
Vuosi ja tilikertomus 

Summan Ponnistus r.y. toiminnasta 1956. 

Seura on perustettu 26 pv. helmikuuta 1906, joten kulunut vuosi on ollut 

seurallemme juhlavuosi. Onhan sillä takanaan kunnioitettavat 50 

toiminnan vuotta. Yhdistysrekisteriin seura merkittiin 29/10 1927 

rekisterinumerolla 13891. 

50 vuotta, todella kunnioitettava saavutus tälläiseltä pieneltä 

kyläseuralta. Sillä varmasti tähän aikaan on mahtunut monta sellaista 

hetkeä, mikä on vaatinut sen jäseniltä suurta uhrautumista ja aikaa 

seuran pystyssä pitämiseen ja eteenpäin viemiseen.  

Juhlavuoden kunniaksi järjestettiin Pirttilässä 26 pv. helmikuuta 50-

vuotisjuhla. Siitä muodostui todella arvokas ja muistettava tilaisuus, 

joten on paikallaan, että ohjelma kokonaisuudessaan ikuistetaan tähän. 

Juhla alkoi klo. 13.00 Haminan varuskunnan soittokunnan musiikki 

esityksin, jota seurasi lipputervehdys ja tervehdyspuhe, jonka piti 

seuran puh.j. Erkki Sakki. Kanttori Pentti esitti Rouvansa säestyksellä 

viulusooloja. Rouva Annikki Hurskainen lausui Nestori Suortin 

kirjoittaman juhlarunon 50-vuotiaalle. Tämän jälkeen esiintyi Summan 

sekakuoro. Juhlapuhujana oli kansanedustaja, Kymenlaakson piirin 

puh.j. Urho Saariaho, tuoden samalla piirin tervehdyksen ja onnittelut, 

ojentaen seuralle SVUL:n ansiomerkin, jonka vastaanotti seuran 

puolesta Erkki Sakki. Piirin tunnusmerkin saivat Viljo Suortti, Sulo 

Timperi, Väinö Suortti ja Erkki Sakki. Seuran ensimmäisen 

johtokunnan jäsenet kukitettiin. Nämä olivat: Nestori Seppälä, 

Jooseppi Suortti, Jalmari Sakki, Eevert Sakki, Ida Seppälä ja Ida Raja. 

Juhla jatkui yhteisesti lauletulla Kymenlaakson laululla, jota seurasi 

seuran historiikki, esittäjänä Rouva Taimi Suortti. Miesten esitettyä 

Suurkisa-voimistelua, seurasi vapaa sana. Sitä käytti hyväkseen mm. 

Sanomalehti Etelä-Suomi, onnitellen ja luovuttaen seuran käyttöön 

kiertopalkinnon. Myöskin raatimies Eemil Paavola onnitteli ja lahjoitti 

vanhana seuran ystävänä kiertopalkinnon, jonka hän nimesi Paavolan 



tuopiksi. Kymen Sanomat ja herra Nestori Seppälä onnittelivat seuraa. 

Onnittelun esittivät vielä rouva Hilja Rosen, muistellen niitä aikoja, 

jolloin itse oli mukana aktiivisesti seuratyössä. Rouva Alli Suortti esitti 

tallettamansa runon, jonka Eetu Seppälä on kirjoittanut seuran 25 

vuotisjuhlaan. Tilaisuus päättyi yhteisesti laulettuun maamme lauluun 

ja kahvitarjoiluun. 

SVULiitto on muistanut vielä arvokkaalla tavalla seuraamme, 

luovuttamalla sille standaarin, joita piirissämme on tähän mennessä 

annettu ainoastaan 10 kpl.  

Seuran johtokuntaan kuuluivat tänä juhlavuotena: Erkki Sakki puh.j., 

Erkki Saastamoine varapuh.j., Tapani Suortti siht., Frans Pohjanpalo 

rahast.hoit.,Johannes Pasi, Hannu Suortti, Terttu Seppälä, Eila 

Seppälä ja Sulo Timperi. 

