Lamminahon Ahto ry:n jäsentiedote talvella 2014
Tämä vuosi on Lamminahon Ahton historian 55. toimintavuosi. Vuoden aikana on runsaasti erilaisia tapahtumia. Torstaina 9.1. järjestimme Honkavuorella talven ensimmäiset talvi-ikärit yhteistyössä Pohdin hiihtojaoston ja kaupungin liikuntatoimen kanssa. Osallistujia oli 31. Talvi-ikärit jatkuvat torstai-iltaisin tammikuussa jatkuen myös helmikuussa. Kevään päätapahtuma on 12.4. pidettävät Honkavuoren hiihdot.
Toivottavasti näemme siellä myös Sotsin sankareita. Talven muista tapahtumista on luettelo tiedotteen
alaosassa.
Oikukkaasta talven säästä huolimatta Honkavuorella on voitu hiihtää marraskuun lopulta lähtien, jolloin
viime talvena säilötyllä lumella seuramme ahkera talkooväki teki 1,1 km mittaisen latubaanan. Nyt
Honkavuorelle on tehty lumitykeillä 2,4 km mittainen hiihtolenkki, joka on ollut ahkerassa käytössä. Ladun
käytöstä perittävillä maksuilla katamme lumentekokustannuksia. Latumaksut ovat voimassa siihen saakka,
kunnes ladut saadaan tehtyä kokonaan luonnonlumelle.
Viime kesänä otettiin käyttöön frisbeegolf-rata Honkavuorelle. Se oli ahkerassa käytössä. Ensi kesänä Ahto
järjestää lajissaan ensimmäiset pitäjänmestaruuskilpailut.
Joulukuussa 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 ovat Kaija Aarniolehto, Matti Aulakoski, Liisa Kuonanoja 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.

Tämän talvenajan tapahtumia (mm.):
o torstaisin klo 18.00
Lasten talvi-ikärit (sarjahiihdot)
o ke 26.2. koulujenväliset hiihdot
o su 2.3. laskiaistapahtuma
o ke 12.3. hippohiihdot
o to 3.4. kylienvälinen viesti
o la 12.4. Honkavuoren hiihdot
-

mahdollisesti on tulossa myös muitakin tapahtumia, niistä
tiedotetaan seuramme kotisivuilla sekä Pyhäjärven Sanomissa

-

kevään ja kesän tapahtumista tiedotetaan erikseen

Tässä vuoden 2014 jäsenmaksulomake seuramme nykyisille sekä myös
mahdollisille uusille jäsenillemme! Leikkaa irti!
_______________________________________________________________________________________
Saajan
tilinumero

Suomenselän Osuuspankki
FI20 5375 0340 0239 16

Jäsenmaksu 2014
Henkilö 10€ / Perhe 25€ / Ainaisjäsen 100€

Saaja

Lamminahon Ahto ry

Perheenjäsenten nimet: ___________________
________________________________________

Maksaja

______________________________

Osoite

______________________________

________________________________________

______________________________
Tililtä nro

______________________________

Eräpäivä 26.2.2014

Summa ________€

