
BC_005_Hyysalo 
Äänitteen kesto: 5 min 
 
Litterointimerkinnät 
 
Kiana: Haastattelija 
Pekka: Vieras 
  
  
  
sa- sana jää kesken 
(sana) epävarmasti kuultu jakso puheessa tai epävarmasti 

tunnistettu puhuja 
(-) sana, josta ei ole saatu selvää 
(--) useampia sanoja, joista ei ole saatu selvää 
  
, . ? : kieliopin mukainen välimerkki tai alle 10 sekunnin tauko 

puheessa 
 
 
[0:00:00.0 - 0:00:09.8] (musiikkia). 
 
Kiana: Oikein hyvää päivää kaikille ja tervetuloa Business College Helsingin Global -
viikolle. Minä olen Kiana (-)[0:00:15.6]. Me olemme saaneet vieraaksi Pekka 
Hyysalon.  
 
Pekka Hyysalo on 31-vuotias freestylehiihtäjä, jonka ura päättyi vakavaan 
loukkaantumiseen vuonna 2010. Hyysalo joutui vakavaan onnettomuuteen Ylläksellä 
yrittäessään hyppyä vaikeissa olosuhteissa. Hän tuli sivuttain alas lyöden päänsä 
maahan. Kaatumisen seurauksena kypärä halkesi ja Hyysalo sai vakavan 
aivovamman. Hän oli koomassa 17 päivää ja ennuste onnettomuuden jälkeen oli 
erittäin huono. Myöhemmin todettiin, että Pekan hyvä fyysinen kunto oli ratkaiseva 
tekijä toipumisvaiheessa. Kuusi kuukautta onnettomuuden jälkeen Hyysalo pystyi jo 
kävelemään itsenäisesti sekä 11 kuukauden jälkeen hän oli jo suksien kyydissä. 
2013 hän perusti Fight Backin, jonka tarkoitus on auttaa muita päävamman 
saaneita. Fight Backista kehittyi brändi, joka välittää toivoa, positiivista ajattelua, 
tahdon voimaa, periksiantamattomuutta kaikissa elämän tilanteissa. Hyysalon 
kuntoutumisesta tehtiin dokumenttielokuva New Run sekä 2017 ilmestyi Tammen 
kustantama kirja Fight Back toinen mahdollisuus sekä myös vuonna 2020 Vastuu 
Fight Back. Pekka Hyysalo valittiin Suomen positiivisimmaksi vuonna 2014 sekä 
2016 Vuoden Puhujaksi. Oikein lämpimästi tervetuloa Pekka Hyysalo.  
 
Mikä oli sinusta merkittävin saavutus urallasi? 
 
Pekka: Tuo on vaikea, mutta mä veikkaan, että mun uran merkittävin saavutus oli 
John Olsson Invitationalin kutsutuksi pääseminen. 
 



Kiana: Miten sä hallitsit ammattiurheilijana paineet? 
 
Pekka: Ne olisi voinut olla totta kai paljon, paljon parempia ne paineenhallintakeinot 
silloin. Mutta mä pyrin siihen, että mä harjottelin ja valmistauduin aina ennen kisoja 
ja kaikkia paineita tuottavia tilanteita varten tosi perusteellisesti. Sitten mä pyrin 
vaan unohtamaan käytännössä kaiken ja vaan vetää.  
 
Kiana: Minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia tai tavoitteita sulla on tällä hetkellä? 
 
Pekka: Tuo on paha kysymys, koska mä vastaan tosi pitkästi tai sitten mä annan 
lyhyen version mistä te ette saa mitään irti. Eli mä aion vaan viettää niin iloisen 
loppu elämän kuin mahdollista. Ja toi oli se toinen vaihtoehto.  
 
Kiana: Mitä sä tykkäät tehdä sun vapaa-ajallasi? 
 
Pekka: Millä vapaa-ajalla? 
 
Kiana: Kertoisitko sä opiskelijoille yhden kultaisen ohjeen? 
 
Pekka: Keskittykää nauttimaan joka hetkestä, koska tämä on oikeasti aika pirun 
siistiä aikaa, jota te nyt saatte elää.  
 
Kiana: Kiitos Pekka Hyysalo, kun saavuit Business College Helsingin Global viikolle 
vieraaksi.  
 
Pekka: Kiitos.  
 
(musiikkia). 
 


