
 
 

 

 
 

 

Ole kuin Lauri Markkanen tai Hanno Möttölä ja osta Helsingin 
NMKY:n Möttölä Legacy huppari.  

Ostamalla hupparin tuet suoraan Helsingin NMKY:n työtä lasten ja nuorten hyväksi. 
Jokaisesta ostetusta Hanno Möttölän hyväntekeväisyys-hupparista menee 50€ 
Hanno Möttölän rahastoon. Tänäkin keväänä rahaston kautta tuettiin 37 nuorta. 
Linkki verkkokauppaan: https://ballzy.eu/fi/catalogsearch/result/?q=hnmky 

 

 

Helsingin NMKY on palkannut yli 200 nuorta kesätöihin  

Helsingin NMKY on palkannut tänä kesänä yli 200 nuorta kesätöihin. 
Kesätyöpaikkoja on laidasta laitaan, leiri- ja kerhotoiminnasta aina viestintään 
saakka. Noin puolet kesätyöpaikosta ovat Helsingin NMKY:n Osaamista 
tulevaisuuteen -hankkeessa, jossa nuorten työelämä- ja yrittäjyystaitoja 
vahvistetaan oikean työkokemuksen kautta. Päivittäin nuorten työtä ohjaavat 
työvalmentajat ja jokainen nuori saa nimetyn yksilövalmentajan, joka kartoittaa 
nuoren kokonaistilanteen, sopii nuoren kanssa tavoitteista ja auttaa, ohjaa sekä 
tukee nuorta tavoitteita kohti. –Yhteistyötahojen avustuksella olemme... 

 

 

Unified-toiminta täytti 10 vuotta 

Unified-toiminta täytti tänää keväänä Namikassa jo 10 vuotta. Unified-koripallossa 
kehitysvammaiset urheilijat ja vammattomat partneripelaajat pelaavat samoissa 
joukkueissa. Kansallisella tasolla myös muut erityistä tukea tarvitsevat harrastajat 
voivat pelata Unified-koripallojoukkueissa. Kentällä yhdessä joukkueessa pelaa 
samaan aikaan kolme urheilijaa ja kaksi partneria. Unified-koripalloa pelataan 
tavallisen koripallon säännöillä. 
Suomeen Unified-koripallo rantautui Euroopan komission tukeman Special Olympics 
-nuorisohankkeen voimin 2010 ja tällä hetkellä Unified-koripalloa pelataan... 

 

 

Vienna Open oli taekwondon liikesarjakilpailijoiden 
mitalisampo  
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Itävallan liikesarjakilpailuihin 11.–13.6. osallistui HNMKY Taekwondosta peräti 
kymmenen kilpailijaa. Innostus siivitti: tuloksena oli kuusi mitalia, muita sijoituksia 
ja rutkasti kisakokemusta. Maineikas ja perinteinen Itävallan kilpailu järjestettiin 
tänä vuonna online-kilpailuna (Vienna International Open Poomsae Championships). 
Harrastajasarjoissa saa itse valita esitettävät liikesarjansa. Itävallan kilpailuissa 
harrastajilla oli liikesarjojen valinnassa enemmän valinnanvaraa kuin aiemmissa 
kilpailuissa. Ilahdutti, että seuran kilpailijat valitsivat ennakkoluulottomasti myös 
korkeampia – ... 

 

 

Vähemmistöjen edustajat innostavat nuoria omilla 
uratarinoillaan Helsingin NMKY:n representaatiohankkeen 
seinällä 

Representaatiohanke päästää ääneen esimerkiksi Etelä-Afrikan, Yhdysvaltojen ja 
Suomen radioaalloilla kuullun media-ammattilaisen Amkelwa Kapasen, joka 
radiotyönsä lisäksi on osallistunut mm. Helsinki African Film Festivalille (HAFF). 
Festivaali toi laatuelokuvia Afrikasta Helsingin valkokankaille rikkoen kapeaa tarinaa, 
jota ulkopuoliset kertovat maanosasta ja sen ihmisistä. Hän on myös työskennellyt 
Etelä-Afrikasta adoptoitujen lasten ja heidän perheidensä kanssa auttaen lapsia 
oman identiteetin ja perinteen tavoittamisessa. Tässä työssään hän on fyysinen 
roolimalli ja vaikuttaa siihen,... 
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Hotel Arthurin KesäHesa-hinnat 2021 

Tervetuloa lomalle Helsinkiin. Vietä päivä huvitellen Linnanmäellä tai polskien Serenassa. 
Rannekkeet ja pääsyliput ovat ostettavissa etuhintaan vastaanotosta. 

Huonevaraus on helppo tehdä Arthurin kotisivujen kautta koodilla HESA 
https://reservations.hotelarthur.fi/100021?LanguageID=34#/guestsandrooms 

Hinnat 2021: 
* Majoitus yhdelle Classic 1hh 65€ 

* Majoitus Standard-huoneessa (erilliset vuoteet) 80€ 
* Majoitus parivuoteellisessa Standard-huoneessa 85€ 
* Majoitus Comfort-huoneessa (erilliset vuoteet) 85€ 

hinnat sis. aamiainen ja alv 

Perheille alkaen: 
* alle 4-vuotiaat veloituksetta ilman omaa vuodetta 

* Superior-huone 99€ (2 aikuista + 2 lasta alle 12v., vuodesohvalla) 

Kuluton peruutus saapumispäivänä klo 18 mennessä. Hinta on tarkoitettu vapaa-ajan 
matkustukseen. Maksu suoritetaan saapuessa maksukortilla paikan päällä. Tarjoushintaisia 

huoneita on rajoitettu määrä. 

KesäHesa-hinnat ovat voimassa 01.06.-05.08.2021. Oikeudet muutoksiin pidätetään. 
 
  
  

 
 

Haluatko mainostaa uutiskirjeessä? 

Peru uutiskirje 
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