman, siinä selitetään järjestön toimintarakenne ja siitä
löytyy myös sittemmin käytöstä poistettu aktivistipisteytys. On havaittu, että kansallismielisen
kirjallisen materiaalin julkaisemiselle olisi kyllä kysyntää ja puhetta aatteellisten tekstien
julkaisemisesta on järjestön piirissä ollut, mutta Internetin tuoma mahdollisuus levittää tietoa
helposti ja halvalla on toistaiseksi pitänyt tiedonvälitystä sähköisessä muodossa ensisijaisena
vaihtoehtona.

Kannanottoja
Alkuaikoinaan Suomen Sisu julkaisi aktiivisesti julkilausumia erilaisten juhlapäivien
yhteydessä, mutta alun jälkeen on julkisia kannanottoja annettu vain silloin, kun sellaisiin on
erityisesti ollut aihetta. Yleensä Sisu on ottanut silloin kantaa, kun kansallismielisten
oikeuksia on poljettu ja pyrkinyt näin toteuttamaan tavoitettaan toimia kansallismielisten
etujärjestönä. Suomessa kansallismieliset ovat saaneet toimia jokseenkin rauhassa viime
aikoihin asti, jolloin monikulttuurikriittisen Internet-kirjoittelun kieltämisestä ollaan alettu
keskustella. Sisun kannanotot ovatkin liittyneet pitkälti ulkomaisiin tapahtumiin, joskin on
myös tapauksia, joissa järjestö on lähestynyt kotimaisia oppilaitoksia, joissa oppilaiden
sananvapautta ei ole kunnioitettu. Muhammed-kuvien julkaisu vuonna 2006 on kuuluisin
Sisun kannanotoista, mutta tästä enemmän myöhemmin.
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Demokratia otetaan Euroopassa usein itsestäänselvyytenä, mutta kansallismielisten suhteen ei
kansanvalta ja sananvapaus ole Euroopan unionissa ollut itsestään selvää. Sisun piirissä on
seurattu aktiivisesti myös ulkomaiden poliittista tilannetta, ja eri maiden kansallismielisiä on
tuettu tarpeen mukaan aina Itävallan tukimielenosoituksesta alkaen. Vuonna 2001 Sisu otti
kantaa saksalaisen kansallismielisen NPD-puolueen kieltoprosessia vastaan: Saksan silloista
liittopresidenttiä Johannes Rau:ta sekä Suomen silloista ulkoministeriä Erkki Tuomiojaa
lähestyttiin kirjein ja sähköpostein, joissa paheksuttiin sitä, että demokraattisesti toimivan
puolueen toiminta pyrittiin estämään. Liittopresidentin virastosta vastattiin ympäripyöreästi,
ettei presidentillä ollut juurikaan valtaa asiassa, mutta ulkoministeri Tuomioja taas ilmoitti
Sisulle seuraavansa tilannetta, mutta uskoi Saksan oikeusjärjestelmän lopulta voittavan.
Kieltoprosessi kaatuikin tuolloin, kun paljastui, että epädemokraattisia mielipiteitä esittäneet
puolueen jäsenet, joiden toimien perusteella puoluetta oltiin kieltämässä, olivat poliisin
puolueeseen soluttamia agentteja.
Toisen kerran Sisu otti kantaa samanlaiseen tapaukseen, kun vuonna 2004 flaamilaista
Vlaams Blok -puoluetta oltiin kieltämässä Belgiassa. Tällä kertaa poliittinen establishmentti
sai tahtonsa läpi, ja maan suurin oppositiopuolue kiellettiin median pysyessä asiasta lähes
vaiti. Puolueen työtä jatkamaan perustettiin kuitenkin Vlaams Belang, jonka kannatus ei ole
hiipunut vastoinkäymisistä huolimatta. Tapauksen aikaan Sisussa suunniteltiin jopa
mielenosoituksen järjestämistä Belgian suurlähetystön edessä, mutta hanke ei kuitenkaan
realisoitunut. Sisu ei olekaan järjestänyt mielenosoituksia sitten vuoden 2000 Itävaltaboikotin.
Ulkomaisiin tapahtumiin on Sisussa otettu kantaa myös toukokuussa 2007, jolloin järjestö
esitti tukensa virolaisille Pronssisoturi-mellakoiden yhteydessä. Tuolloin Viro joutui sekä
Venäjän että maan oman venäläisvähemmistön painostuksen kohteeksi koska puna-armeijan
sotilaiden muistopatsas siirrettiin Tallinnan keskustasta syrjäisemmälle paikalle. Tallinna
muuttui muutamaksi päiväksi Pariisin lähiöiden kaltaiseksi mellakka-alueeksi venäläisten
polttaessa autoja ja ryöstäessä kauppoja. Lisäksi Viro valtion viralliset Internet-sivut joutuivat
Venäjältä tehdyn tietoliikennehäirinnän kohteeksi. Sisu antoi asiasta julkaisemassa
lehdistötiedotteessa täyden tukensa veljeskansalle. Tiedonannossa vaadittiin Euroopan
unionilta toimia Viron puolustamiseksi. Ei kuitenkaan ollut yllättävää, ettei Suomen eikä
EU:n johdolta löytynyt kanttia asettua vastustamaan Venäjää.
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Sisu on puolustanut sukulaiskansojaan ennen Pronssisoturi-tapaustakin, sillä keväällä 2005
järjestö esitti protestinsa marilaisten kohteluun Venäjällä. Lehdistötiedotteita lähetettiin
runsaasti valtiojohdolle ja tiedotusvälineille, mutta järjestön kannanottoa ei ainakaan mediassa
huomioitu.
Järjestön viimeisimpiin virallisiin kannanottoihin kuuluu kesällä 2008 annettu julkilausuma,
jossa

vastustettiin

uskonnollisin

perustein

tehtäviä

ympärileikkauksia.

Lähinnä

islaminuskoisten maahanmuuttajien määrän lisääntymisen myötä on Suomessa herännyt
keskustelu uskonnollisiin syihin perustuvista ympärileikkauksista. Huolestuttavaa on se, että
oikeuslaitoskin on viime aikoina asettunut kannattamaan näitä. Tälläistä ei Sisu kuitenkaan
hyväksy.

Keräyksiä
Hyvien kansallismielisten tarkoitusten tukeminen on ollut Sisulle aina tärkeää. Järjestö ei ole
kuitenkaan niin varakas, että sillä olisi itsellään varoja, joita voisi sijoittaa kannatettavien
asioiden tukemiseen, mutta järjestö on osallistunut ja ollut organisoimassa erilaisia keräyksiä.
Vuonna 2002 Sisu osallistui helsinkiläisen Club Sportivo F.B:n järjestämään huumekoirakeräykseen, jonka tarkotuksena oli tehostaa rajavalvontaa hankkimalla tullille lisää
huumekoiria. Keräys tuottikin mukavan summan hyvään tarkoitukseen, ja keräykseen
osallistuneille tahoille annettiin mahdollisuus tehdä tutustumiskäynti kenneliin, jossa
huumekoiria koulutettiin.
Lantin heittäminen Pelastusarmeijan joulupataan on perinteinen tapa tukea vähäosaisia, ja
tietotekniikan kehitys on tehostanut myös Pelastusarmeijan toimintaa tällä saralla. Kun
Joulupata-keräys on viime vuosina ulotettu myös Internetiin, on Sisulla useana jouluna ollut
keräyksessä oma potti, johon lahjoittamalla sisulaiset ovat voineet tukea vähävaraisia
suomalaisia ja samalla pitää järjestön nimeä esillä.
Edellä mainittujen kaltaiset yleishyödylliset keräykset ovat kuitenkin keränneet vain
vaatimattomia summia, kun niitä vertaa Sisun historian tuottavimpaan keräykseen, joka
järjestettiin sisulaisten eduskuntavaaliehdokkaiden tukemiseksi vuoden 2007 vaaleissa.
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Sisulaisista ehdokkaista koottiin, lista ja keräyksessä sai lahjoittaa rahaa siten, että summa
jaettiin joko kaikkien ehdokkaiden kesken tai sitten halutun summan sai lahjoittaa
viitenumeron avulla haluamalleen ehdokkaalle. Keräys tuotti huikeat yli kymmenentuhatta
euroa, josta valtaosa oli osoitettu Helsingissä ehdolla olleelle Jussi Halla-aholle.

