
HAHMOJA HISTORIAN PELIKENTILTÄ 
Henkilöjuttuja SIUta ja sittistä kronikasta 

SIUn ja sittiksen ykkösmies 

Suomen Invalidien Urheiluliiton ensimmäisen päätoimisen järjestötyöntekijän, järjestösihteeri Pertti 
Pousin palkkaaminen 1.3.1974 kuitattiin Suomen Invalidi-lehdessä pienellä palstan kuvalla ja mai-
ninnalla, että mies hoitelee hommia koko maassa ja tullee tutuksi.  
 

Invalidityö 1973 / IT 2009 

          
Järjestösihteeri ja toiminnanjohtaja Pertti Pousi  

 
Pertti Pousi palvelukseen 

Ja tuttavuutta Pertti teki erityisesti osallistumalla käytännön toimintoihin. Huhtikuun lopulla 1974 pe-
lattiin Oslossa Norjassa (mahdollisesti) ensimmäiset viralliset Pohjoismaiden mestaruuskisat istu-
malentopallossa. PM-kisojen jälkeen Tampere matkaili 4.-5.5. Sallisen Hanskin johdolla kuittaa-
massa Göteborgissa Ruotsin Mestaruuden Solna-kisoissa – Hurra Tammerfors!  
 
Voitto ja mestaruus tuli tamperelaisille pitkien neuvottelujen ja laskutoimitusten jälkeen pistesuh-
teella. Tampereen joukkueessa pelasivat Eero Sorvali, Hannu Sallinen, Risto Raukko, Mauri Halo-
nen, Mauri Mäkipää, Raimo Lindberg, Martti Tiainen ja Ilkka Mattila. Huoltajana matkassa oli report-
terimme Toivo ”Topi” Valkama ja matkanjohtajan ominaisuudessa liiton upouusi järjestösihteeri Pertti 
Pousi. 
 
Topi Valkama kirjoitti pelireissusta IT-lehdessä mm.: Tässä en malta olla mainitsematta tuesta, mitä 
saimme matkan johtajana toimineelta Pertti Pousilta - hän löysi oikean hengen ja sunnuntaiaamun 
happilenkki oli uutuutta ja tarpeen.  
 
Suomalaista istishistoriaa kirjoiteltiin Pertti Pousin johdolla Hollannissa, lähellä Enschedeä sijaitse-
vassa Deldenissä, 1.-6.6.1983 pelatuissa istumalentopallon ensimmäisissä MM-kisoissa. Isäntämaa 
Hollannin voittamissa kisoissa Suomi sijoittui valmentaja Eero Valkosen opeilla ja Pousin Pertin  joh-
dolla upeasti pronssimitaleille.  

 
Sama kaksikko oli johdossa seuraavissa MM-kisoissa Unkarin Pecsissä 19.-22.7.1986. 13 maan 
kisojen alkulohkopeleissä Suomi hävisi Norjalle 1 – 3, voitti Tšekkoslovakian ja Englannin kohtuulli-
sen helposti 3 – 0, mutta hävisi edellisten MM-kisojen mestari Iranille 0 – 3. ja jäi näin alkulohkossaan 
kolmanneksi – kahden parhaan päästessä pelaamaan mitaleista. 
 
Suomen peliä kisoissa leimasi epätasaisuus. Ajoittain peli kulki mallikkaasti ja tehokkaasti, mutta 
heti perään sattui alokasmaisia munauksia, joita ei kansainvälisissä peleissä saisi tapahtua, mikäli 
haluaa pärjätä. Näin analyseerasi SIU:n päällikkö ja joukkueenjohtaja Pertti Pousi.  
  



Pentti Perälä, Helsinki 

 
Istumalentopallon MM-pronssijoukkue 1983 - Pertti Pousi oikealla 

 

Uusajattelua 1990 – 1991 

Istumalentopallo on koko urheiluliiton olemassaolon ajan ollut tärkeä toimintamuoto. Laji on saanut 
joukkoja liikkeelle ja kansainvälistä menestystä on tullut. Lajia on myös käytetty hyväksi erilaisissa 
PR-tapahtumissa. Istumalentopallo tuntuu kuitenkin juuttuneen viime vuosina jonkinlaiseen pysäh-
tyneisyyden tilaan. Nyt tarvitaan lajin sisällä uusajattelua, kehittämispyrkimyksiä sekä ennen kaikkea 
toimenpiteitä. Tarvitaan muutosta. (toiminnanjohtaja Pertti Pousi, SIU ry. – Ote sarjakirjan pääkirjoi-
tuksesta). 
 
