Haminan Pontevan 100-vuotista toimintaa tiivistettynä!
Pontevan toiminnan ensimmäiset 100 vuotta on tallennettu kirjaan joka ilmestyi 17.11.2012.
Julkistaminen tapahtui päivää ennen seuran juhliessa merkkivuottaan. Kirjan sisältö luotaa alkuun
seuran perustamisen aikaa ja ympäristöä johon seura perustettiin ja keitä olivat ne jotka seuran
perustivat. Ponteva sai oman sijansa työväenyhdistyksen alaisuudessa ja olihan työväenyhdistyksen
jäsenet ne jotka seuran perustivat. Seura toimi Haminan työväenyhdistyksen alaosastona vuoteen 1937
saakka.

Kuva vuodelta 1917 ja kuvassa olevien nimet löytyvät Pontevan historian kirjasta.
Historian kirjassa kuvataan alkuun myös Haminan ja ympäristön seuratoimintaa laajemmin, samoin
Pontevan ensimmäisten vuosien toimintaa, yhteistyötä SVUL:n Kymenlaakson piirissä jonka jäseniä
myös työväenseura olivat. Toiminnan ensimmäiset vuodet voi todeta olleen loisteliaat kunnes
kansalaissota keskeytti erinomaisesti alkaneen seuratoiminnan. Sodan melskeessä Pontevan
painitoiminta sai sellaisen iskun, ettei se enää noussut entiseen loistoon.
SVUL erotti työväenseurat kansalaissotaan osallistumisen johdosta jolloin seurojen oli ryhdyttävä oman
liiton ja piirin perustamistoimiin. Ponteva kuului niihin seuroihin jotka olivat perustamassa Työväen
urheiluliittoa 1919 ja TUL:n Kymenlaakson piiriä. Maamme urheiluelämä jakautui kahtia ja sotien
välisen ajan vuosina 1918 – 1939 kulkivat porvarillinen ja työväenurheiluliike omia teitään. Kun sota oli
erottanut oli sota joka myös yhdisti urheilijat niistä juoksuhaudoista joihin oli vajottu vuoden 1918
tapahtumien seurauksena. Työväestö oli kelvollinen sotaan ja yhteisille urheilukentille.
Pontevan hiihtotoiminta oli aktiivista seuran perustamisesta lähtien ja laduilla jäsenet siivittelivät
kirkkaimmat mitalit. Seura kuului TUL:n kärkiseuroihin hiihdossa voittamillaan henkilökohtaisilla ja

joukkuemitaleilla. Nyrkkeily otettiin seuran ohjelmaan 1923 ja pesäpalloilu aloitettiin Pontevassa 1930luvun alussa, voimistelu on kuulunut seuran ohjelmaan seuran perustamisesta lähtien ja sitä harrastivat
miehet kuin naiset. Tukholman olympiakisojen innostamana yleisurheilijat valtasivat urheilukentät ja
ovat jatkaneet sen myötä lajin parissa eri vuosikymmeninä. Laji on ollut viimeisten vuosikymmenten ja
vuosituhannen vaihteessa se jonka myötä seuran nimi on ollut esillä tiedotusvälineissä.

Pontevan hiihtäjiä Lepikönrannassa takana työväentalo kuva on otettu joko ennen kansalaissotaa tai heti sen jälkeen.

Pontevan voimistelijoita rivissä; vasemmalta Tolsa, Muurman, Järvinen, Pekkanen, Hakala, Lehtonen, Hämäläinen ja
Halonen ja aika on 1930-lukua.

Talvi- ja jatkosodan keskeytyneen toiminnan jälkeen urheilutoiminta aktivoitui. Hiihtäjät ja nyrkkeilijät
olivat pesäpalloilijoiden ja yleisurheilijoiden ohessa ne jotka kiersivät eri kilpailuissa. Pontevan
pesäpalloilijat pelasivat 1948 yhden vuoden mestaruussarjassa, joskin putoaminen sarjasta oli yhden
kaudenjälkeen tosiasia. Jalkapallo oli myös ohjelmassa 1940-luvun lopulla. Palloilutoiminta lopetettiin
Pontevassa ja Haminaan perustettiin palloilun erikoisseura HaTP 1950.