Muuta toimintaa
Perinteisiä lentolehtisiskuja on Sisussa harjoitettu jonkin verran. Maineikkain lienee Kukkia
kriittisille -kampanja vuonna 2002, jolloin helsinkiläiset aktivistit jakoivat provosoivasti
Sisun

materiaalia

maaliskuussa

vietettävän

YK:n

rasismin

vastaisen

päivän

mielenosoituskulkueen liepeillä. Kampanjassa pyrittiin nostamaan esiin monikulttuurikritiikin
tärkeyttä ja sitä kuinka rasismi-termi on menettänyt merkityksensä. Lentolehtisten jakajiin
suhtauduttiin usein aluksi kielteisesti, kun heidän luultiin jakavan monikulttuurisuutta
kannattavaa materiaalia. Esitteet tekivät kuitenkin kauppansa, kun selitettiin asian olevan
päinvastoin. Kukkia kriittisille -kampanjalle tehtiin omat Internet-sivut, joille koottiin
kokoelma monikulttuurikriittisiä tekstejä. Lisäksi valtionjohdolle lähetettiin kampanjaan
liittyvää materiaalia luettavaksi.
Sisun lentolehtisiä on jaettu myös ainakin monikulttuurihenkisessä Maailma kylässä
-tapahtumassa ja legendaarisessa hevitapahtumassa Tuskassa, jota varten tehtiin jopa pieni
määrä Sisun esitteitä, joissa poliittisen sanoman väliin oli laitettu aiheeseen sopivia
hevisanoituksia. Lisäksi täytyy mainita, että Turun sisulaiset ovat myös lentolehtisten ja
julisteiden suhteen osoittaneet aktiivisuutensa.
Kesällä 2004 oli Helsingin Kaisaniemen puiston turvattomuus kuuma puheenaihe. Lukuisat
tapaukset, joissa naiset olivat kokeneet seksuaalista väkivaltaa puistossa tai sen liepeillä
herättivät turvattomuutta ihmisissä, ja monikultuurisuudella oli luonnollisesti osuutta asiaan.
Joukko sisulaisia päättikin kantaa kortensa kekoon asian korjaamiseksi, ja syksyllä järjestettiin
eräänä viikonloppuiltana puistoon yöllinen piknik, jonka varjolla oli tarkoitus aktiivisina
kansalaisina valvoa, että puisto pysyy rauhallisena. Varusteina osallistuneilla oli kännykkä ja
taskulamppu, ja tarkoituksena oli hälyttää poliisi paikalle jos jotain epäilyttävää havaittaisiin.
Mukana piknikillä oli myös Ylioppilaslehden toimittaja, joka seurasi mielenkiinnolla
sisulaisten touhuja. Piknik oli varsin onnistunut ja toivottavasti osaltaan paransi tilannetta
näyttämällä, että ihmiset olivat oikeasti kiinnostuneita kaupungin turvallisuudesta.
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Juhlia, matkoja ja kokouksia
Erilaiset kokoontumiset, kuten järjestön viralliset vuosikokoukset, kansallisten juhlapäivien
vietto, matkat ja muunlaiset virkistystapahtumat ovat olleet tärkeä osa Sisun toimintaa.
Tälläiset tilaisuudet ovat tietenkin tärkeitä järjestön toiminnan kannalta, mutta mikä tärkeintä,
ne mahdollistavat ajatusten vaihdon liikkeeseen liittyvistä asioista ja luovat pohjan kansallisen
liikkeen sisäiselle verkostoitumiselle.

Suurkäräjät ja hakkapeliittain päivä
Sisun

vuosikokous

eli

suurkäräjät

on

yleensä

pyritty järjestämään

marraskuussa

hakkapeliittain päivän juhlien yhteydessä. Tähän ei ole kuitenkaan kovinkaan usein päästy, ja
välillä ne on ehditty järjestää vasta joulukuun puolella. Usein aikataulut venyvät, ja
esimerkiksi vuoden 2007 suurkäräjät pidettiin vasta tammikuun 2008 puolella. Kuitenkin
silloin kun suurkäräjät ja hakkapeliittain päivä on pidetty samana päivänä, on saatu usein
näyttäviä tilaisuuksia, joista mainitsemisen arvoisia ovat Helsingissä 1999 ja Järvenpäässä
2005 järjestetyt tapahtumat. Helsingissä Annantalolla pidettyjä toisia suurkäräjiä voidaan pitää
merkittävänä

tapahtumana,

sillä

tämä

oli

nuoren

järjestön

ensimmäinen

isompi

kokoontuminen, jota onkin jo kuvattu aiemmin. Järvenpäässä Hotelli Rivolissa pidetty
hakkapeliittain päivän tilaisuus on taas Sisun historian suurin kokous osanottajamäärän
perusteella, ja tilaisuus oli hyvin järjestetty ja kaikin puolin onnistunut. Tuolloin suurkäräjien
jälkeen järjestetyssä hakkapeliittain päivän juhlasssa hyväksi todettu esitelmöijä Juha E. Tetri
luennoi suomalaisista 30-vuotisessa sodassa, ja illan päätteeksi oli hotellin saunaosasto varattu
sisulaisille.
Ei tule myöskään unohtaa Tampereella 2003 järjestettyä hakkapeliittain päivän juhlaa, jolloin
juhlittiin samalla järjestön viisivuotisjuhlia. Tuolloin juhlat järjestettiin paikallisen kirjaston
kabinetissa ja järjestö tarjosi juhlaväelle kuohuviiniä ja syötävää. Juhlallisuudet huipentuivat
tamperelaisten sisulaisten perustaman Suomalaisen kulttuurin edistämisyhdistyksen SKEY:n
järjestämään

islam-keskustelutilaisuuteen.

Tampereen

yliopiston

tiloissa

järjestettyyn

tilaisuuteen oli saatu mukaan paikallinen muslimijohtaja Mustafa Kara, joka keskusteli
sisulaisten panelistien kanssa islamista. Keskustelutilaisuus oli varsin onnistunut, ja yleisö
osallistui keskusteluun aktiivisesti kysymyksillään.
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Itsenäisyyspäivä
Itsenäisyyspäivää on Sisussa ollut tapana viettää paikallistasolla, eikä valtakunnallisia
tilaisuuksia ole järjestetty. Helsingissä itsenäisyyspäivän vietto on perinteisesti alkanut
Tähtitorninmäellä,

Suomalaisuuden

liiton

järjestämällä

lipunnostotilaisuudella,

eikä

järjestöjen välisiä vanhoja erimielisyyksiä ole aikoihin muisteltu. Kun lippu on nostettu,
juhlapuhe

pidetty ja maamme-laulu

laulettu,

ovat

sisulaiset

seuraavaksi

käyneet

Kaivopuistossa itsenäisyyden kuusella, jonka luona olevalle monumentille on sytytetty
kynttilä. Tämän jälkeen on siirrytty Hietaniemen hautausmaalle, jonne on usein ehditty
seuraamaan virallista seppeleenlaskua sankarihaudoille. Kynttilöitä Sisun puolesta on
sytytetty

Mannerheimin

haudalle,

sankarivainajien

muistomerkille

ja

useille

sotamuistomerkeille, kuten Suomen puolella taistelleiden Pohjoismaisten vapaaehtoisten,
Heimoveteraanien,

Saksan

armeijassa

taistelleiden

suomalaisten,

tataari-

ja

romanisotaveteraanien muistomerkeille. Lisäksi Bobi Sivénin ja Akseli Gallen-Kallelan
haudoille on sytytetty kynttilät. Itsenäisyyspäivän lounas on usein ollut juhlan kohokohta,
jonka jälkeen ohjelma on jatkunut vapaamuotoisemmissa merkeissä.
Yksi Sisun kannalta mieleenpainuvimmista itsenäisyyspäivistä oli vuonna 2003, jolloin
sisulaiset joutuivat epäkansallisten huligaanien hyökkäyksen kohteeksi. Tuolloin joukko
sisulaisia oli ollut seuraamassa ylioppilaiden kulkuetta ja itsenäisyyspäiväjuhlallisuuksia
Senaatintorilla. Tilaisuuden jälkeen harkittiin jatko-ohjelmaa, kun Kuokkavieras-tapahtumaan
tulevia anarkisteja alkoi virrata alueelle. Sisulaiset eivät tuota roskajoukkoa pelänneet, vaan
heiluttivat ylpeinä Suomenlippujaan, mikä provosoi joukon kuokkavieraita hyökkäämään
sisulaisten kimppuun ja väkivalloin viemään yhden lipuista, joka poltettiin kadulla.
Lipunryöstö sai runsaasti julkisuutta, sillä paikalla oli median edustajia sekä televisiosta että
iltapäivälehdistä, eikä tilanne, jossa huligaani vie itsenäisyyspäivänä naisen kädestä Suomen
lipun voinut jäädä huomaamatta.
Sisulle selkkaus toi lähinnä positiivista julkisuutta, ja voi olettaa, ettei Suomen lipun
polttaminen itsenäisyyspäivänä vaikuttanut positiivisesti kuokkavieraiden jo muutenkin
kyseenalaiseen

maineeseen.

Hauskana

sattumana

mainittakoon,

että

entinen

ulkomaalaisvaltuutettu Antti Seppälä sattui paikalle, kun huligaanit ryöstivät sisulaisilta lipun
–

ja

tuli

heti

puolustamaan

hyökkäyksen

kohteeksi

joutuneita

sisulaisia!

Ulkomaalaispolitiikasta varmasti varsin eri linjoilla Sisun kanssa oleva Seppälä kritisoi
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väkivaltaan sortuneita kuokkavieraita kovin sanoin, ja asiasta uutisoitiin iltapäivälehdissä.
Kuokkavieras-tapahtuman järjestäminen lopetettiin, ja voi miettiä oliko kyseisellä
selkkauksella osuutta asiaan.

