Arvoisa Helsingin NMKY:n uutiskirjeen lukija
olemme asteittain siirtyneet kohti normaalimpaa arkea. On ollut hienoa huomata,
että kesätoimintamme on käynnistynyt lähes entisellä volyymillä. Kesän leirejä,
treenejä ja kohtaamisia on selvästi odotettu ja kaivattu. Luonnollisesti
noudatamme kaikessa toiminnassamme THL:n ja AVI:n suositutuksia.
Hotel Arthur ja ravintola Arthur avattiin uudistettuina koronatauon jälkeen
kesäkuun alussa. Tule tsekkaamaan mm. kaupungin ykköslounas ja tuo kaverisi ja
perheesikin mukaan. Samalla tuet Helsingin NMKY:n toimintaa.
Tässä uutiskirjeessä julkaistaan myös ensimmäiset kuvat vuosikymmeniä
odotetusta Helsingin NMKY:n omasta koripallo areenasta. Namika Areena
valmistuu vuonna 2023. Lue lisää!
Erinomaista kesää kaikille Helsingin Namika toiminnan parissa!

Namika Areena tulee 2023
Namika Areena on itsenäinen osa Helsingin kaupungin Pakilan allianssihanketta,
joka hyväksyttiin Helsingin kaupunginvaltuustossa 15.1.2020. Areenan
rakennuttaa ja omistaa Helsingin NMKY:n Tukisäätiö. Rakentajana toimii NCC ja
suunnittelutyön tekee Arkkitehtitoimisto Rudanko – Kankkunen. Suunnitelmien
mukaan Areena valmistuu keväällä 2023. Pakilan uusi yläkoulu vuokraa
liikuntatiloja päiväsaikaan. Areena sijoittuu Pakilan nykyisen yläasteen tontille.
Namika Areenan pääkäyttäjiä ovat pääkaupunkiseudun lapset ja nuoret – urheilun
harrastajat sekä lähialueen koululaiset. Helsingin NMKY:n...

Helsingin NMKY:n vuosikertomus 2019 julkaistu
Vuosikertomus luettavissa täältä.

Helsingin Namikan leirikesä on startannut!
Helsingin NMKY:n toiminnassa on järjestetty niin päiväleirejä kuin yön yli
kestäviä leirejä Pellin leirikeskuksessa kesäkuun ensimmäisellä viikolla.
Toiminnalliset leirit sekä urheilutoiminnan koripallo- ja kamppailuleirit

ovat olleet jälleen suosittuja poikkeuksellisesta keväästä huolimatta.
Monelle lapselle kesäleireille pääseminen onkin ollut aiempaa suuremmassa
merkityksessä. Kevään koettelemusten jälkeen oli meille erityisen tärkeää
pystyä tarjoamaan tiettyä "normaaliutta" lasten kesälomaan. Leirien
ensimmäiset päivät ovat olleet työntekijöille osittain totuttelua uusiin
toimintatapoihin...

Helsingin Namikan toiminta siirtyy asteittain kohti
normaalimpaa arkea
Helsingin NMKY:n johto, työsuojelutoimikunta sekä henkilöstö ovat
työstäneet toimintaa valtion hallituksen ohjeistusten muuttuessa
sopeutuakseen kehittyvään poikkeustilaan. Tärkeysjärjestyksen kärjessä
ovat kattavat ja selkeät toimintaohjeet työntekijöille ja osallistujille sekä
valmiustila muutoksiin. Kevennettyjen rajoitusten valossa toimintoja tullaan
käynnistymään erillisohjein seuraavasti…

Vinkkejä inklusiiviseen etätyöskentelyyn MOK toiminnasta
Ensimmäinen keskustelu kulttuurienvälisen viestinnän huomioimisesta
verkkotyöskentelyssä tuotti erinomaisia vinkkejä ja helmiä!
Tarvetta tuntuu olevan erityisesti konkreettisille neuvoille ja vinkeille,
miten päästä alkuun ryhmien kanssa. Tuetaan tässä toisiamme: yhteistyö
hyödyttää meitä kaikkia! Vinkkilistan kieltä ei muokattu vaan kommentit
ovat sillä kielellä, jolla ne kirjoitettiin yhteiselle valkotaululle. Onko
monikielisyys teillä positiivinen osa arkea? Jos ei, voisiko se olla?

Helsingin NMKY:n lasten ja nuorten toiminta
poikkeusaikana
Olemme eläneet 18.3.2020 lähtien poikkeusoloissa koronaviruksen vuoksi.
Suomen hallitus päätti 4.5.2020 uusista linjauksista koronaepidemian
hillitsemisessä. Toimintaamme päästään uusien rajoitusten mukaisesti
normalisoimaan 1.6 alkaen. Tiedotamme mm. kesätoiminnan
järjestämisestä lähiaikoina. Valtaosa Helsingin NMKY:n toiminnasta
keskittyy harrastus- ja vapaa-ajantoimintaan, johon myös hallituksen
asettamat ensimmäiset rajoitustoimenpiteet kohdistuivat. Helsingin
NMKY:n viikoittaiseen toimintaan osallistuu yli 5000 henkilöä. Lasten ja
nuorten kohtaaminen on tärkeimpiä tehtäviämme ja...

Haluatko mainostaa uutiskirjeessä?
Peru uutiskirje

