
 

  

Tervetuloa Helsingin NMKY:n kevätkokoukseen 

  

tiistaina huhtikuun 21. päivänä 2020 

alkaen klo 18.00 yhdistyksen tiloissa, 

Vuorikatu 17, Helsinki. 

  

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 §:n määräämät asiat. 

  

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelle 2019 ovat jäsenistön 

nähtävillä 8.4. alkaen virka-aikoina yhdistyksen toimistossa Kaisaniemenkatu 10, 8. kerros ja 

yhdistyksen Internet-sivulla www.hnmky.fi. 

  

HALLITUS 

  

  

http://www.hnmky.fi/


 

  
 

 

Vuosi on lähtenyt hyvin käyntiin ja Helsingin NMKY:n kevät on täynnä muutoksia. 

Hotel Arthurin ja toimistotilojen remontti etenee hyvin, henkilöstö odottaa innolla 

tilojemme uutta ilmettä. Kehitämme myös tavalliseen tapaan toimintaamme ja 



haluamme pyytää Sinua osallistumaan vastaamalla asiakaskyselyymme 13.3.2020 

mennessä.  

  

  

 

U16/U15-tytöt menivät yhdessä eteenpäin Tammikuun aikana  

Namikan U16/U15 -tytöt pelasivat tammikuun aikana tukun otteluita sekä valtakunnallisissa 
että alueellisissa sarjoissa: 
  
U16-tytöt SM-sarja:  
@Feeniks Basket 100-48 
VS Helmi Basket 64-83 
U15-tytöt SM-sarja: 
VS Feeniks Basket 89-48 
  
U16-tyttöjen I-divisioona (Etelä) 
  
VS Tikkurila Seura 78-46 
@ LoU Basket 49-52 
VS WB-Pantterit 61-65 
  
U16-tyttöjen pelaajat kirjoittivat joukkueen tammikuusta: "Meidän U16 tyttöjen tammikuu 
alkoi joulutauon jälkeen vauhdikkaasti, pelejä on ollut paljon ja treeneissä on tehty kovasti 
hommia. Olemme harjoitelleet ahkerasti ja hyvää yhteishenkeä on pidetty päällä... 
  
  

 

Nuorisotyön ajatuksia jaettiin Tikkurilan lukion alumnien luennolla  

Ville Turkka Helsingin NMKY:ltä kutsuttuna puhujana Tikkurilan lukion alumnien Eero Tolamo 
luennolla 
  
”We have to find and help the lost boys, 
if we don`t find and help the lost boys, 
they will become lost men  
and lost men are very dangerous” 
  
Nykyään työskentelen täällä Helsingin NMKY:llä tukemassa Y-care kokonaisuuden Etsiviä 
nuorisotyöntekijöitä, Työpaja tiimiä ja Kiintopiste hanketta. Yritämme auttaa NEET nuoria 
selviämään arjestaan ja tulevaisuudestaan paremmin huolellisen tukemisen avulla. Helsingin 
NMKY tekee työtään ammattitaidolla ja hyvällä asenteella. Pudokkuutta pitäisi kyetä... 
  
  

 

Helsingin NMKY etsii uusia työntekijöitä!  

Etsitkö töitä kesälle, syksylle tai pidemmällekin pätkälle. Helsingin NMKY:n rekry 

sivulla on nyt useita paikkoja auki. Hae osaksi vaikuttavaa tekijöiden joukkoa tai 

vinkkaa kaverille. Lisätiedot nettisivuillamme. 

https://www.hnmky.fi/asiakastyytyvaisyyskysely
https://www.hnmky.fi/uutiset/julkaisu/6076
https://www.hnmky.fi/uutiset/julkaisu/6078
https://www.hnmky.fi/helsingin-nmky/yhdistys/rekry


  

  

 

Kesän päiväleirit  

Helsingin NMKY:llä on kesällä tarjolla jälleen monenlaista leiritoimintaa ympäri Helsinkiä! 
Kesäleirit tarjoavat monipuolista tekemistä niin sisällä kuin ulkonakin, ja ne on suunnattu 
pääosin 7-14-vuotiaille koululaisille. Perinteisten päiväleirien lisäksi tarjolla on korisleirejä ja 
taekwondoleirejä. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan leirille 
[www.hnmky.fi/leirit]www.hnmky.fi/leirit  
Päiväleirien lisäksi järjestetään 7-14- vuotiaille suunnattuja yön yli kestäviä leirejä 
Karjalohjalla. Pellin leirit julkaistaan lähiaikoina internetsivuillamme. 
  
  

 

Nuori2020- tapahtuma keräsi nuorisoalan työntekijät Tampereelle  

14.-16.1.2020 Tampere 

Helsingin NMKY:n osallisuuden palveluiden työntekijöistä moni suuntasi 

Tampereelle kuun puolivälissä kouluttautumaan, verkostoitumaan ja nuuhkimaan 

nuorisotyön tuulia uudelle vuosikymmenelle.  

Osa ryhmästämme oli myös tuottamassa päiville ohjelmaa osallistavan työpajan 

muodossa. MOK:n puolelta Erasmus Plus hankkeemme ICY (Intercultural 

Competence for Youth Workers) jakoi tuloksia inkluusiivisten harjoitteiden 

muodossa. Työpaja oli erittäin onnistunut, ja veti n. 50 tarkoitetun tilan lähes täyteen 

ja jouduimme jakautumaan osittain myös Tampere-talon käytävään kokeilemaan.. 

  

  

 

Joensuussa leivottiin taekwondon SM-mitaleita  

Taekwondon ottelun ja liikesarjojen SM-kilpailut järjestettiin 1.2. Joensuun SM-

viikkojen yhteydessä. Pitkähkö matka Itä-Suomeen kannatti. HNMKY Taekwondon 

nuori ottelujoukkue takoi kadettien ja nuorten sarjoissa 12 SM-mitalia, joista kolme oli 

kultaista, viisi hopeista ja neljä pronssista. Suomen mestaruuteen ylsivät C1-sarjalaiset 

Eino Paukkula ja Elli Tallgren. Päivää mausti HNMKY:n ensimmäinen liikesarjojen 

SM-mitali, väriltään pronssinen. Kilpailijoita valmensivat Elmer Nordberg ja Sarianne 

Nordberg. 

  

  

 

  

http://www.hnmky.fi/leirit
https://www.hnmky.fi/uutiset/julkaisu/5990
https://www.hnmky.fi/uutiset/julkaisu/6005
https://www.mehilainen.fi/urheilu-mehilainen/urheilunetti


 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

https://www.hnmky.fi/kumppanit/lahitapiola
https://www.hnmky.fi/kumppanit/olvi
https://www.facebook.com/BallzySuomi?fref=ts
https://www.hnmky.fi/kumppanit/hotelli-arthur


Ravintola Arthur uudistuu – vanhaa kunnioittaen, modernilla otteella 

  

Aloitamme ravintolan kunnostuksen 25.2.2020. Kunnostuksen on tarkoitus kestää huhtikuuhun saakka. Aamiaiset, 

lounaat ja ennakkoon tilatut illalliset tarjoillaan normaalisti tänä aikana kristallikruunujen alla Juhlasalissa. Kulku 

Juhlasaliin ei valitettavasti ole esteetön. Bistro Arthur sulkee ovensa 24.2.2020 ja avaa jälleen huhtikuussa uudistetun 

ravintolan avauksen yhteydessä. 

Lämpimästi tervetuloa!  
 

 