Kalevalan päivä
Kalevalan päivä on myös yksi kansallinen juhlapäivä, joka on Sisussa erityisesti huomioitu.
Sisulla ei Kalevalan päivää koskien ole niinkään vakiintuneita traditioita, vaan päivää on
juhlistettu monenlaisin menoin. Alkuaikoina kynttilänlasku ja juhlapuhe Bobi Sivénin
haudalla olivat usein osana ohjelmaa, jonka jälkeen saatettiin vaikka mennä elokuviin
katsomaan kansallismielistä elokuvaa. Rukajärven tie ja Hylätyt talot, autiot pihat ovat
ainakin elokuvia, joita on käyty katsomassa Sisun Kalevalan päivän juhlallisuuksien
yhteydessä.
Hieman erikoisempaa ohjelmaa on järjestetty ainakin Kalevalan päivänä 2002, jolloin Elias
Lönnrotin syntymästä tuli kuluneeksi 200 vuotta. Tuolloin juhlapuhe pidettiin runonlaulaja
Larin Paraskeen patsaalla, minkä jälkeen ilta jatkui Kansallisteatterissa, jossa katsottiin
kalevalaisessa hengessä Kullervo-näytelmä. Myös vuoden 2007 Kalevalan päivä on
mainitsemisen arvoinen, sillä tuolloin katsottiin kansanperinteestä kertovaa video-materiaalia,
jonka jälkeen oli Järvenpään Rivolin hyväksi koettu saunaosasto varattu sisulaisille.
Eduskuntavaalien alla pidetyssä tapahtumassa oli viimeisten vaalisuunnitelmien juonimisella
oma osansa, sillä ehdolla oli tuolloin monia sisulaisia.

Suomalaisuuden päivä
Toukokuinen Suomalaisuuden päivä on varma kesän merkki ja myös Sisun keskeisiä
juhlapäiviä, jota vietetään J.V. Snellmannin syntymäpäivänä. Ylimääräiset suurkäräjät on
pariin kertaan järjestetty kyseisen juhlapäivän yhteydessä, kuten vuonna 1999, jolloin järjestön
ylin päättävä elin oli ensi kertaa koolla, ja vuonna 2003, jolloin kokous ja juhlallisuudet
järjestettiin Turussa. Sisulaisilla oli Turussa 2003 järjestetyssä Suomalaisuuden päivän
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juhlinnassa mahdollisuus tutustua Turun linnaan ja kaupungintaloon. Suomalaisuuden päivän
juhla järjestettiin Turussa myös vuonna 2007, jolloin tutustumiskohteisiin kuului historiaa ja
nykytaidetta yhdistävä Aboa vetus et Ars Nova -näyttely.
Mainitsemisen arvoisia ovat myös Helsingissä vuonna 2001 järjestetty Suomalaisuuden
päivän tilaisuus, joka kokosi sisulaiset keväiseen Suomenlinnaan. Ohjelmassa oli uuden
järjestörakenteen käsittelemistä ja jäsenkoulutusta. Viikonlopun ohjelmaan kuului myös
liikunnallista ohjelmaa Espoon ja Helsingin rajaseudulla järjestetyn kävelyretken muodossa.
Seuraavana vuonna Suomalaisuuden päivää juhlittiin Helsingissä, jolloin järjestettiin ensin
lauantaina liikuntaa keskuspuistossa, ja sunnuntaina Hotel Arthurissa oli esitelmiä ja
järjestökoulutusta. Euro oli korvannut markan Suomen valuuttana vuoden 2002 alusta, ja
tilaisuudessa pidettyihin esitelmiin kuului esitys Suomen markan historiasta.
Ei tule myöskään unohtaa vuoden 2006 Suomalaisuuden päivää, jolloin tuli kuluneeksi
kaksisataa

vuotta

J.V.

Snellmannin

syntymästä.

Tuolloin

Sisu

juhli

tapahtumaa

kunnioittamalla ensin sankarivainajien muistoa Hietaniemen hautausmaalla ja illalla
juhlalounaan merkeissä helsinkiläisessä ravintolassa. Suomalaisuuden liitto juhli samana
päivänä näyttävästi satavuotista taivaltaan ja osa sisulaisista osallistui myös näihin päivällä
pidettyihin näyttäviin juhliin.

Matkoja
Myös erilaiset retket ja ulkomaanmatkat kuuluvat Suomen Sisun toimintaan. Vieraalla
paikkakunnalla järjestettyyn kokoukseen osallistuminen on tietenkin aina jonkinlaista
kotimaanmatkailua, mutta järjestö on järjestänyt myös virallisia kotimaata tutuksi tehneitä
retkiä sekä yhden jäsenmatkan ulkomaille. Lisäksi järjestön johto on osallistunut ulkomailla
erilaisiin kansallismieliin tapahtumiin, joissa on ollut mahdollisuus nähdä miten maailmalla
asiaa viedään eteenpäin ja samalla on voitu vaihtaa ajatuksia ulkomaisten aatetoverien kanssa.

Sisun järjestämiin kotimaanretkiin kuuluu osallistuminen Ritvalan Helkajuhlille vuosina 2003
ja

2004.

Kyseinen

Keski-Hämeessä

sijaitsevassa

Sääksmäessä

järjestettävä

kansanperinnetapahtuma mukailee muinaisia hedelmällisyysjuhlia, jotka olivat ammoisina
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aikoina suuria juhlia. Nykymuodossaan Helkajuhlat koostuu lähinnä kansallispuvuista,
kansanlauluista ja kauniista suomalaisesta luonnosta – tapahtuma on siis oiva osallistumisen
kohde sisulaisille!
Keväällä 2005 järjestettiin ”Hämeen ritiretki”, joka teki sisulaisille tutuksi hämäläisiä
nähtävyyksiä. Hämeen retkellä kohteisiin kuuluivat mm. Parolan panssarimuseo, Aulanko ja
Visavuoren taiteilijakoti, jota aikoinaan isännöi kansallishenkisistä veistoksistaan tunnettu
taiteilija Emil Wickström. Visavuoressa asui myöhemmin Wickströmin tyttärenpoika
pilapiirtäjä

Kari

Suomalainen,

joka

tunnettiin

taidokkaista

ja

kantaaottavista

pilapiirroksistaan. Suomalainenkin ehti vielä vanhoina päivinään tuntea poliittisen
korrektiuden nahoissaan piirrettyään Suomen pakolaispolitiikkaa kritisoivia pilakuvia, jotka
maksoivat hänelle hänen työpaikkansa Helsingin Sanomissa.

Suomen Sisun ainoa varsinainen jäsenmatka ulkomaille on ollut loppukesästä 1999 järjestetty
matka Ruotsin Sigtunaan. Tuo muutamankymmenen kilometrin päässä Tukholmasta sijaitseva
pikkukaupunki oli muinoin Ruotsin pääkaupunki, jonka suomalaiset heimot eräiden lähteiden
mukaan

hävittivät

muinaisissa

sodissa

sodissa.

Sisulaiset

tutustuivat

paikalliseen

historialliseen museoon ja oheismateriaalina matkalla oli Aarno Karimon Kumpujen yöstä
-teoksesta löytyvä kuvaus Sigtunan tuhosta.
Ruotsissa

on

Sisun

delegaatioita

käynyt

myöhemminkin,

kuten

syksyllä

2003

Nationaldemokraterna -puolueen kokouksessa, jossa vastustettiin Ruotsin liittymistä
Euroopan talous- ja rahaliittoon. Vuosina 2005 ja 2006 sisulaisia on ollut Ruotsissa
järjestetyillä kansallismielisillä kesäjuhlilla. Ruotsi on maa, jossa monikultuurisuus ja
poliittinen korrektius ovat menneet pelottavan pitkälle, ja se sopii mainiosti varoittavaksi
esimerkiksi virheistä, joita ei tule tehdä. Ruotsalaista poliittista ilmapiiriä tarkastellessa
voidaan olla ainakin siinä mielessä tyytyväisiä, että poliittinen väkivalta, joka on
kansankodissa arkipäivää puuttuu toistaiseksi Suomesta. Ruotsalaisiin kansallismielisiin
tapahtumiin osallistuneet sisulaiset ovat voineet seurata, miten äärivasemmisto pyrkii
järjestelmällisesti väkivaltaa käyttäen häiritsemään ja estämään kansallismielisten toimintaa.
Sisun piirissä on tehty muutamia matkoja myös veljeskansan luo Suomenlahden eteläpuolelle.
Sisun piirissä tehtyihin Viron-matkoihin kuuluu ainakin vuonna 2001 tehty matka, jonka
kohteena oli Tarton kaupunki. Tallinnaankin ovat sisulaiset tehneet matkoja, ja kaupungin
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nähtävyyksistä ainakin neuvostoajan kauheuksista kertova Miehitysmuseo on tullut sisulaisille
tutuksi.
Syksyllä 2005 sisulaisia osallistui Ranskassa Front Nationalin järjestämään Bleu-Blanc-Rouge
-festivaaliin,

jota pidetään suurimpana kansallismielisenä tapahtumana Euroopassa.

Viikonlopun kestäneessä kaksipäiväisessä tapahtumassa ranskalaiset ja eurooppalaiset
kansallismieliset järjestöt ja puolueet esittäytyivät omilla ständeillään. Ohjelmassa oli
poliittisia

paneeleja

ja

keskusteluja.

Tapahtuma

huipentui

Jean-Marie

Le

Penin

juhlapuheeseen. Ajankohtaisiin puheenaiheisiin kuuluivat tuolloin Espanjan Afrikan
puoleisiin alueisiin kuuluviin Ceutaan ja Melillaan kohdistunut laiton siirtolaisuus, josta
sisulaiset vaihtoivatkin ajatuksia espanjalaisten toverien kanssa. Tapahtuma järjestettiin
tuolloin Bourget:ssa, joka kuuluu Pariisin pohjoispuolisiin lähiöihin. Vain viikko tapahtuman
jälkeen syttyivät alueella ensimmäiset suuret siirtolaismellakat, jotka tuolloin jatkuivat usean
kuukauden ajan aiheuttaen valtavia tuhoja.