Ja tuota ajattelua pyrittiin hakemaan kevään 1991 Nestori Miikkulainen-turnauksessa, johon osallis-
tuivat mm. pystypalloporukka Lahden Kimmo ja myös Euro Cupin voittanut Tubanten Hollannista. 
Kisajärjestelyissä mukana ollut Pertti Pousi kommentoi tapahtumaa Etelä-Saimaa lehdessä seuraa-
vasti: Tähän suuntaan ollaan vammaisurheilussa menossa, että he voivat kisailla terveiden kanssa 
tasavertaisesti. Istumalentopallo on erittäin hyvä laji ja sopii niin vammaisille kuin terveillekin. 
 
Suomessa järjestettyjen istumalentopallon arvokisojen johtotehtävissä Pousi toimi Järvenpään EM-
kisoissa 1993 ja Lappeenrannassa mestariseurojen Euro Cupissa 1994 sekä EM-kisoissa 2003. 
Euro Cupista Pertti Pousi kirjoitti lokakuun IT-lehden urheilusivuilla: Harvoin, jos koskaan on suoma-
laisessa vammaisurheilutapahtumassa ollut sellaista tunnelmaa kuin oli Lappeenrannassa istuma-
lentopallon Euro-cupin loppuottelussa, kun isäntäjoukkue ESI-Team voitti norjalaisen Kristiansandin 
joukkueen jännittävien vaiheiden jälkeen ja valtasi Euroopan Mestaruuden. Turnaus oli kaikilta osil-
taan menestys. Mukana oli valtava joukko vapaaehtoisia kisajärjestäjiä. Jokainen tiesi ja taisi tehtä-
vänsä. Järjestelyt sujuivat. Oli mahtavaa olla mukana osana tätä organisaatiota. 
 

Nina Jakonen, SIU Sportti 2003 

 
ECVD:n johtaja Toralv Thorkildsen tutustui tulevien EM-kisojen 
puitteisiin Nestori Miikkulaisessa 1992 yhdessä kisapäälliköiden 
Hannu Myyryläisen, Pertti Pousin ja Kyösti Arolan kanssa 



Marjolan 20. Beach Volley Juhlaturnaus pelattiin Lappeenrannassa viikonvaihteessa 28.-29.7.2013. 
Osallistujista ja joukkueista, lappilaiset mukaan laskien, puolet olivat muilta mailta: Venäjältä 
(M1/N1), Latviasta (M1/N-), Ukrainasta (M2/N-), Kazakstanista (M3/N-) ja Laplandiasta (M1/N1). 
Kulttuuri- ja kielimuuri oli välillä korkea. Kisan kunniavieraaksi isännät olivat kutsuneet, monet hienot 
kisatapahtumat Lappeenrannassa järjestelytehtävien johdossa toimineen, Suomen Invalidien Urhei-
luliiton entisen toiminnanjohtaja Pertti Pousin rouvineen. 
 

Ossi Pulli 

 
 

Pertti Pousille urheilun ansioristi 

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin myönsi 25.2.2011 Suomen Invalidien Urheiluliitto SIU ry:n 
ja Vammaisurheilu ja –liikunta VAU ry:n entiselle toiminnanjohtajalle Pertti Pousille liikunnan ja ur-
heilun kultaisen ansioristin. Pertti Pousi toimi Suomen Invalidien Urheiluliiton (SIU ry) ja johtajana 
1.3.1974 alkaen aina 31.8.2010 eläkkeelle siirtymiseensä saakka. Pousi oli keskeisenä toimijana ja 
vaikuttajana vammaisurheilun yhdentymiskehityksessä, joka johti 1.1.2010 toimintansa aloittaneen 
VAU ry:n perustamiseen.  
 
