
Lamminahon Ahto ry:n tiedote huhtikuussa 2010 

Lamminahon Ahto täytti viime vuoden lopulla täydet 50 vuotta. Lämmin kiitos kaikille eri vuosikymmenien 

aikana seuramme eteen työtä tehneille. Tämä seuramme uusi vuosikymmen on käynnistynyt jälleen 

vilkkaana, takana ovat jo veteraanien SM-hiihdot ja sprintin piirinmestaruushiihdot, monien pienempien 

tapahtumien lisäksi. Huhtikuun toisena sunnuntaina ovat vuorossa perinteiset Honkavuoren hiihdot, nyt jo 

45. kerran. 

Seuramme jäsenmäärä on tällä hetkellä 383, tavoitteena on saada tämän vuoden aikana 400 jäsenen 

rajapyykki rikki. Jäsenmaksut ovat entiset, henkilömaksu 6 €, perhemaksu 20 € ja ainaisjäsenmaksu 100 €.  

Uutuutena tämän tiedotteen mukana on jäsenmaksuvaltakirja. Mikäli haluat allekirjoittaa sen niin jätä se 

omaan pankkiisi, pankki kuittaa seuramme vuosikokouksen vuosittain vahvistaman jäsenmaksun tililtäsi 

kunkin vuoden tammikuun aikana. Voit keskeyttää valtakirjan milloin vain ilmoittamalla siitä. 

Jo muutama vuoden ajan voimassa olleet seuramme jäsenedut säilyvät ennallaan. Ahton jäsenet saavat 

alennusta neljästä paikkakunnan liikkeestä, näitä liikkeitä ovat; Pyhäjärven Puunikkari, Kaken Kultapaja, 

Pyhäsalmen Rautasport (urheiluosasto) ja Fysio-Sport (kuntosali). Esittämällä jäsenkortin tai jäsen-

maksukuitin niin saat ostoista em. liikkeistä 10-15 %:n alennuksen. Ainaisjäsenten nimet ilmoitamme em. 

liikkeisiin. 

Ilman uskollisia jäseniämme ja uhrautuvaa talkooväkeä toimintamme ei olisi mahdollista. Yhdessä tehden 

olemme saaneet paljon aikaan ja uusia haasteita on jälleen tulossa. Seuraava suuri haaste on ensi 

loppiaisena Pyhäjärvellä hiihdettävä Keski-Pohjanmaan maakuntaviesti, viestin pitopaikka selviää kevään 

aikana. Odotamme viestiin yli 400 hiihtäjää ja yleisöä jopa 3000-4000 henkeä. Tarvitsemme organisaatioon 

jälleen 200-300 talkoolaisen työpanoksen, joten käännymme taas tulevan syksyn aikana puoleenne. 

Tervetuloa mukaan tämän vuoden aikana seuramme järjestämiin tapahtumiin ja erilaisiin tilaisuuksiin. 

Tarjoamme jäsenillemme, talkooväelle ja yhteistyökumppaneillemme talvikauden päätteeksi 

’Laidunkauden avajaiset’, tarjoiluineen ja ohjelmineen. Kiitosillasta on tullut jo jokakeväinen perinne, 

haluamme näin kiittää uskollisia tukijoitamme seuramme eteen tehdystä arvokkaasta työstä. Ilmoitamme 

ajankohdan Pyhäjärven Sanomissa ja seuramme kotisivuilla. 

Jos sinulla on uusia ideoita tai muuta asiaa johtokunnan suuntaan niin ota rohkeasti yhteyttä. Johtokunnan 

tänä vuonna muodostavat; Pj. Kauko Tikkanen, varapj. Jukka Lehtosaari, siht. Maria-Leena Mehtälä, 

rah.hoitaja Kaija Aarniolehto sekä muut jäsenet Helena Huhmarniemi, Jussi Aulakoski ja Mauri Lehtinen. 

Seuramme uusi kotisivuosoite on www.lamminahonahto.com ja puhelinnumero 040-417 1959. Tilinumero 

537503-423916. Toivotamme uudetkin jäsenet tervetulleiksi Lamminahon Ahton perheeseen. 

Tervetuloa seuraamaan Honkavuoren hiihtoja sunnuntaina 11.4. klo 11.00. Hiihtoihin on vapaa pääsy. 

Mukavaa kevättalven jatkoa ja kesän odotusta! 
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