Leirejä ja koulutustapahtumia
Jo vakiintunutta Sisun toimintaa on lähes joka kesä vuodesta 2002 lähtien järjestetty kesäleiri.
Perinteisesti Pohjanmaalla järjestetyllä leirillä on ollut ohjelmassa aktiviteetteja, kuten
erilaista kulttuuritoimintaa, urheilua ja ammuntaa. Varsinkin erilaiset itsepuolustuslajit ovat
olleet urheilulajeina suosittuja. Aina ei ole sää suosinut leiriläisiä, mutta eivät sisulaiset ole
tästä lannistuneet vaan tällöin on keskitytty sisätiloissa sivistävään kulttuuritoimintaan.
Leiritilat on Sisulle yleensä tarjonnut värikkäänä kunnallispoliitikkona Pohjanmaalla tunnettu
Matti Järviharju.
Järjestön alkuaikoina järjestettiin aktiivisesti kinkereiksi-kutsuttuja koulutustilaisuuksia,
joissa pääosassa oli lähinnä informatiivisia luentoja kansallismielisyyteen liittyvistä aiheita,
kuten historiasta ja filosofiasta. Sisu on järjestänyt myöhemminkin

koulutustapahtumia,

joihin kuuluvat kaksi järjestyksenvalvontakurssia. Ensimmäinen kurssi järjestettiin syksyllä
2002 pohjois-Espoossa: kolmipäiväinen leiri antoi osallistuneille järjestyksenvalvontakorttiin
vaadittavat tiedot ja taidot. Toinen järjestyksenvalvontakurssi järjestettiin vuonna 2006 EteläSuomalaisen osakunnan tiloissa Helsingissä. Sisu on myös järjestänyt yhden johtamistaidon
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kurssin, joka pidettiin vuonna 2005 Lappeenrannassa. Ohjelmassa oli tuolloin monenlaista
johtamiseen liittyvää asiaa, kuten esiintymiskoulutusta.
Kesällä 2005 sisulaisten perustama SKEY järjesti Tampereella seminaarin otsikolla ”Mitä
kansallismielisessä liikkeessä tapahtuu?” Valtaosa seminaariin osallistuneista oli Sisun jäseniä
ja keskustelua käytiin siitä mihin suuntaan kansallismielistä pitäisi kehittää. Myös tälläiset
strategiapalaverit ovat tärkeitä liikkeen kehityksen kannalta.

Keskiviikkokerho
Sokerina pohjalla täytyy mainita Sisun toiminnan aktiivisin muoto – keskiviikkokerho. On
ehkä turha tehdä rinnastusta Snellmannin Lauantaiseuraan tai muihin historian maineikkaisiin
kerhoihin, mutta keskiviikkoisin helsinkiläisessä kuppilassa kokoontuvalla vapaamuotoisella
keskustelukerholla on ollut suuri merkitys sisulaisten verkostoitumiselle ja kerho on toiminut
aivoriihenä monenlaisissa projekteissa. Kerhoa voitaisiin jopa pitää Sisun aktiivisimpana
pienryhmänä, ellei jäsenoppaassa nimenomaisesti kiellettäisi alkoholin nauttimista järjestön
kokouksissa. Keskiviikkokerho ei virallisesti olekaan Sisun järjestämä, vaikka valtaosa
kerhossa kävijöistä on liikkeen jäseniä tai kannattajia. Kerho on itseasiassa Sisuakin
vanhempi, ja järjestön perustamistakin on ideoitu näissä keskiviikkoisissa kokoontumisissa.
Alkujaan kerhoon tulijat tapasivat sulkemisaikaan Pikku-Robertinkadulla sijainneessa
Burning

Books

-kirjakaupassa,

josta

jatkettiin

matkaa

sopivaan

ravintolaan.

Keskiviikkokerhon nykyisen kokoontumispaikan vakiinnuttua ja Sisun pitkäaikaisen
yhteistyökumppanin Burning Booksin vaihdettua toimipistettään ovat kerhoon tulijat
saapuneet keskiviikkoisin tuttuun kuppilaan omia aikojaan ja kadonneet sitten loppuillasta
oman kunnon tai kiireiden mukaan. Kerhon alkuaikoina tiedetään tilaisuuden olleen
muodollisempi ja kerhossa on pidetty alustuksia eri aiheista, joita on seurannut aiheeseen
liittynyt keskustelu. Tästä sinänsä hyödyllisestä toiminnasta on kuitenkin jo kauan sitten
luovuttu ja jo pitkään on kerhon tunnusmerkkinä ollut vapaamuotoisuus ja sen myötä rento
ilmapiiri.
Sisun johtoportaaseen kuuluvat henkilöt ovat yleensä kerhon vakiovieraita ja järjestön
toiminnasta kiinnostuneille kerho onkin hyvä paikka tulla katsomaan millaista porukkaa
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sisulaiset ovat. Keskiviikkokerhossa on nähty vuosien mittaan monenlaisia persoonallisuuksia
ja legendaarisista kerhon jäsenistä mainitsemisen arvoisiin kuuluu nyt jo edesmennyt Markku
”Nietzsche” Saarinen. Kääntäjänä työskennellyt Saarinen osasi lukuisia kieliä ja käänsi
suomeksi niin Aku Ankka -lehteä kuin Friedrich Nietzschen filosofiaa. Epäjumalten hämärän
suomentanut

Saarinen

tunnettiinkin

ystävien

kesken

lempinimellä

Nietzsche.

Yli

kymmenentuhatta nidettä käsittäneen kirjaston omistaneella Saaarisella oli äärimmäisen laaja
yleissivistys, johon kielten ja historian tuntemisen lisäksi kuului muun muassa venäläisten
aarioiden osaaminen, minkä monet loppuillasta kerhossa käyneistä saivat todistaa.
Keskiviikkokerhon tapaisia vapaamuotoisia kokouksia on Sisun piirissä yritetty vaihtelevalla
menestyksellä saada pyörimään myös muilla paikkakunnilla. Tampereella on välillä pidetty
vapaamuotoisia kokoontumisia paikallisille jäsenille ja Turussa on jo saatu luotua vakiintunut
viikottainen kokoontuminen. Helsingissä jo ennen Sisun perustamista alkaneisiin ja tähän
päivään asti keskeytyksettä jatkuneisiin perinteisiin ei olla muilla paikkakunnilla vielä
kuitenkaan ylletty.

Suomen Sisu ja Muhammed-kuvat
Suomen Sisu on pitänyt julkisuuden suhteen jokseenkin matalaa profiilia ennen 2008
kunnallisvaalien tuomaa valtavaa julkisuutta – ja kiitos järjestön tätä ennen saamasta
tunnettavuudesta kuuluu pitkälti Kokoomuksen nykyään entiselle kansanedustajalle Jari
Vilénille, joka helmikuussa 2006 toi Suomen Sisun koko kansan tietoisuuteen.
Tapahtumien taustalla oli Muhammed-kuvaskandaali, joka ravisutti maailmaa alkuvuodesta
2006.

Tapahtumat olivat saaneet alkunsa, kun Jyllands Posten julkaisi syksyllä 2005

pilakuvia profeetta Muhammedista kokeillakseen sananvapauden rajoja monikulttuuristuvassa
Tanskassa. Paikalliset muslimit protestoivat pilakuvia, ja joukko Tanskassa asuvia imaameja
aloitti kampanjan, jossa islamilainen maailma pyrittiin saamaan painostamaan Tanskaa
kieltämään islamia loukkaavien kuvien julkaisemisen. Kampanjassaan imaamit kiersivät Lähiidässä esittämässä Jyllands Postenin julkaisemia kuvia sekä täysin asiaan liittymättömiä
islamia loukkaavia kuvia. Pian koko islamilainen maailma mellakoi Tanskaa ja länsimaita
vastaan.
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Euroopassakin

mellakoitiin

muslimiväestön

keskuudessa,

ja

esimerkiksi

Lontoossa

mielenosoittajat kantoivat plakaatteja, joissa uhattiin tappaa islamia loukkaavat ja ennustettiin
islamin valtaavan Euroopan.

Tanska sai myös jonkin verran tukea osakseen, kun eräät

eurooppalaiset sanomalehdet julkaisivat kuvat tuen osoitukseksi sananvapaudelle. Kuvat
julkaisi myös ruotsalainen Sverigedemokraterna-puolue, joka asetti kuvat näkyville lehtensä
Internet-sivulle. Ruotsissa ei sananvapaus kuitenkaan ole yhtä hyvällä mallilla kuin
Tanskassa, sillä paikallisen suojelupoliisin painostuksesta Internet-sivujen palveluntarjoaja
joutui sulkemaan puolueen lehden sivut. Tästä seurasi se, että sverigedemokraternien
tukemiseksi ja suomalaisen sananvapauden rajojen kokeilemiseksi Sisu päätti julkaista kohua
herättäneet kuvat Internet-sivuillaan. Kuvien julkaisu oli lähinnä periaatteellinen kysymys,
eikä sen odotettu herättävän suurempaa huomiota.
Maanantaina helmikuun 13. 2006, Sisu nousi ryminällä julkisuuteen, kun Kokoomuksen
kansanedustaja Jari Vilén vaati Sisun sivujen sensurointia Muhammed-kuvien takia. Päivän
ykkösuutiseksi televisiossa ja radiossa nousi se, että suomalainen ”ääriryhmä” Suomen Sisu
oli julkaissut Internetsivullaan kohutut kuvat ja eduskunnassa haluttiin sensuroida sivut.
Tällaistä julkisuutta ei järjestö ollut ennen saanut osakseen.
Muhammed-kuvat oli laitettu Sisun sivuille perjantaina 10. helmikuuta ja sunnuntaina
silloinen puheenjohtaja Lahtinen sai aamusta puhelun YLE:n radiouutisista, joille hän antoi
haastattelun liittyen kuvien julkaisuun. Uutinen kuvien julkaisusta levisi nopeasti, ja Vilén
esitti jo sunnuntaina mediassa vaatimuksen Sisun sivujen sensuroinnista. Asia nousi
seuraavan päivän ykkösuutiseksi.
Sisun Internet-sivut olivat pian tukossa, ja seuraavina päivinä sivuilla oli parhaimmillaan yli
satatuhatta kävijää päivässä. Media ja kansalaiset olivat kiinnostuneita tietämään mikä
Suomen Sisu oli; yhteydenottoja tuli aina suurista ulkomaisista tietotoimistoista asti. Internetsivujen palveluntarjoaja pyysi Sisua poistamaan kohutut kuvat, mutta tähän ei järjestön
johdossa suostuttu. Internet-sivut kaatuivat aluksi suuren kävijämäärän alla, mutta pystyyn
saatiin tilapäisesti karsitut sivut. Viimeistään tästä lähtien on Suomen Sisu ollut jossain
määrin tunnettu kansan keskuudessa.
Tapauksen seurauksena Sisu huomioitiin mediassa koko kevään ajan. Pilapiirroksilla Sisua
kunnioittivat ainakin Kaleva ja Ylioppilaslehti, joiden esittämä kuva kansallismielisistä oli

