
                       

Lamminahon Ahto ry:n jäsentiedote talvella 2013 

Tämä vuosi on Lamminahon Ahton historian 54. toimintavuosi. Vuoden aikana on runsaasti erilaisia tapah-

tumia.  Torstaina 10.1. järjestimme Honkavuorella talven ensimmäiset talvi-ikärit yhteistyössä Pohdin hiih-

tojaoston ja kaupungin liikuntatoimen kanssa.  Osallistujia oli 37.  Talvi-ikärit jatkuvat torstai-iltaisin  tammi-

kuussa jatkuen myös helmi- ja maaliskuussa. Talven muista tapahtumista luettelo tiedotteen alaosassa. 

Tämän vuoden näkyvin tapahtuma on nuorten SM-sprintin ja Koululiikuntaliiton mestaruuskisojen 

järjestäminen. Hiihtojen ajankohta on 23.-24.2.2013, kisat on osanottajamäärältään suurimmat mitä 

Honkavuorella on järjestetty.   Odotamme kisoihin 600-700 hiihtäjää ja vähintään saman verran huoltajia ja 

lasten vanhempia. Tarvitsemme tapahtuman pyörittämiseen taas koko seuraväen tue. Järjestämme kisat 

yhdessä Pyhäjärven Pohdin kanssa. Talkooväkeä on ilmoittautunut kisojen järjestämiseen jo hyvin, mutta  

lisää tarvitaan. Jos olet käytettävissä kisojen  järjestelytehtävissä ennen kisoja tai kisojen aikana ota 

yhteyttä. Kisaorganisaation vastuuhenkilöiden yhteystiedot löydät Ahton nettisivuilta. Erityisesti 

majoitustiloille on kysyntää. Jos voit majoittaa hiihtäjiä ota yhteys majoitusvastaava Eeva Vaskilampeen, 

puh. 040 776 7590, email: eeva.vaskilampi@gmail.com. Honkavuoren hiihdot pidetään tänä vuonna jo 

helmikuussa 3.2. Kisa on samalla SM-hiihtojen esikisa. Honkavuoren  hiihtoihin tarvitaan myös talkooväkeä. 

Marraskuussa pidetty seuramme syyskokous vahvisti tämän vuoden jäsenmaksut; henkilömaksu 10€, 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 noin 390. 

Ilmoittakaa posti- ja sähköpostiosoitteenne sekä perheenjäsenten nimet puheenjohtaja Erkki Ryynäselle 

osoite Lamminahontie 157 86800 Pyhäsalmi, email. erkki.ryynanen@pyhajarvi.fi. Näin voimme tiedottaa 

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. Erkki Ryynänen,  varapj. Mauri Lehtinen,  siht. 

Hanna-Maija Nikunen, muut jäsenet Kaija Aarniolehto, Valtteri Aulakoski, Noora Jauhiainen ja Erkki 

Manninen.  

Kotisivuosoite on www.lamminahonahto.com ja postiosoite Jyväskyläntie 943 B, 86800 Pyhäsalmi. 

Hiisituvan talvikauden aukioloajoista tiedotamme myöhemmin mm. Ahton nettisivuilla ja Pyhäjärven 

Sanomissa. Talon varaukset puheenjohtaja Erkki Ryynäseltä, puh. 045 876 5858. 

Tervetuloa mukaan seuramme toimintaan ja tapahtumiin! Toivotamme liikunnallista vuoden jatkoa kaikille! 

 

Johtokunta 

P.s. Tämä tiedote jaetaan seuramme jäsenten lisäksi myös muille. Tervetuloa mukaan seuramme jäseneksi, 

jäsenmaksulomake on tiedotteen lopussa. 

 

 

http://www.lamminahonahto.com/


Tämän talvenajan tapahtumia (mm.): 

o   torstaisin klo 18.00  
 Lasten talvi-ikärit (sarjahiihdot)  

o   su 3.2.  Kansalliset 48. Honkavuoren hiihdot 

o   su 10.2.  Laskiaistapahtuma (klo 11-17) 
- mäenlaskua, hevos- ja moottorikelkka-ajelua ym. 
- aikuisten hiihtokoulu (klo 11-14) 
- karaokemonotanssit (klo 14-17) 

o   la 23.2.  Nuorten SM-sprintti  

o   su 24.2.  KLL:n mestaruuskilpailut 

o   la 16.3.  Lasten Hippo-hiihdot 

o   su 24.3.  Hiihdon kylä-cup 

o   ke 27.3.    Kylienvälinen viestinhiihto   

- mahdollisesti on tulossa myös muitakin tapahtumia, mm. 
kuutamohiihto, niistä tiedotetaan seuramme kotisivuilla sekä 
Pyhäjärven Sanomissa  

- kevään ja kesän tapahtumista tiedotetaan erikseen 

                

 

Tässä vuoden 2013 jäsenmaksulomake seuramme nykyisille sekä myös  

mahdollisille uusille jäsenillemme! Leikkaa irti! 
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