
 

Näytä kuukauslehti selaimessa

Tule kannustamaan Helsingin NMKY:n joukkueita
kotipeleihin!
Katso syksyn peliohjelma tästä (ohjelma tehty basket.fi:n tietojen
pohjalta).

 

Helsingin NMKY:n kesän 2017
teemarippikoululeirien 
ilmoittautuminen on nyt käynnissä!
TOIMINTARIPARI 16.-22.6.2017 Pellin leirikeskuksessa Karjalohjalla,
VAELLUSRIPARI 6.-14.6.2017 Saariselällä ja KORISRIPARI 
12.-17.6.2017 Kisakalliossa tarjoavat hyvän vaihtoehdon 
aktiivista ja monipuolista leiriä kaipaaville nuorille. Leirien 
konfirmaatiot pidetään Helsingin Vanhassa kirkossa.

Tutustu leireihin ja ilmoittaudu mukaan: 
www.hnmky.fi/rippikoulu

 

 

Musiikkiopiston 50v. juhlakonsertti
Tervetuloa Helsingin NMKY:n musiikkiopiston 
50-vuotiskonserttiin 26.10. kello 18 juhlasaliin, Vuorikatu 17.

 

A- ja B-pojat taistelivat itsensä SM-sarjaan
A- ja B-pojat pelasivat itsensä kuluneena viikonloppuna SM-sarjaan.
A-poikien lohkoarvonnoista osui kohdalle pahin mahdollinen ja B-
poikien sarjapaikan varmistuminen jäi myöskin kutkuttavasti
viimeisen pelin armoille. B-poikien toinen joukkue ei valitettavasti
selvinnyt…

 

HNMKY:n Taekwondon lokakuun tutustumispäivät
Tervetuloa paikan päälle kokeilemaan taekwondoa! Ei
ennakkoilmoittautumista kyseisille päiville. Aiempaa kokemusta lajista
ei tarvita. Mukaan liikuntavaatteet ja vesipullo. Ilmainen
tutustuminen! ti 11.10.2016 Malmin palloiluhallilla (Siemenkuja 3,
alakerta) klo 18-19 (9-12…
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A- ja B-tyttöjen onnistuneet karsinnat tuotti
kaksi SM-sarjapaikkaa.
A- ja B-tyttöjen valtakunnallisten sarjojen karsinnat pelattiin viime
viikonlopuna ja Helsingin NMKY onnistui molemmista itselleen SM-
sarjapaikan taistelemaan.Sekä A- että B-tytöt hoitivat lohkonsa 3/1
pelillä ja näin ollen seurassamme pelataan tyttökoriksessa…

 

Namikan sekakuoro
...hakee uusia laulajia kaikkiin ääniin. Kuoroa johtaa MuM Elena
Turunen. Harjoitukset pidetään Namikalla tiistaisin kello 18 - 20
osoitteessa Kaisaniemenkatu 8, 3. kerros. Tiedustelut ja
ilmoittautumiset musiikkivastaava Anu Kurkaalle;
anu.kurkaa@hnmky.fi…

 

Toiminnan avulla työelämään
Lue syksyn ohjelmasta lisää täältä.

 

LähiTapiola maksuttomien koriskurssien
päätöstapahtuma MPH:lla!
Järjestettiin lauantaina 17.9. Kiitämme kaikkia kursseille ja
infotilaisuuteen osallistuneita!
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Jäsenedut lokakuulle:

Jäsenetu-majoitus 9.10.-14.11.2016 alkaen EUR 72.00/huone sisältäen:
* majoituksen 1-2:lle hengen basic huoneessa

* runsaan aamiaisen noutopöydästä
* ateriaetukupongin a la carte listan pääruoista (arvo EUR 3.00)
* lasin kuohuviiniä hintaan EUR 3.00 (normaalihinta EUR 5.20)

Perheille alkaen:
* EUR 92.00 superior huone vuodesohvalla yhdelle lapselle

* EUR 102.00 superior huone vuodesohvalla kahdelle lapselle

Ravintolaedut ravintolan aukioloaikoina. 
Tarjoushuoneita rajoitetusti. Koskee vain uusia varauksia. 

Alle 4-vuotiaat veloituksetta ilman omaa vuodetta.

Tee varaus 1.10.- 31.10.2015 välisenä aikana, majoittua voit 9.10.-14.11.2016
saatavuuden mukaan. 

Varauskoodi JÄSENEDUT LOKAKUU on mainittava varauksenteon yhteydessä.
Varaa  puhelimitse puh 09-173 441 tai sähköpostitse reception@hotelarthur.fi. 

Tarjoushuoneet tarkoitettu vapaa-ajan matkustamiseen - ei muita alennuksia. 
Maksu paikan päällä käteisellä tai henkilökohtaisella maksukortilla - ei laskutusta. 

Pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin.

Haluatko mainostaa uutiskirjeessä?

Peru uutiskirje
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