31
varsin stereotypinen. Huolestuttavin seikka asiassa kuitenkin oli valtiovallan suhtautuminen.
Kohun sytyttyä Torinon talvikisoista tavoitettu pääministeri Vanhanen pyysi heti muslimeilta
anteeksi kuvien julkaisua. Vanhasella olisi ollut paljon opittavaa Tanskan pääministeri
Rasmussenilta, jonka linja taas oli se, ettei hänen tarvinnut pyytää keneltäkään anteeksi siitä,
että Tanskassa vallitsi sananvapaus. Pääministerin anteeksipyyntö saikin osakseen kritiikiä
mediassa, samoin kuin ulkoministeri Tuomiojan nöyristelevä asenne fundamentalistista
islamia kohtaan. Tuomioja onkin toisaalta myöhemmin pahoitellut kohun aikaista
asennettaan.
Kohun primus motor Jari Vilén luuli saavansa sulan hattuunsa poliittiselta establishmentilta
hyökkäämällä Sisua vastaan, mutta tilanne etenikin siten, että seuraavissa vaaleissa hän katsoi
parhaaksi jättää eduskunnan ja siirtyä ulkomaille muihin tehtäviin. Siinä missä Molotov
ajettiin suurlähettilääksi Mongoliaan jouduttuaan Stalinin ajan jälkeen epäsuosioon, vei
Vilénin tie Unkarin suurlähettilääksi. Päitä putoili myös Ruotsissa. Suojelupoliisin toimia
ohjaillut oikeusministeri Laila Freivalds joutui eroamaan hänen määrättyään suojelupoliisin
painostamaan Internet-palveluntarjoajaa sulkemaan sverigedemokraternien lehden Internetsivut.
Sisun kannalta suuri mediajulkisuus ei ollut kohun ainoa seuraus, sillä sisäministeriöstä
tulleen aloitteen perusteella apulaisvaltakunnansyyttäjä Mika Illmanin johdolla aloitettiin
tukimukset oliko Sisu syyllistynyt uskonrauhan rikkomiseen julkaistessaan kuvat. Kevään
ajan odotettiin Sisussa tultaisiinko järjestöä vastaan nostamaan syytte. Esitutkinnan jälkeen
valtionsyyttäjä päätti kuitenkin olla nostamatta syytettä, sillä uskonrauhan loukkaamisen
tunnusmerkit eivät täyttyneet; kuvat julkaisemalla Sisu ei pyrkinyt loukkaamaan islamia, vaan
puolustamaan sananvapautta.

Myös Sisun turkulaiset jäsenet olivat olleet aktiivisia Muhammed-kohun aikaan ja levittäneet
Turussa aihetta käsitteleviä julisteita. Tämä oli myös johtanut tekemisiin virkavallan kanssa,
mutta syytteitä ei turkulaisia aktivistejakaan kohtaan kuitenkaan nostettu.
Sisun päätökselle julkaista kuvat löytyi myös ymmärrystä, ja järjestö sai kohun aikana myös
positiivistakin julkisuutta. Hufvustadsbladet julkaisi Staffan Bruunin positiivisessa sävyssä
kirjoitettaman artikkelin Sisusta, ja myös Turun Sanomissa Alberto Claramont kirjoitti
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tapauksesta Sisun kannalta edulliseen sävyyn. Myös tietyt uskonnolliset julkaisut, kuten Ristin
tie -lehti kirjoittivat siitä kuinka kristinuskoa sai kyllä loukata, mutta islamin loukkaaminen
toi heti syytteet uskonrauhan rikkomisesta.
Sisun puheenjohtaja Teemu Lahtinen oli kohun seurauksena myös englanninkielisen Internetradion Radio Free Finlandin haastateltavana. Kyseinen liberalistisia aatteita kannattanut
Internet-radio suhtautui Sisun toimintaan varsin ymmärtäväisesti, ja Lahtinen sai ohjelmassa
kertoa omin sanoin järjestöstä ja syistä miksi kuvat oli julkaistu. Liberalismi -sanan merkitys
on muuttunut vuosien mittaan. Käsitteen monimerkityksellisyyden pystyi huomaamaan
helposti kuva-kohun aikana, jolloin

monet itseään suvaitsevaisina ja liberaaleina pitävät

henkilöt asettuivat samaan rintamaan fundamentalistisen islamin kannattajien kanssa. Radio
Free Finlandin kaltaista todellista liberalismiakin kuitenkin vielä löytyy, ja tämä perinne on
erityisen vahva Alankomaissta: vakaumuksensa takia murhatut Pim Fortyun ja Theo van
Gogh, ja paikallisessa liberaalipuolueessa ennen oman puolueensa perustamista toiminut,
vielä toistaiseksi hengissä oleva, Geert Wilders ovat hyviä esimerkkejä todellisista
liberaaleista.
Ihmetystä kohun aikana herätti myös uskonnottomien etujärjestön Vapaa-ajattelijoiden
asenne, sillä järjestö asettui samaan rintamaan muslimifundamentalistien kanssa tuomiten
Muhammed-kuvien julkaisemisen. Kohun aikaan Sisu sai runsaasti uusia jäseniä ja järjestön
päätökseen julkaista kuvat suhtautui positiivisesti myös kansalaisaktivisti Jussi K. Niemelä.
Nykyään Vapaa-ajattelijoiden puheenjohtajana toimiva Niemelä onkin kiitettävän aktiivisesti
puolustanut sananvapautta ja muita eurooppalaisia kansalaisvapauksia. Tultuaan valituksi
Vapaa-ajattelijoiden puheenjohtajaksi hän on nimenomaisesti ottanut tavoitteekseen herättää
keskustelua islmilaisen fundamentalismin vaarasta, joskaan hänen suhtautumisensa Sisuun ei
sittemmin ole ollut kovin lämmin.
Islamisaation tuoma uhka onkin herättänyt yhä enemmän ihmisiä tajuamaan minkälaisiin
ongelmiin laajamittainen siirtolaisuus Euroopan ulkopuolelta, kulttuureista joiden käsitykset
ihmisoikeuksista ja kansalaisvapauksista ovat täysin erilaiset, voi johtaa.
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Suomen Sisu mediassa
Jo ennen vuoden 2008 kunnallisvaalien ja vuoden 2006 Muhammed-kohun tuomaa julkisuutta
oli Sisu aika ajoin saanut pientä mediajulkisuutta. Sisun virallinen asenne julkisuuteen on
kuitenkin ollut pidättyväinen, ja vuonna 2001 ilmestyneessä jäsenen käsikirjassa mediaan
suhtauduttiin jopa äärimmäisen kielteisesti. Jäsenen käsikirja neuvoi varovaisuuteen median
suhteen, sillä sen mukaan ”Aina kun joku toinen määrää, mitä lehdessä lukee, tai joku toinen
editoi ja muokkaa sanomisiamme, vaikka tahtomattakin, niin sen sisältö muuttuu ja olemme
vastuussa myös muuttuneesta sisällöstä.” Mediaan kriittisesti suhtautumisella on toisaalta
ollut hyvät perusteeet, sillä kansallismielisiä kohtaan on usein mediassa vahvoja stereotypioita
ja ennakkoluuloja.
Ensimmäisen kerran Sisusta oltiin kiinostuneita alkuvuodesta 2000, jolloin asenteelliset
artikkelit johtivat Sisun ja Suomalaisuuden liiton välien katkeamiseen. Tuolloin
Suomenmaassa

ilmestynyt

Sisua

käsittelevä

artikkeli

ansaitsee

kunniamaininnan

asenteellisuudestaan ja asiavirheistään. Sisun nettisivuilla ollut kuva lippua kantavasta
miehestä oli artikkelin kirjoittajan mukaan Adolf Hitlerin näköinen, ja Sisun kulmikas
Hannunvaakuna-logo muistutti hänen mielestään hakaristia. Samaan aikaan ilmestyneessä
Vasabladetin

jutussa

taas

käytettiin

Suomen

Sisun

kirjainlyhenteenä

ilmeisen

tarkoitushakuisesti kirjaimia SS, vaikka virallinen lyhenne on SuSi. Sisusta on kirjoitettu
asenteellisesti

myös

Hiidenkivessä

vuonna

2002.

