Lamminahon Ahto ry:n jäsentiedote helmikuussa 2012
Tämä vuosi on Lamminahon Ahton historian 53. toimintavuosi. Tammikuun alussa järjestimme pohtilaisten
kanssa jo sprintin Keski-Pohjanmaan piirinmestaruus- ja Keskipohjanmaa-cupin hiihdot. Mukana oli taas
runsas joukko seuramme jäseniä toteuttamassa onnistunutta tapahtumaa, kiitos siitä.
Kuluva vuosi on välivuosi ilman suurtapahtumia, vuoden aikana valmistaudutaan ensi talven nuorten
sprintin SM- ja Koululiikuntaliiton mestaruuskisoihin. Hiihtojen ajankohta on 23.-24.2.2013, odotamme
kisoihin 600-700 hiihtäjää ja vähintään saman verran huoltajia ja lasten vanhempia. Tarvitsemme
tapahtuman pyörittämiseen taas koko seuraväen tuen ja majoitustiloille tulee kysyntää. Järjestämme kisat
yhdessä Pyhäjärven Pohdin kanssa.
Tämän vuoden näkyvin uutuus on uuden seura-asun hankinta. Tämän tiedotteen mukana on kuva puvusta,
hinta ja sovitusajankohdat. Pukuun voidaan tehdä vielä pieniä muutoksia, kuvan teksti ja logo ovat vielä
luonnosasteella. Kesän aikana saatetaan Honkavuoren lumetusjärjestelmä valmiiksi, pumppaamolle tulee
oma sähköliittymä ja putkistoa rakennetaan mäen päälle asti. Näiden vaiheiden valmistuttua ensilumenlatu
saadaan syksyllä vähemmällä työmäärällä valmiiksi – edellyttäen että on riittävästi pakkasta.
Vuoden aikana on taas tarjolla runsaasti erilaisia tapahtumia. Seuraava on jo tulevana sunnuntaina 12.2.
kyläyhdistyksen kanssa järjestettävä perinteinen kyläjuhla (kutsu tämän tiedotteen liitteenä). Tilaisuudessa
muistetaan viime vuoden aikana kylälle muuttaneita ja lapsia saaneita perheitä. Luovutamme Arvin ja
Heinon maljan viime vuoden ’uroteosta’, luvassa on myös muita muistamisia, ohjelmaa ja tarjoilua.
Toivomme juhlaan jäsenistömme ja kyläläisten runsaslukuista osallistumista.
Marraskuussa pidetty seuramme syyskokous vahvisti tämän vuoden jäsenmaksuiksi entiset; henkilömaksu
8€, perhe 25€ ja ainaisjäsenmaksu 100€. Seuramme tilinumero on FI20 5375 0340 0239 16. Tämän
tiedotteen lopussa on pankkisiirto, jolla maksun voi suorittaa. Ahton jäsenmäärä viime vuoden lopussa oli
390. Arvomme kaikkien helmikuun loppuun mennessä jäsenmaksun maksaneiden kesken Ahton uuden
seura-asun takin (arvo 69€). Kunnia- ja ainaisjäsenet ovat arvonnassa luonnollisesti mukana.
Ilmoittakaa posti- tai sähköpostiosoitteenne sekä perheenjäsenten nimet puheenjohtaja Kauko Tikkaselle,
os. Pajalantie 80, 86800 Pyhäsalmi tai sähköpostilla kauko.tikkanen@gmail.com. Näin voimme tiedottaa
teille seuramme tulevista tapahtumista.
Seurallamme on monivuotisia yhteistyökumppaneita - aikaisempien vuosien tapaan - jotka antavat Ahton
jäsenille alennuksia tarjoamistaan tuotteista ja palveluista. Näitä yrityksiä edelleen ovat Pyhäjärven
Puunikkari, Fysio-Sport (kuntosali) ja Kaken Kultapaja. Kertokaa asioidessanne näissä liikkeissä että olette
seuramme jäsen.
Seuramme johtokunnan kokoonpano tänä vuonna on; Pj. Kauko Tikkanen, varapj. Esa Ryynänen, siht.
Maria-Leena Mehtälä, muut jäsenet Kaija Aarniolehto, Helmi Hintsala, Mauri Lehtinen ja Erkki
Manninen.
Kotisivuosoite on www.lamminahonahto.com, puhelinnumero 040-417 1959 ja postiosoite Jyväskyläntie
943 B, 86800 Pyhäsalmi. Hiisitupa on talvikautena avoinna viikonloppuisin klo 11-15. Talon varaukset
hoituvat seuran puhelinnumeron kautta.
Tervetuloa mukaan seuramme toimintaan ja tapahtumiin! Hyvää vuoden jatkoa kaikille!
Johtokunta
P.s. Tämä tiedote jaetaan seuramme jäsenten lisäksi myös muillekin. Tervetuloa mukaan seuramme jäseneksi,
jäsenmaksulomake on tiedotteen lopussa.

 Lamminahon KYLÄJUHLA sunnuntaina 12.2.2012 klo 12.00 Hiisituvalla
Ruokailu, muistamisia, palkitsemisia, ohjelmaa, arvontaa, kahvitarjoilu, ym.!
Toivotamme kyläläiset, seurojemme jäsenet sekä yhteistyökumppanimme
tervetulleiksi - ystävänpäiväjuhlan merkeissä! Lamminahon Ahto & kyläyhdistys
 Ahton uuden seura-asun hankinta on ajankohtainen (kuva puvusta tiedotteen
liitteenä)
koko puvun hinta 119€
takki 69€
 Uuden seura-asun sovitus- ja tilausajat (Hiisituvalla):
la 11.2. klo 11-15, su 12.2. klo 10-15, ke 15.2. klo 17-19, la 18.2. klo 11-15
ja su 19.2. klo 10-15
sopimuksen mukaan myös muina aikoina, tied. 0400-548 638/Kauko
tilaus on sitova
puvut tulevat huhtikuussa
käteismaksu pukujen tultua

 Talvenajan tapahtumia:
keskiviikkoisin klo 18.00 lasten talvi-ikärit (sarjahiihdot)
su 12.2. klo 12.00 kyläjuhla
su 19.2. klo 11.00 Hippohiihdot ja laskiaistapahtuma
pe 24.2. klo 19.00 Outoon Valoon orkesterin konsertti
ke 21.3. klo 18.30 hiihdon kylä-cup
ke 28.3. klo 18.30 kylienvälinen viestinhiihto
la 31.3. klo 11.00 47. kansalliset Honkavuoren hiihdot
mahdollisesti on tulossa myös muitakin tapahtumia, mm. huutokauppa,
tanssit, näytelmäilta, niistä tiedotetaan seuramme kotisivuilla sekä
Pyhäjärven Sanomissa
kevään ja kesän tapahtumista tiedotetaan erikseen
Vuoden 2012 jäsenmaksulomake seuramme nykyisille sekä myös mahdollisille uusille jäsenille!
_______________________________________________________________________________________
Saajan
tilinumero

Suomenselän Osuuspankki
FI20 5375 0340 0239 16

Jäsenmaksu 2012
Henkilö 8€ / Perhe 25€ / Ainaisjäsen 100€

Saaja

Lamminahon Ahto ry

Perheenjäsenten nimet: ___________________
________________________________________

Maksaja

______________________________

Osoite

______________________________

________________________________________

______________________________
Tililtä nro

______________________________

Eräpäivä 29.2.2012

Summa ________€