Kultaisen ansioristin saivat Pertti Pousin lisäksi kymmenen muuta urheiluvaikuttajaa – heidän jou-
kossaan mm. Jarmo Hakanen Tampereelta, Timo Seppälä Helsingistä sekä Harri Syväsalmi Loi-
maalta. Liikunnan ja urheilun ansiomerkkejä voidaan myöntää paikallisissa urheiluseuroissa, alueel-
lisissa liikuntajärjestöissä, valtakunnallisissa lajiliitoissa tai liikunnan kansainvälisissä tehtävissä ak-
tiivisesti toimineille. Ansioristiä Pertti Pousille esitti ja suositti Valtion liikuntaneuvosto. 
 

VAU  ry Google/Finland News 

     
Pertti Pousi 2010 VAU-kuvassa ja 1968 lähdössä Meksikoon 

  



Pertti Pousi kehitti vuonna 1964 toimintansa aloittaneen Invalidien urheiluliiton toimintaa lähes neljän 
vuosikymmenen ajan liikunnanopettajan ammattitaidolla, huippu-urheilijan kokemuksella ja luon-
teensa mukaisella tarmokkuudella, rauhallisuudella ja yhteistyökyvyllä. Alkuvuosinaan Pertti Pousi 
toimi liiton ainoana työntekijänä. Vuosien kuluessa toiminta laajeni merkittävästi alkuaikojen hiih-
dosta, yleisurheilusta, istumalentopallosta ja uinnista - ja myös henkilökunnan määrä kasvoi. 1980-
90-lukujen taitteessa SIU oli jo vammaisurheilun ykköstoimija. Vuonna 1994 SIU ja Pertti Pousi olivat 
mukana perustamassa vammaishuippu-urheilun koordinoijaa - Suomen Paralympiakomiteaa. 
 
Urheilu-uransa Pertti Pousi edusti Helsingin Kisa-Veikkoja. Hän voitti useita Suomen mestaruuksia 
ja SM-mitaleita kolmiloikassa, pituushypyssä ja pikajuoksussa vuosina 1965-69. Pousin vuonna 
1968 Kuortaneen juhannuskisoissa hyppäämä kolmiloikkatulos 17,00 kesti Suomen ennätyksenä 49 
vuotta. 
 

Pertti Pousi osallistui urallaan useisiin arvokisoihin ja maaotteluihin. Uta-
hissa Brigham Youngin yliopistossa USA:ssa opiskellessaan hän voitti 
Yhdysvaltain yliopistojen mestaruuden pituushypyssä ja kolmiloikassa 
vuosina 1968-69. Kansainvälisen opiskelijaurheiluliiton (FISU) Univer-
siadeissa Tokiossa 1967 Pousi saavutti hopeaa kolmiloikassa ja pronssia 
pituudessa. Nilkkavamma lopetti Pousin uran jo 23-vuotiaana. 
 
Istumalentopallossa Pertti Pousi toimi monesti maajoukkueen joukkueen-
johtajana ja saavutti mm. MM-kisojen pronssimitalin Hollannin kisoista 
1983. SIU:n toimesta ja Pousin johdolla Suomessa järjestettiin useita is-
tumalentopallon arvokisoja – PM-kisat Espoossa vuonna 1982 ja Helsin-
gissä 1994 sekä EM-kisat Järvenpäässä 1993. Etelä-Saimaan Invalidit 
ry:n järjestämissä Euro Cup 1994 ja EM 2003 kisoissa Lappeenrannassa 
Pousi toimi järjestelykomitean varapuheenjohtajana. 
 

Ja sujuihan se itse pelikin…, Pertti oli kantavana voimana Team EM2003 joukkueessa Kotka-tur-
nauksen B-sarjassa vuosina 2002 ja 2003. Ensimmäisellä kerralla tuli kakkossija ja toisellakin vielä 
kolmospaikka. Toimittajalle Pertti totesi ensimmäisen kisan jälkeen: Parempia oltiin, mutta kunto lop-
pui.  
 
Turun Sanomille 23.6.2006 antamassaan syntymäpäivähaaastattelussa Pertti Pousi totesi työnsä 
suurimman haasteen olevan - integraation edistäminen niin, että erilaisellakin lapsella on mahdolli-
suus koululiikuntaan ja urheilun harrastamiseen. Valtion myöntämä Urheilun kultainen ansioristikin 
kertoo, että Pertti Pousin haaste on kuultu ja vastaanotettu.  

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Helsingin_Kisa-Veikot