Lisäksi

Sisu

rinnastetiin

moottoripyöräjengien ja rikollisryhmien kanssa samaan kategoriaan Länsiväylässä ja Vantaan
Sanomissa tammikuussa 2008 ilmestyneissä artikkeleissa.
Vuoden 2007 eduskuntavaalien alla mediassa oltiin kiinnostuttu Sisusta: Helsingin Sanomien
NYT-liite julkaisi laajahkon artikkelin, jossa muutamaa sisulaista haastateltiin. Artikkeli oli
varsin asenteellinen, minkä näki siinä, että haastateltavien puhekieliset ilmaukset oli jätetty
tekstiin sellaisenaan, ja itsekin vaaleissa ehdolla ollut vihreä vaikuttaja Jukka Relander oli
artikkelissa käytetty ”puolueeton” asiantuntija. Lisäksi vasemmistolehdet Kansan Uutiset ja
Tiedonantaja kauhistelivat sisulaisten aktiivisuutta vaaleissa artikkeleissaan, joissa kerrottiin
äärioikeiston toimivan Perussuomalaisten riveissä.
Yleisesti Sisua käsittelevistä lehtiartikkeleistä voi sanoa, että kirjoittavat ovat tutustuneet
järjestöön varsin pintapuolisesti ja kirjoittajat ovat usein omien ennakkoluulojensa vankeja.
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Positiivisia yllätyksiäkin tosin löytyy silloin tällöin, joskin usein vain pienen lukijakunnan
saavuttavista

julkaisuista.

Tällaisestä

Sisua

positiivisessa

sävyssä

käsittelevästä

lehtiartikkelista käy esimerkkinä Helsingin yliopiston historianopiskelijoiden Kronikkalehden artikkeli loppuvuodesta 2004.
Parasta mediajulkisuutta Sisu on saanut silloin, kun järjestö on itse päässyt kertomaan omin
sanoin itsestään ja mielipiteistään. Televisioon Sisu pääsi ensimmäistä kertaa keväällä 2002,
jolloin

varapuheenjohtaja

Harri

Hannula

edusti

Sisua

Ylenykkösen

Yokotai

-keskusteluohjelmassa. Aiheena ohjelmassa oli kansallismielisyys Suomessa ja taustalla oli
kansallismielisen Jean-Marie Le Penin pääsy Ranskan presidentinvaalien toiselle kierrokselle.
Haastattelun voidaan katsoa menneen hyvin, ja ohjelma muistetaankin Hannulan vastauksesta
kysymykseen onko kansallismielisyyden nousu merkki demokratian kriisistä: ”Ei, se on
merkki sosialidemokratian kriisistä”.
Toinen laajempi Sisun tv-esiintyminen oli vuonna 2005, kun puheenjohtaja Teemu Lahtinen
edusti järjestöä rasismia käsittelevässä A-talk -ohjelmassa. Susanne Päivänrinnan isännöimän
ohjelman

taustalla

olivat

Tatu

Vanhasen

ajatukset

kansojen

älykkyyseroista.

Emeritusprofessori oli itsekin mukana ohjelmassa ja esitti monia hyviä monikulttuurikriittisiä
kommentteja. Myös kesällä 2007 esitetty Vaunu-ohjelma antoi Sisulle mediajukisuutta.
Ohjelmassa esiintyivät Teemu Lahtinen ja Jussi Halla-aho, jotka keskustelivat rasismin
vastaisista mielipiteistään tunnetun Don Johnson Big Bandin keulahahmon Tommy
Lindgrenin kanssa.
Sisun läpimurto julkisuuteen oli tapahtua jo muutama vuosi ennen vuoden 2006 Muhammedkohua. Syksyllä 2001 otettiin Sisuun yhteyttä Production House -tuotantoyhtiöstä. Sisusta
oltiin kiinnostuttu tekemään tv-dokumentti, jossa seurattaisiin muutaman jäsenen elämää ja he
saisivat omin sanoin kertoa ajatuksistaan. Harkinnan jälkeen Sisussa päätettiin lähteä mukaan
projektiin ja kolme järjestön jäsentä lupautui dokumentin päähenkilöiksi. Dokumenttia
kuvattiin talven mittaan ja keväällä ohjelma oli valmis sisulaisten esikatseltavaksi.
Kansakunnan puolesta ja Minä, kansallismielinen työnimiä kantanut dokumentti oli
esikatselijoiden mielestä erittäin onnistunut ja antoi hyvän kuvan sisulaisista ja heidän
ajatusmaailmastaan. Ehkä tästä johtuikin, ettei ohjelmaa koskaan nähty televisiossa, sillä
Nelonen osti ohjelman tuotantoyhtiöltä, muttei ikinä esittänyt sitä. Syyksi esitettiin muuttunut
ohjelmapolitiikka, jossa kotimaiset dokumentit laitettiin jäihin ja asiaohjelmatarjonta
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korvattiin ulkomaisilla, sittemmin varsin kyseenalaisen maineen saaneilla, 4-D dokumenteilla.
Nelosen päätös olla esittämättä sisulaisista kertovaa dokumenttia on hyvä esimerkki median
käymästä informaatiosodasta kansallismielisyyttä vastaan. Dokumenttien kuten Sieg heil
Suomi ja Skinivalkoinen Suomi antama kuva kansallismielisyydestä vallitsee edelleen
mediassa ja tilatessaan dokumentin Nelonen olisi halunnut ilmeisesti saada edellämainittujen
dokumenttien kaltaisen ohjelman, joka toimisi kansallismielisyyden antimainoksena. Kun
ohjelma esitteli asiallisia kansallismielisiä puolueettomaan sävyyn, ei heille tietenkään haluttu
antaa ilmaista mainosta näyttämällä ohjelma televisiossa.
Dokumentin kohtalo ei ole ainutlaatuinen, sillä media on useita kertoja jättänyt julkaisematta
Sisusta tekemiään juttuja. Yksi tapauksista on se kun Ylioppilaslehden toimittaja oli mukana
seuraamassa Kaisaniemen puiston piknikkiä vuonna 2005 ja kirjoitti tapahtumasta jutun, jota
ei kuitenkaan julkaistu toimituksellisista syistä. Vuosituhannen taitteessa taas Teemu Lahtinen
oli YleQ-radiokanavan haastattelussa, mutta tehtyä haastattelua ei koskaan lähetetty. Vuonna
2004 Tampereen yliopiston pahamaineinen tiedutusopin laitos kutsui oppilaiden pyynnöstä
sisulaisia esittelemään toimintaansa. Kutsuun suostuttiin ja järjestöä käytiin esittelemässä
oppilaille, mutta lehtijuttu, joka tapahtumasta piti tulla tiedotusopin opiskelijoiden Utainlehteen ei koskaan ilmestynyt. Mitä suuremmalla syyllä eivät tilaisuuden järjestäjät taaskaan
olleet saaneet sitä, mitä Sisusta oltiin haluttu löytää.
Muhammed-kohun aikaan järjestöllä oli niin paljon julkisuutta, että muutamissa lehdissä
julkaistiin jopa Sisua käsitteleviä pilakuvia. Kalevan pilakuvassa sisulaiset on kuvattu
pukeutuneina univormuihin, kun taas Ylioppilaslehdessä sisulaiset nähtiin skineinä. Nämä
molemmat käsitykset ovat kuitenkin kaukana totuudesta. Pilapiirtäjän tehtävä on tietenkin
vaikea, kun kansallismielisiä pitäisi kuvata karikatyyrisesti, mutta ei ole tarjolla kuin vanhoja
median ylläpitämiä stereotyyppisiä kuvia. Sisulaiset ovatkin hankala pilapiirroksin kuvattava
joukko, sillä ulkoisesti ei liikkeen kannattajia voi tunnistaa. Viime vuosina liike on muuttanut
muotoaan niin, että sekä ulkoinen olemus että sanoma on entistä vaikeampi leimata mediassa
ja siksi siitä mieluummin vaietaan.
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Halla-aho-ilmiö
Epäilemättä merkittävin Sisun piiristä noussut vaikuttaja on nettikolumnisti Jussi Halla-aho,
joka on pitämänsä blogin ansiosta noussut viime vuosina maan tunnetuimmaksi
monikulttuurikriitikoksi. Jo ennen nykyistä mediamyllytysyä, joka seurasi Halla-ahon tultua
valituksi äänivyöryllä Helsingin kaupunginvaltuustoon, hänen bloginsa Scripta oli jo
muutaman vuoden ajan ollut varsin tunnettu monikulttuurikriittisten ihmisten keskuudessa.
Kun nykyään keskustellaan maahanmuutosta ja monikultuurisuudesta, ei keskustelu voi olla
kääntymättä

ennemmin

tai

myöhemmin

Halla-ahon

kirjoituksiin.

