
 

      Lamminahon Ahto ry:n jäsentiedote 2015      

Arvoisat seuramme nykyiset ja uudet jäsenet sekä yhteistyökumppanit! 

Tänä vuonna seuramme toiminnan kohokohta on 21.-22. maaliskuuta Honkavuorella hiihdettävä Suomen Cupin 

osakilpailu. Paikalle tulee koko Suomen hiihtoparhaimmisto. Kilpailu televisioidaan molempina päivinä suorana 

lähetyksenä. Järjestämme hiihdot yhteistyössä entisen emäseuramme Pyhäjärven Pohdin kanssa. 

Suomen Cupin yhteydessä juhlistamme 50. Honkavuoren hiihtoja. Ensimmäiset Honkavuoren hiihdot järjestettiin 

31.3.1957 Lamminahon maamiesseurantalolla. Talo oli ensimmäiset vuodet (1957-1964) kisanäyttämönä, vuosina 

1965-66 hiihdot järjestettiin Lamminahon koululla. Sen jälkeen kilpailuihin tuli 10 vuoden tauko, kunnes talvella 1976, 

Helena Takalon olympiavoiton innoittamana, hiihdot herätettiin uudelleen henkiin. Siitä asti hiihtoja on järjestetty tau-

koamatta nykyisellä tontilla, Honkavuoren kupeessa. Aluksi pieninä kyläkilpailuina, myöhemmin piirikunnallisina ja 

vuodesta 1998 alkaen kansallisina ja muutaman kerran jopa kansainvälisinä. Nyt Suomen Cupin yhteydessä haluamme 

muistaa ja kiittää Honkavuoren  hiihtojen alullepanijoita sekä vuosikymmenien aikana hiihtojen järjestelyissä mukana 

olleita ja lukuisia yhteistyökumppaneitamme. 

Honkavuoren hiihtostadion on saanut alkuvuoden aikana uutta kaipaamaansa lisäarvoa kun PRT-Wood lahjoitti val-

miin ajanotto- ja kuuluttamorakennuksen käyttöömme. Rakennus siirrettiin entiseltä Pyhäsalmen sahalta tammikuun 

aikana ja se saa tulikasteensa uudessa tehtävässään maaliskuun Suomen Cupin kisassa.  

Seuramme johtokunta uudistui viime syksyn vuosikokouksessa. Uusina jäseninä tulivat mukaan Marika Kahelin ja 

Jarkko Huttunen. Kauko Tikkanen palasi kahden vuoden tauon jälkeen puheenjohtajaksi. Entisistä johtokunnan jäse-

nistä jatkavat Mauri Lehtinen (varapj.), Kaija Aarniolehto (ravintolavastaava), Matti Aulakoski (Hiisituvan varaukset) ja 

Erkki Manninen. Sihteerinä toimii Jarkko Huttunen ja rahastonhoitajana Irja Lehtinen. 

Jäsenmaksut tälle vuodelle ovat: henkilömaksu 10€, perhemaksu 25€ ja ainaisjäsenmaksu 100€. Seuramme tilinumero 

on FI20 5375 0340 0239 16. Tämän tiedotteen takana on pankkisiirto, jolla maksun voi suorittaa. Jäsenmäärää pyri-

tään taas nostamaan entiselle tasolle, parhaimmillaan jäseniä on ollut lähes 400. Jäsenmaksutuloilla hoidamme mm. 

Hiisituvan ylläpitokuluista aiheutuvia kustannuksia. 

Helmikuun loppuun mennessä jäsenmaksun maksaneet osallistuvat Rukan SM-hiihtomatkan, 26.-28.3.2015, arvon-

taan. Matkapaketti sisältää kyydin Pyhäjärveltä, majoituksen aamiaisella Oivangin leirikeskuksessa sekä pääsyliput 

kisoihin. Matkapaketin arvo on 145€. 

Ilmoittakaa sähköposti- tai kotiosoitteenne sekä perheenjäsenten nimet, sähköpostilla: kauko.tikkanen@gmail.com tai 

kirjepostina seuran osoitteeseen: Lamminahon Ahto, Jyväskyläntie 943 B, 86800 Pyhäsalmi. Näin voimme tiedottaa 

teille seuran tapahtumista. Tapahtumia voitte katsoa myös kotisivuiltamme: www.lamminahonahto.com. Sieltä löyty-

vät myös johtokunnan jäsenten yhteystiedot. 

Seuramme yhteistyökumppaneita ovat edelleen Pyhäjärven Puunikkari, Fysio-Sport (kuntosali) ja Kaken Kultapaja. 

Kumppanimme antavat seuramme jäsenille alennusta tarjoamistaan palveluista ja tuotteista. Kertokaa asioidessanne 

näissä liikkeissä, että olette Ahton jäsen. Tarvittaessa toimitamme heille voimassa olevan jäsenluettelon nähtäväksi. 

Järjestämme jäsenillemme kaksi kertaa vuodessa, yhteistyössä kyläyhdistyksen kanssa, kiitosjuhlan. Juhlassa muiste-

taan, kiitetään ja palkitaan vuoden aikana ansioituneita, tarjoilun ja ohjelman kera.  

Tervetuloa Ahton toimintaan mukaan, teemme työtä paikkakunnan liikunnan ja urheilun eteen!  

Hyvää vuoden jatkoa kaikille! 

Johtokunta 

mailto:kauko.tikkanen@gmail.com
http://www.lamminahonahto.com/


Saajan  Suomenselän Osuuspankki  Jäsenmaksu 2015 

tilinumero FI20 5375 0340 0239 16  Henkilö 10€         Perhe 25€         Ainaisjäsen 100€ 

Saaja Lamminahon Ahto ry  Perheenjäsenten nimet:  ___________________ 

    ________________________________________ 

Maksaja ______________________________ ________________________________________ 

Osoite ______________________________  

 ______________________________      

Tililtä nro ______________________________ Eräpäivä 28.2.2015   Summa  ________€ 

_______________________________________________________________________________________ 

 