Toimikuntia oli m.m. Urheilutoimikunta, jonka muodosti kunkin 

jaoston johtajat, Hannu Suortti yleisurh., Viljo Timperi suunnistus, 

Arvi Pasi hiihtoj., Erkko Penttilä palloj., Juhani Sakki voim. ja Liisa 

Seppälä voim. Näytelmä- ja huvitoimik. puh.joht. Terttu Seppälä + 8 

jäsentä. Lisäksi on ollut vielä 4 eri toimikuntaa. Talon vuokraajana oli 

puheenjohtaja. Kokouksia on pidetty seuraavasti: 1 yleinen, 8 

johtokunnan ja lisäksi urheilu- ja huvitoimikunnan kokouksia. 

Näytelmäiltoja 1, yleisiä tansseja 1, iltamia 1, päiväjuhlia 1 sisällä ja 1 

ulkona. Taloa vuokrattu: häitä varten 4 kertaa, Filmi Partio 2, 

Hevosjalostusseura 3, Erämiehet 3. 

Yleiskatsauksena seuran urheilu- y.m. toimintaan tänä Suurkisa- ja 

Olympia vuonna huomioisin seuraavaa: Kausihan aloitettiin 

urheilupuolella hiihdolla, kuten aina. Seuran sisäisinä kilpailuina 

järjestettiin taaskin sarjahiihdot III-eränä. Sarjan hiihti loppuun 35 

hiihtäjää, valta osan ollessa aivan nuorta polvea. Kiertopalkinnon voitti 

Kauno Suortti, saaden täten toisen kiinnityksen pyttyyn. Myöskin 

mestaruushiihdot pidettiin, joihin otti osaa 27 hiihtäjää. 3-seuran hiihdot 

olivat tänä vuonna Tavastilassa. Toiseksi jäätiin Neuvottoman 

Tarmon voittaessa. Lähiseurojen järjestämiin kilpailuihin ottivat 



 

 

seuramme jäsenet osaa, joskin vähemmässä määrässä. Voimistelu oli 

myöskin vilkasta. Harjoiteltiinhan muokkausvoimistelun ohessa 

voimisteluliikkeitä tulevia Suurkisoja varten. Siinähän sitä touhua 

riittikin, ehkä toisille enemmän kuin tarpeeksi. Tässä yhteydessä on 

syytä tunnustusta ja kiitosta kaikille voimistelijoille ja etenkin johtajille 

siitä uurastuksesta, jonka kuukausia kestänyt harjoittelu vaati. Niinpä 

starttasikin 31 seuran nuorta Tienhaaran linja-autossa kohti Helsinkiä 

ja Suurkisoja. Kesällä järjestettiin kentällä kesäjuhla 

voimistelunmerkeissä. 

 

Vauhdittomien hyppyjen mestaruuskilpailut pidettiin keväällä, 

osanottajia oli 17. Maastojuoksun mestaruudet ratkesivat 

vähänmyöhemmin12 osanottajan voimalla. Suunnistus on ollut näinä 

vuosina laimeata johtuen etupäässä harrastajien puutteesta. Tämän 

urheilulajin säilyttäminen seuran ohjelmassa on ehkä tärkeimpiä 

asioita. Siksi olisi etenkin nuorille annettava opetusta ja 

harjoitusmahdollisuutta tähän kehittävään ja pohjakuntoa tuovaan 

urheilumuotoon. 

 

Kesään siirryttäessä alkoivat pallopelit ja yleisurheilun harrastus. 

Pesäpalloilu jäi tällä vuodella vähäiseksi, mutta oli kuitenkin hyvässä 

vireessä, niin että eiköhän tulevana kesänä nähdä enempi pelejä 

Pirttilän kentällä. Yleisurheilu sitä vastoin antoi mieluisan yllätyksen. 

Harrastajia tosin oli vähänlaisesti vanhemmissa sarjoissa, naisten 

pysyessä kokonaan syrjässä.  