Valtamediassa

monikulttuurikriittisyys on syksyn 2008 kunnallisvaalien jälkeen pitkälti henkilöitynyt Hallaahoon. Halla-ahon poliittisesti epäkorrektien kirjoitusten saamaa kannatusta ei sinänsä
kuitenkaan tarvitse ihmetellä aikana, jolloin mediassa ja politiikassa ajetun virallisen linjan
mukaan ”monikulttuurisuus on rikkautta”, ”islam on rauhan uskonto” ja ”positiivinen syrjintä
on tasa-arvoa”.
Jussi Halla-ahon tie maan johtavaksi monikulttuurisuuskriittiseksi nettikolumnistiksi alkoi
alkuvuodesta 2000, jolloin hän löysi tiensä Suomen Sisun keskustelusivuille. Muilla
tuonaikaisilla kansallismielisillä Internet-sivuilla surffailtuaan Halla-ahon negatiiviset
käsitykset kansallismielisistä olivat vain vahvistuneet ja Sisun hän aluksi odotti edustavan
median luomia stereotypioita siinä missä muutkin kansallismieliset järjestöt, joihin hän oli
Internetissä törmännyt. Alkaessaan kirjoittaa Sisun keskustelusivuille nimimerkillä Jussi,
Halla-aho odotti pääsevänsä haukkumaan tyhmiä rasisteja, mutta keskustelun taso yllättikin
uuden kirjoittajan. Eri kirjoittajien maahanmuutosta ja monikulttuurisuudesta esittämät
kannanotot olivat järkeviä ja hyvin perusteltuja ja käyty keskustelu herätti Halla-ahon
huomaamaan minkälaisia epäkohtia kyseisiin asioihin todellisuudessa liittyi.
Herjauksia ja erilaisia monikulttuurisuusjulistuksia sivuille heittelevät kirjoittajat, jotka eivät
edes halua keskustella asioista, ovat tuttuja vierailijoita Sisun keskustelusivuilla.
Keskustelusivuilla käy myös lähtökohtaisesti Sisua vastustavia henkilöitä, jotka ovat
kuitenkin valmiita keskustelemaan ja tarpeen vaatiessa muuttamaan mielipiteitään. Halla-aho
kuului

ennemminkin

tähän

jälkimmäiseen

joukkoon,

vaikkei

minkäänlaisesta

vakaumuksellisesta monikulttuurisuuden kannattajasta ollutkaan kysymys. Kyseiset asiat eivät
vain olleet häntä erityisesti kiinnostaneet ennen kuin Sisun keskustelusivuilla käyty
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ajatustenvaihto herätti hänet ajattelemaan asioita uudesta näkökulmasta.
Huomattuaan Suomen Sisun olevan hyvällä asialla Halla-aho liittyi pian järjestön jäseneksi.
Seuraavaksi tie vei keskiviikkokerhoon katsomaan millaista sakkia sisulaiset oikeasti olivat,
eivätkä sisulaiset vastanneet median kielteisiä stereotypioilta. Halla-ahosta tulikin aktiivinen
sisulainen, ja hänet on sittemmin valittu pariinkin otteeseen järjestön hallitukseen. Perinteisen
järjestötoiminnan sijaan Halla-ahoa on kuitenkin kiinnostanut enemmän vaikuttaminen muin
keinoilla, kuten kirjoittamalla.
Halla-aho tunnetaan nykyään parhaiten Scripta - Kirjoituksia uppoavasta lännestä -blogissaan
julkaisemistaan monikulttuurikriittisistä kirjoituksista. Kyseisen blogin syntyhistoria ajoittuu
kevääseen 2005, jolloin Halla-aho joutui työpaikallaan ongelmiin mielipiteidensä takia. Hallaaho oli kirjoitellut kotisivuillaan epäsäänöllisesti eri aiheista ja jotkut kirjoitukset olivat
käsitelleet kriittiseen sävyyn monikultuurisuutta. Eräs ”aktiivinen kansalainen” oli lukenut
kyseisiä sivuja ja katsonut asiakseen tehdä tästä johtuen Halla-ahon työnantajalle ilmiannon
siitä, että Halla-aholla oli poliittisesti epäkorrekteja mielipiteitä. Kun työnantaja otti ilmiannon
tosissaan ja alkoi tutkia mitä asialle olisi tehtävä, tajusi Halla-aho kuinka pitkälle poliittinen
korrektius oli menossa. Hänen reaktionsa tilanteeseen ei kuitenkaan ollut perääntyminen ja
epäsopiviksi

katsottujen

kirjoitusten

poistaminen

kotisivuilta,

vaan

oman

monikulttuurikriittisen blogin perustaminen – hyökkäys on paras puolustus.
Uusi blogi sai ensin lukijoita lähinnä Sisun piiristä, mutta kävijämäärä kasvoi tasaisesti.
Ihmisiä veti sivuille kirjoitusten tasokkuus ja se, että joku yleensäkin uskalsi omalla nimellään
käsitellä

ajan

yhteiskunnallisia

tabuja.

Jo

ennen

Scriptaa

oli

olemassa

joitain

monikultuurikriittisiä blogeja, mutta vasta Halla-ahon blogi nousi todelliseksi Internetmediaksi. Blogin kävijämäärän kasvussa oli piikki alkuvuodesta 2006, jolloin Muhammedkuvakohu toi myös Sisulle julkisuutta, ja nähin aikoihin blogin tunnettavuus alkoi olla jo
merkittävä.
Kun blogin kävijämäärä kasvoi Muhammed kohun seurauksena, Halla-aho alkoi myös saada
useasta suunnasta palautetta, jossa häntä kehotettiin pyrkimään eduskuntaan. Politiikka ei
sinänsä nettikolumnistia kiinnostanut, mutta oli totta, että eduskuntaan tarvittaisiin joku
herättämään kriittistä keskustelua monikulttuurisuudesta ja maahanmuutosta. Halla-aho päätti
viimein asettua ehdolle vaaleissa, ja parhaaksi vaihtoehdoksi hän katsoi lähteä
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sitoutumattomana Perussuomalaisten listalle.
Eduskuntavaalit 2007 olivat Sisun kannalta onnistuneet, sillä monia sisulaisia oli ehdolla ja
eräät heistä menestyivät erittäin hyvin. Jussi Halla-aho ja Teemu Lahtinen kävivät näyttävät
kampanjat, ja vaikkei edustajapaikkoja tullut, niin menestys oli hyvä. Halla-aho oli kahdella
tuhannella äänellään listansa kärkiehdokas Helsingissä ja Lahtinen toinen varakansanedustaja
Uudellamaalla.

Varsinkin

Halla-ahon

kampanjan

ympärille

muodostui

varsinainen

kansanliike, joka jakoi mainoksia ja auttoi kampanjassa eri tavoin. Myös Sisun järjestämä
rahankeräys ehdolla olevien jäsenten tukemiseksi oli menestys ja Halla-aho sai keräyksen
kautta huomattavan suuren summan kampanjaansa varten.
Kyseiset eduskuntavaalit aktivoivat kansallista liikettä suuresti, sillä moni sisulainen oli
mukana vaalityössä, kun kerrankin oli tarjolla hyviä ehdokkaita. Eduskuntavaalien aikaan
Halla-ahon blogi alkoi olla jo varsin tunnettu. Samoihin aikoihin bloggaamisen ja poliittisen
valveutumisen lisääntyminen johtivat siihen, että myös lukuisia muita monikulttuurikriittisiä
blogeja alkoi ilmestyä Internetiin. Suurin osa uusista blogeista oli varsin lyhytikäisiä, mutta oli
selvää, että poliittisen korrektiuden muuri alkoi pikkuhiljaa murtua, kun yhä useammalla oli
rohkeutta esittää monikulttuurikriittisiä mielipiteitä.
Scriptan kävijämäärä on vuoden 2007 eduskuntavaalien jälkeen oli noin 5000-6000 uniikkia
käyntiä kuussa, ja blogin voitiin jo ennen 2008 kunnallisvaaleja katsoa kuuluneen Suomen
kymmenen suosituimman Internet-julkaisun joukkoon. Halla-ahon tekstejä julkaistiin tällöin
jonkin verran myös ulkomaisilla monikulttuurikriittisillä Internet-sivuilla, kuten Gates of
Vienna -sivustolla. Halla-ahon pääsy Helsingin kaupunginvaltuustoon syksyllä 2008 lähes
kolmella tuhannella äänellä räjäytti pankin ja nosti hänet sekä tiedotusvälineiden että
kansalaisten keskuudessa yhdeksi ajan kiinnostavimmaksi mielipidevaikuttajaksi.
Syksyn 2008 kunnallisvaalit olivat myös Suomen Sisun kannalta varsinainen läpimurto, sillä
useilla

paikkakunnilla

valtuustoihin

nousi

järjestön

jäseniä.

Mediassa

sisulaisten

vaalimenestys tuotiin näyttävästi esiin ja sekä järjestön puheenjohtaja Johannes Nieminen että
pitkäaikainen entinen puheenjohtaja Teemu Lahtinen olivat mediassa esillä useaan otteeseen.
Maahanmuutto- ja monikulttuurikriittisten ehdokkaiden kunnallisvaaleissa saaman suuren
menestyksen voidaan merkittävältä osin katsoa johtuneen juuri Halla-ahon blogissaan
tekemästä työstä. Kaiken kaikkiaan Jussi Halla-ahon Scripta onkin mainio esimerkki siitä,
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kuinka Internetin aikakaudella yksikin henkilö voi oikeasti vaikuttaa ja tehdä merkittävää
työtä asian hyväksi.

Suomen Sisu 10 vuotta
Suomen Sisun juhliessa kymmenvuotista taivaltaan marraskuussa 2008 oli tunnelma
korkealla.

