Lamminahon Ahto ry:n jäsentiedote 2011
Lamminahon Ahton 52. toimintavuosi on jo hyvässä vauhdissa. Keski-Pohjanmaan juhlamaakuntaviesti (60.)
on onnistuneesti ohi. Järjestimme viestin yhteistyössä Pyhäjärven Pohdin ja kaupungin kanssa. Kiitos taas
jokaiselle tavalla tai toisella mukana olleelle, ilman apuanne suurtapahtuma ei olisi onnistunut.
Seuramme oli ehdolla vuoden 2010 Suomen Sisukkaimmaksi seuraksi. Ehdokkaita oli kaikkiaan 15 ympäri
Suomea. Ahto menestyi kilpailussa erinomaisesti, sijoituimme hienosti neljänneksi. Voiton vei ansaitusti
Kuusamon Erä-Veikot, toinen oli Mäntyharjun Virkistys ja kolmas Etelä-Vantaan Taitoluisteluseura.
Taaksemme jäi mm. niinkin maineikas seura kuin Turun Urheiluliitto. Yleisöäänestyksen perusteella
’finaaliin’ selvisivät nuo viisi em. seuraa. Ääniä oli annettu kaikkiaan noin 6500, joista Ahton osuus oli 12 %.
Olimme olleet siinäkin neljäntenä, kuten myös valintaraadin mielestä. Neljäs sija on hieno saavutus pienelle
seurallemme, olkaamme siitä ylpeitä. Kiitos kaikille ohjelman tekoon osallistuneille ’TV- tähdille’.
Vuosittain olemme järjestäneet yhdessä kyläyhdistyksen kanssa joulu- tai loppiaisjuhlan. Tänä vuonna maakuntaviestikiireiden vuoksi loppiaisjuhlaa emme järjestäneet, pidämme juhlan perjantaina helmikuun 11.
päivänä klo 18.00 LAMMINAHON KYLÄJUHLANA Hiisituvalla. Sisuseuramenestys on sinällään jo juhlimisen
arvoinen asia. Tilaisuudessa muistetaan perinteisesti viime vuoden aikana kylälle muuttaneita ja myös
lapsia saaneita perheitä. Lisäksi luovutamme perinteisen Arvin ja Heinon ’Vuoden urotekomaljan’. Luvassa
on myös ohjelmaa ja tietenkin tarjoilua.
Marraskuussa pidetty seuramme syyskokous vahvisti tämän vuoden henkilöjäsenmaksuksi 8€ ja perhemaksuksi 25€, ainaisjäsenmaksu on 100€. Seuramme tilinnumero on 537503-423916. Viime vuonna jäsenmaksuvaltakirjan antaneilta maksu laskutetaan suoraan pankkitililtä, muille laitamme jäsenmaksutilisiirron
tämän tiedotteen mukana. Jäsenmäärä on tällä hetkellä 389.
Jäsenedut muutamiin paikkakunnan liikkeisiin säilyvät ennallaan. Yhteistyökumppanimme antavat Ahton
jäsenille 10-15%:n alennuksen tarjoamistaan tuotteista ja palveluista. Yhteistyöyrityksiämme ovat Pyhäjärven Puunikkari, Fysio-Sportin kuntosali, Kaken Kultapaja ja uutena Fysiokeskus. Toimitamme kyseisiin liikkeisiin jäsenluettelon, josta näkee kuka on oikeutettu alennuksiin.
Kevätkauden päätapahtumana on huhtikuun 9. päivänä hiihdettävät 46. Honkavuoren hiihdot, joihin pyrimme saamaan taas Suomen huippuhiihtäjiä sekä seuramme kunniajäsenen Viron Andrus Veerpalun mukaan.
Voi olla että tämä kausi on Andruksen menestyksekkään uran viimeinen huipputasolla? Lisäksi on luvassa
lukuisia muitakin tapahtumia, niistä ilmoitetaan lehdissä ja seuramme kotisivuilla.
Seuramme johtokunta tänä vuonna on; Pj. Kauko Tikkanen, varapj. Jukka Lehtosaari, siht. Maria-Leena
Mehtälä, rah.hoitaja Helmi Hintsala (uusi), Kaija Aarniolehto, Jussi Aulakoski ja Esa Ryynänen (uusi).
Seuramme kotisivuosoite on www.lamminahonahto.com ja puhelinnumero 040-417 1959.
Uutena toimintana on tänä talvena käynnistyvä mäkihyppykoulutus, yhteyshenkilönä toimii Esa Ryynänen,
p.040-574 9384. Eri sektoreiden toimintaa pyörittävät kilpailu-, kuntoliikunta- ja mäkijaosto, ravintola- ja
kunnossapitojaosto sekä ikinuorten jaosto.
Hiisitupa on talvikautena avoinna viikonloppuisin klo 11-15. Talon pääemäntänä toimii Arja Lamminaho,
p.040-529 2553. Talon varaukset hoituvat seuran puhelinnumeron kautta.
Hyvää alkanutta vuoden jatkoa kaikille, tervetuloa mukaan seuramme järjestämiin tapahtumiin!

Johtokunta
Ps. Tämä tiedote jaetaan seuran jäsenten lisäksi myös mahdollisille uusille jäsenille.