 

Saavutettujen tulosten perusteella seura pysyi edelleen luokkaseurana. 

Tästä kiitos etupäässä seuraaville urheilijoille; mainittuna saavutettu 

luokka ja tulos; Miesten C l Veli -Matti Sakki kork. 170, Veijo Suortti 

165 sm, miesten C ja nuorten B luokka Juhani Sakki 400 m juoksu 54,3 – 

3-loikka 12.52. Miesten C ja poikien A luokka Heimo Montonen kork. 

167. Poikien C luokka Matti Suurnäkki 3-loikka 11.43 ja Pekka Suortti 

kiekko 30.42 (nuorten C luokka). 

 



 

 

Kesäaikana pidettiin sarjakilpailuja ja mestaruuskilpailut 10- ja 5 -

ottelussa. Sarjakilpailut kävi loppuun 21 jäsentä, näistä ainoastaan 3 oli 

vanhemmista sarjoista. Mestaruuskilpailuihin otti osaa 18 jäsentä. 10-

ottelun voitti Veli-Matti Sakki saaden kiertopalkintoon 1 kiinnityksen. 

Poikain 5-ottelun voitti Juhani Sakki ja sai vuodeksi haltuunsa 

ensimmäisen kerran ”Paavolan Tuopin”. Syyskesällä järjestimme 3-

seuran kilpailut. Tässä urheilijamme järjestivätkin myönteisen 

yllätyksen voittamalla kisat numeroin 178, Tarmon saadessa 132 ja 

Kiiston 124 pistettä. Tämä tapahtui tiettävästi ensimmäisen kerran 3-

seuran kisojen aikana. Eniten pisteitä kasasivat Juhani Sakki, 49 pist. ja 

Veli-Matti Sakki 44 pist. 

 

Edellä mainittujen lisäksi saavuttivat lupaavia tuloksia myöskin Veijo 

Suortti ja Heimo Montonen korkeudessa, Matti Suurnäkki 3-loikassa 

ja Pekka Suortti kiekossa. Seuran ulkopuolisen edustuksen lisäämiseksi 

asetti johtokunta Etelä-Suomen lahjoittaman kiertopalkinnon 

kilpailtavaksi kaikkien seuran jäsenten kesken. Sen saa vuodeksi 

haltuunsa urheilija, joka kerää eniten pisteitä kilpailuihin osanotosta ja 

sijoituksesta. Kysymykseen tulee hiihtäjät sekä yleisurheilijat. Tänä 

vuonna sai Juhani Sakki palkinnon haltuunsa kerättyään suurimman 

pistemäärän. 

 

Henkinen toiminta oli jälleen vireätä etenkin alku vuotena. Olihan 

harjoituksen alaisena näytelmä ”Jääkärin morsian”. Siinä sitä menikin 

moniaita iltoja näillä harrastelijoilla, lohdutuksena se, että Jääkärin 

morsian saatiin esittää täydelle katsomolle. Pikkujoulun yhteydessä oli 

jälleen pieni ja hauska näytelmä ja paljon muutakin ohjelmaa, joten 

tämäkin puoli hoidettiin kiitettävästi. 

 

Vuoden aikana kunnostettiin ravintolahuone, jonka uuni myöskin 

uusittiin. 

 

Tänä vuonna on kuoleman kautta pois siirtynyt seurastamme seuraavat 

jäsenet: Hilja Rosen, Jooseppi Suortti ja Kauko Pasi. Kiitoksella 



muistakaamme heidän osuuttaan seuramme eteen tehdystä työstä. 

Seuran jäsenmäärä oli vuoden lopussa 236 jäsentä. 

Tilit osoittavat seuraavaa 

Tuloja 97. 722 :-

Menoja 125.152 :- 

Velkaa 

Säästö seur. vuod. 

Pääoman vähennys  27.430 :- 

Kiittäen kuluneesta vuodesta ja alkavalle vuodelle menestystä ja hyvää 

seurahenkeä toivoen. 

Summassa 20.1.1957 

siht. 

Tapani Suortti 