Helsingissä

Vanhan

ylioppilastalon

Musiikkisalissa

järjestetyt

järjestön

kymmenvuotisjuhlat olivat näyttävät ja tarjolla oli pukuloistoa, puheita ja musiikkia. Paikalla
olijoihin kuului useita syksyn kunnallisvaaleissa valtuustoihin nousseita sisulaisia ja lähes
kaikki järjestön alkuperäiset perustajajäsenet. Vaikutti todella siltä, että kymmenen vuoden
työllä oltiin viimein saatu aikaan tuloksia.
Kymmenen vuotta on pitkä aika ja voidaankin miettiä onko Suomen Sisu muuttunut jollain
tavalla vuosien mittaan? Darwin kirjoitti mukautumiskykyisten selviytyvän, ja Sisu onkin
onnistunut uudistumaan ajan mukana. Alkuaikojen aavistuksen nostalgisesta hengestä on liike
saatu muutettua tässä päivässä toimivaksi, mutta historiaa kunnioittavaksi, moderniksi
liikkeeksi. Asiat, joihin Sisu ottaa kantaa, kuten maahanmuutto, Euroopan islamisaatio ja
kansalaisvapauksien alasajo, ovat kaikki ajankohtaisia ilmiöitä, jotka koskevat enemmän tai
vähemmän kaikkia suomalaisia.
Mitkä ovat siis Sisun kymmenvuotisen toiminnan saavutukset? Tärkein osoitus liikkeen
merkityksestä on varmasti se, että se on ollut jo vuosia käytännössä ainoa maassamme toimiva
kansallismielinen

liike.

Vielä

1990-luvun

lopulla

oli

jos

jonkinlaisia

itseään

kansallismielisiksi nimittäviä liikkeitä, jotka valitettavan usein vain lisäsivät negatiivisia
mielikuvia kansallismielisyydestä. Vanhat stereotypiat ovat tietenkin vaikuttaneet tietyssä
määrin mediassa esitettyyn kuvaan Sisusta, mutta järjestö on kuitenkin omalta osaltaan
pyrkinyt luomaan kansallismielisyydelle uutta positiivista imagoa.
Kun Sisu perustettiin kymmenen vuotta sitten, Euroopan unionin liittovaltiokehityksestä,
massiivisen maahanmuuton ongelmista ja Euroopan islamisaation uhasta puhumista pidettiin
jonkinlaisena epärealistisena liioitteluna. Sisu oli kuitenkin aikaansa edellä, sillä nykyään
kyseiset asiat ovat kaikkialla Euroopassa polttavimpia yhteiskunnallisia kysymyksiä, joskaan
kansan mielipidettä ei poliittinen eliitti näissä asioissa juuri kuuntele. Samaan aikaan kun
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epäkansallisia tavoitteita ajava poliittinen korrektius etenee, ilmestyy siellä täällä mediassa ja
politiikassa vaikuttavia toisinajattelijoita, jotka ajavat samoja asioita mistä Sisussa on puhuttu
jo kymmenen vuotta. Sisulaisten menestyminen syksyn 2008 kunnallisvaaleissa viimein nosti
maahanmuuton ja monikulttuurisuuden esiin suomalaisessakin julkisessa keskustelussa.
Sisun tärkeisiin saavutuksiin voidaan laskea myös kansallismielisen verkoston rakentaminen
liikkeen ympärille. On tärkeää, että Sisun kaltainen järjestö on olemassa, sillä se on antanut
kansallismielisille ihmisille foorumin, jossa he ovat voineet jakaa mielipiteitä ja toimia
kannattamiensa asioiden puolesta. Sisun piirissä onkin ideoitu monenlaisia projekteja ja liike
on toiminut kaikenlaisien kansallismielisyyteen liittyvien asioiden aivoriihenä. Ei voi
tietenkään unohtaa Sisun sosiaalista merkitystä ja niitä lukemattomia ystävyyssuhteita, joita
aatetoverien kesken on syntynyt.
Kun pohditaan miltä liikkeen tulevaisuus näyttää, voidaan olla optimistisia. Vaikka maailman
tilanne voi näyttääkin synkältä, on liikkeessä tapahtunut edistystä. Halla-ahon kaltaiset
monikulttuurikriitikot saavat Internetin kautta äänensä kuuluviin ja yhä useammat ihmiset
uskaltavat alkaa kritisoida nykyistä poliittista korrektiutta. Myös poliittisella rintamalla on
tapahtunut merkittävää edistystä verrattuna niihin aikoihin kuin Sisu perustettiin; nykyään
kansallismielisiä teemoja ajavilla ihmisillä on kanavia toimia politiikassa.
Vielä kymmenen vuotta sitten valtakunnanpolitiikassa vain Sulo Aittoniemen kaltaiset
yksinäiset sudet uskalsivat vastustaa monikulttuurisuuden ilmiöitä eikä kansallismielisiä
teemoja ollut helppo ajaa politiikassa. Vuonna 2003 eduskuntaan noussut Timo Soini on taas
luotsannut Perussuomalaisia viime vuosina siihen suuntaan, että puolue uskaltaa ottaa
monissa asioissa varsin sisulaisia näkökantoja. Siinä missä politiikassa toimivat sisulaiset
olivat vielä vuosituhannen vaihteessa hajaantuneina eri puolueisiin, on virta vienyt viime
vuosina vahvasti kohti Perussuomalaisia, joskin Sisu on edelleen pysynyt poliittisesti
sitoutumattomana ja jäseniä löytyy useista puolueista.
Kansallismielisiä ja maahanmuuttokriittisiä näkökantoja ovat viime aikoina alkaneet esittää
myös muidenkin puolueiden edustajat, vaikka toisaalta poliittinen korrektius käy
voittokulkuaan. EU- ja maahanmuuttoministeri Astrid Thorsin kaltaisten vakaumuksellisten
monikultturistien vastapainona on ollut valtion johdossa silloin tällöin valonpilkahduksia,
kuten sosialidemokraattien entinen sisäministeri Kari Rajamäki, joka osoitti ministerinä

41
toimiessaan järkevää linjaa. Myös Paavo Väyrysen viime aikaiset maahanmuuttokriittiset
lausunnot ovat antaneet toivoa siitä, että järkevää keskustelua aiheesta voitaisiin alkaa käydä.
Kansallismielisyyttä lähellä olevia näkökantoja voidaan löytää, jopa Eero Paloheimon
kaltaisten vihreiden vaikuttajien teksteistä. Viimeistään syksyn 2008 kunnallisvaalien jälkeen
ovat valtapuolueetkin joutuneet ottamaan huomioon kansan mielipiteen myös maahanmuuttoja monikulttuurisuuskysymyksissä, ainakin retoriikan tasolla.
Suomen Sisu on ollut omalta pieneltä osaltaan vaikuttamassa suomalaiseen yhteiskuntaan jo
kymmenen vuotta. Ylä- ja alamäkiä on järjestön historiassa nähty, mutta tämänhetkinen
tilanne näyttää kansallisen liikkeen kannalta hyvältä. Varsinkin syksyn 2008 kunnallisvaalit
olivat hyvä merkki siitä, että tuloksia ollaan viimein saatu aikaan. Leikkimielisesti voidaankin
lopuksi todeta, että viimeaikaisen positiivisen kehityksen perusteella näyttääkin siltä, että
homma on lähdössä nousuun!

Lähteistä
Lähteinä tässä historiikissa on käytetty ensisijaisesti Sisun arkistoa, johon kuuluvat käräjien ja
suurkäräjien pöytäkirjat, toimintasuunnitelmat ja -kertomukset, julkilausumat, jäsenkirjeet ja
ohjesäännöt. Ensimmäisen toimintavuoden aikaiset käräjien pöytäkirjat on arkistoitu selkeästi,
mutta myöhempien aikojen asiakirjat ovat olleet saatavilla lähinnä vain sähköisessä muodossa
eikä niitä ole järjetetty minkään arkistointiperiaatteen mukaisesti. Hyvänä apuna järjestön
alkuaikojen

tutkimisessa

on

ollut

Teemu

Lahtisen

kirjoittama

luonnos

järjestön

viisivuotishistoriikiksi. Erittäin tärkeänä lähteenä on ollut myös Sisun 2002–2003 julkaisema
jäsenlehti Aura. Muina lehdistölähteinä tässä historiikissa on käytetty eri lehdissä olleita
Suomen Sisua käsitteleviä artikkeleita. Lisäksi kiitoksen ansaitsevat järjestön aktiivit, jotka
ovat muistitietonsa avulla olleet avuksi tämän historiikin tekemisessä.
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Irakin sota alkaa
Sisulaisia Nationaldemokraternien tapahtumassa
Sisun 5-vuotisjuhlat Tampereella
Lipunryöstöselkkaus itsenäisyyspäivänä
2004
Kenraali Adolf Ehrnrooth kuolee
Vlaams Blokin toiminta kielletään, Vlaams Belang perustetaan
Theo van Gogh murhataan
Teemu Lahtinen palaa puheenjohtajaksi
2005
Jussi Halla-aho perustaa Scriptan
Sisu A-talk ohjelmassa
Lontoon terrori-isku
Sisulaisia kansallismielisillä kesäjuhlilla Ruotsissa
Sisulaisia Front Nationalin BBR-juhlilla
Ranskan lähiömellakat
2006
Muhammed-kohu
2007
Lahtinen ja Halla-aho menestyvät eduskuntavaaleissa
Lahtinen Vaunu tv-ohjelmassa
2008
Geert Wildersin elokuva Fitna ilmestyy
Tommi Hatakasta puheenjohtaja
Johannes Niemisestä puheenjohtaja ylimääräisillä suurkäräjillä
Sisulaiset menestyvät kunnallisvaaleissa
Sisun 10-vuotisjuhlat