Pontevan pesäpalloilijoita. Alarivissä vasemmalta, Peri Martti, Tilli Kalle, Nakari Lasse, Pekkarinen Viljo.
Takarivissä vasemmalta, Pekkanen Aake, Pekkanen Tuure, Myllyniemi Pekka, Mikkola Eino, Pekkarinen Pentti.
Sodan jälkeinen toiminta oli aktiivista niin Pontevassa kuin TUL:n piirissä ja liitossa. Kuitenkin 1950luku oli TUL:n sisällä erimielisyyksien sävyttämää jopa riitaisaa aikaa. TUL:n sisällä käytiin kamppailua
joka lopulta johti hajaannukseen ja TUK perustettiin 1959 ja työväen urheilujärjestöt kulkivat erillään 20
vuotta. Yhdistymiskomitea sai lopulta työnsä valmiiksi ja TUL:n ja TUK:n yhdistyminen tapahtui 1979.
Ponteva oli uskollinen vanhalle liitolle TUL:lle ja pysyi sen jäsenenä riitojen aikana vaikka
Kaakonkulmalla jotkut seurat tekivät valintansa liittymällä TUK:n jäseneksi. Eronneista seuroista
valtaosa palasi takaisin TUL:n jäsenyyteen yhdistymisen toteutumisen jälkeen vuonna 1979.
Seuran voimailijoiden harrastama nyrkkeilyn oli myötätuulessa 1940-luvun lopulla ja siinä tuli
menestystä. Ponteva sai myös liitolta vastuuta ja järjesti vuonna 1952 nyrkkeilyssä TUL:n
mestaruuskisat. Ottelupaikkana oli RUK:n maneesi. Samoin vastuuta tuli monissa merkittävissä
kilpailuissa sodan jälkeisenä aikana. Liiton maastojuoksukilpailut pidettiin Haminassa 1968 Ristiniemen
kankailla.
Naisten- ja nuorisotoiminta oli seurassa aktiivista ja monipuolista 1970-luvun alusta lukien. Naisten ja
tyttöjen voimisteluryhmät esiintyivät ja ottivat osaa liiton kilpailuihin ja eri tapahtumiin vuosittain.
Kesäleirejä järjestettiin nuorille eri paikoissa ja niihin osallistui runsaasti paikkakunnan nuorta väkeä.
Nuorisotoiminta oli vilkastunut Pontevassa jo 1960-luvulla ja retkiä tehtiin kesäisin Haminan edustan
saariin. Talvisin saarille suoritettiin hiihtoretkiä, samoin lähialueiden työväentaloille tehdyt retket olivat
ohjelmassa.

Helle Halonen valvoo että lähtö saareen sujuu hyvin.

Matti Neuvonen ja Keijo Kolsi kahvinkeitto puuhissa saaressa joskus 1960-luvun alussa.
Hiihtotoiminta loppui 1990-luvun puoleenväliin tultaessa, vaikka seurassa oli useita lahjakaita nuoria
hiihtäjiä. Seuran hiihtomaja oli tullut tiensä päähän ja vuokra-aika oli umpeutunut joten seuralta puuttui
oma tukikohtaa hiihtoa varten. Lisäksi laji oli kallis uusien välineiden, voiteiden johdosta, lisäksi
hiihdossa ei pärjätty yksillä välineillä koska perinteinen ja vapaa tyyli vaativat omat hiihtovälineet.

Pontevan maineikkain laji hiihto oli näin tullut tiensä päähän, samoin voisi todeta yleisseurasta tuli
yleisurheiluun erikoistunut seura.
Yleisurheilussa 1980-luvun puolesta välistä alkoi yleisurheilussa uusi nousukausi, jolloin Jukka Hyvösen
ja Matti Hämäläisen toimesta aloitettiin yleisurheilussa järjestelmällinen harjoittelu nuorten parissa.
Harjoittelu toi tulosta ja seuran nuoret saavuttivat menestystä nuorten SM-kisoissa eri sarjoissa ja eri
vuosina. Keihäänheittäjä Jussi Krautsuk saavutti ensimmäiset SM-mitalit 1996 P 15 ja 1998 M 17
sarjassa. Pontevasta on noussut useita SM-mitalitason saavuttaneita juoksijoita eri sarjoissa Sanna
Kaaria, Mikko ja Kaisa Tyni, Markus Hämäläinen, Janette Niemi joitakin tässä mainiten.
Seuran 100 vuoden historiasta ja sen tarkemmasta kulusta voi lukea tehdystä historiankirjasta, jota
myyvät alla mainitut seuran toimihenkilöt. Painos on 350 joten ”nopeat syövät hitaat” ole liikkeellä
ennekuin kirjat loppuvat. Lahjaksi kirja on oiva ostos! Tietoa seurahistoriaa on tarkasteltu monesta eri
näkökulmasta ja kytketty ne eri ilmiöihin. Urheiluun liittyen on tietoa alueen seuroista, piiristä sekä
tapahtumista. Kirjassa käsitellään muistakin seuroja kuin Pontevan toimintaa, vaikka seura on pääosassa.
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