Näytä kuukauslehti selaimessa

Arvoisa Helsingin NMKY:n jäsen,
tervetuloa kevätkokoukseen 2.4. klo
18.00
Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys
ry:n
KEVÄTKOKOUS
pidetään tiistaina huhtikuun 2. päivänä 2019
alkaen klo 18.00 yhdistyksen tiloissa, Vuorikatu
17, Helsinki.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 §:n
määräämät asiat.
Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelle 2018 ovat
jäsenistön nähtävillä 28.3. alkaen virka-aikoina
yhdistyksen toimistossa Kaisaniemenkatu 10, 8.
kerros ja yhdistyksen Internet-sivulla
www.hnmky.fi.

Tervetuloa kannustamaan Namikaa

Urheilutalolle 28.3. klo 19.00
Helsingin NMKY:n miehet jatkoivat
pudotuspelejään lauantaina 23.3. Helsingin
Urheilutalolla. Runsaslukuinen 678 päinen
kotiyleisö sai todistaa todellisen playoffottelun
tunnelman, kun ottelu ratkesi viime hetkillä
vierasjoukkueen ottaessa voiton numeroin 67-73.
Ottelusarja jatkuu tiistaina Loimaalla kello 18:30,
ottelu näkyy myös Elisa Viihteen kautta.
Namikan miehet palaavat kotiluolaansa torstaina
28.3. kello 19:00 alkavaan otteluun. Tervetuloa
kannustamaan Namikaa ja luomaan
unohtumatonta pudotuspelitunnelmaa! HOS!

Helsingin NMKY:n sinfoniaorkesteri
esittää
Rimsky-Korsakov Alkusoitto oopperaan Tsaarin
morsian
Tsaikovski Pianokonsertto nr 1 b-molli
Borodin Sinfonia nr 2 b-molli
Solistina David Munk-Nielsen
Kapellimestarina Tapio von Boehm

Ilmoittaudu mukaan kesäleireille!
Helsingin NMKY:n suosittujen kesäleirien
ilmoittautuminen on käynnissä! Kesän aikana
tarjolla on lähes 50 erilaista leiriä, perinteisistä

monipuolisista päiväleireistä koris- ja
taekwondoleireihin sekä yön yli kestäviin leireihin
Pellin leirikeskuksessa.
Tutustu leirivalikoimaamme osoitteessa
www.hnmky.fi/leirit

Aloita kuntonyrkkeily!
Kuntonyrkkeilyssä saa niskajumit kyytiä ja kunto
kohenee vauhdilla, samalla opit erilaisia
nyrkkeilytekniikoita. Meillä on treenejä Helsingin
keskustassa, Käpylässä, Malmilla ja Pakilassa
aikuisille ja nuorille (+12v). Treenit alkaen 30e/kk.
Voit aloittaa kahden viikon maksuttomalla
kokeilulla. Mukaan voi tulla milloin vain!
Lisätietoa:
www.hnmky.fi/urheilu/taekwondo/kuntonyrkkeily/

Kahden yön majoitustarjous -15%
Varaa kaksi peräkkäistä yötä, niin saat -15% alennuksen
valitsemasi huoneen päivän hinnasta, kun teet varauksen
maaliskuun aikana. Huonehinnat sisältävät buffetaamiaisen ja ALV:n.
Varatessasi majoituksen suoraan hotellista, pääset
sisäänkirjautumaan jo klo 14.00 tai aikaisemminkin jos
huoneesi on valmis saapuessasi.
Majoittua voit vuoden 2019 aikana tarjoushinnalla. Etua ei
voi yhdistää muihin alennuksiin tai sopimushintoihin.
Mainitse varausta tehdessäsi koodi: HNMKY03
Myyntipalvelumme palvelee ma-to 8-17 ja pe 8-16.
puh. +358 9 173 441
myyntipalvelu@hotelarthur.fi
Hotellin vastaanotto
puh. +358 9 173 441

reception@hotelarthur.fi

Haluatko mainostaa uutiskirjeessä?
Peru uutiskirje

