
 

 

 

 

 

HNMKY:n aikuisjengien yhteinen kausikortit myyntiin, 
korista lähes joka viikko Urhiksella! 

 
Helsingin NMKY:n miesten ja naisten kausikortti on tällä kaudella yksi ja sama 
kortti. Ostamalla 60 euron kausikortin näet kaikki miesten ja naisten kotipelit 
Urhiksella. Sarjoina on tutut valtakunnan toiseksi korkeimmat sarjat, eli miesten 
1-divisioona A sekä naisten 1. divisioona. Ottelut ovat kaikki Helsingin 
urheilutalolla ja ne pelataan pääsääntöisesti sunnuntaisin klo 17:30 alkaen, 
muutamia poikkeuksia kauden aikana löytyy. Kausikortit ovat myynnissä Malmin 
palloiluhallin kahviossa viikonloppuisin, kotiotteluissa urhiksella ja 
koristoimistossa erikseen sovittuna. Tue suosikki HNMKY... 
 
 

 

Ainutlaatuinen Hanno Möttölän Gaala 15.11.! Jäsenistöllä 
mahdolllisuus ostaa illalliskortteja ja tukea nuorten 
harrastustoimintaa 

 
Helsingin NMKY:n jäsenistöllä on nyt ainutlaatuinen tilaisuus ostaa illalliskortti jo 
loppuun myytyyn Hanno Möttölän Gaalaan 15.11. Helsingin NMKY:n juhlasalissa. 
Gaalan tuotto ohjataan lasten ja nuorten toimintaan Helsingin NMKY:n Hanno 
Möttölän rahaston kautta. Toimi nopeasti varaa illalliskorttisi (kiintiö 6kpl) 
lähettämällä meiliä osoitteeseen timo.laulaja@hnmky.fi  
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Suomen YMCA jakaa ensimmäisen nuorten 
rauhanpalkinnon juhlavuoden kunniaksi! 

 
Palkinnon arvo on 2000 euroa ja se myönnetään 29-vuotiaalle tai nuoremmalle 
henkilölle tai nuorten parissa toimivalle yhteisölle, joka on toiminnallaan tukenut 
rauhaa. 

Nuoren rauhantekoja voi olla esimerkiksi vapaaehtoistyö, syrjinnän ja 
yksinäisyyden vähentäminen, yhteisöllisyyden vahvistaminen tai muu 
rauhanrakennus niin arjessa, kouluissa, kodeissa, maailmalla kuin mediassa. 
Palkinnonsaajaa voi ehdottaa avoimen sähköisen lomakkeen kautta 31.10.2019 
saakka. Palkinnonsaaja valitaan esitysten perusteella ja valinnan tekee raati, joka 
edustaa palkinnon näkökulmasta keskeisiä tahoja, kuten... 
 

 

 

 

HNMKY taekwondon otteluliigan kärkeen!  

 
Vuoden kolmannen taekwondo-ottelun liigakisan jälkeen seuramme sijoittui 
valtakunnallisessa liigapistetilastossa ensimmäiseksi! Namikan ottelukisaajia siirtyi 
useamman kisaajan voimin ensimmäistä kertaa liigasarjaan vuosi sitten, jolloin 
kauden päätteeksi seuramme sijoittui 10 parhaan joukkoon. Tätä ennen 
seurastamme on osallistunut liigasarjaan vain pari kisaajaa 
taekwondotoimintamme ollessa vasta alkutaipaleillaan. Kisatiimiä valmentaa 
taekwondo-opettaja Elmer Nordberg. Tänä kisakautena on jäljellä vielä kaksi 
liigakisaa ja toivotaan kisaajillemme onnea ja menestystä kauden jatkoon! Olipa... 
 
 

 

Konsertteja syksyllä 2019  

 
Tervetuloa oppilasiltoihin Vihreään Saliin (Kaisaniemenkatu 8, 2.kerros): 
 
Soittajien oppilasilta maanantaina, 4.11.2019 kello 18. 
Laulajien oppilasilta keskiviikkona, 27.11.2019 kello 19 
 
 

 

U19-ikäiset tytöt ja pojat SM-sarjaan  

 
Helsingin NMKY:n U19-ikäiset tytöt ja pojat pelasivat itsensä SM-sarjaan 
kuluneena viikonloppuna! U19-pojat pelasivat karsintansa Joensuussa ja U19-
tytöt puolestaan Malmin palloiluhallilla kotikarsinnat. 
  
U19-pojat voittivat lauantain ottelussaan Lahti Basketball 2 joukkueen numeroin 
138-34. Tämän voiton turvin joukkue pelasi itsellensä paikan voittajien otteluun. 
Toisessa ottelussa vastaan asettui järjestäjä joukkue Joensuun Kataja. Aamuisessa 
ottelussa Namika oli kuitenkin terävän liikenteessä ja takoi taululle lukemat 97-80. 
Molemmista otteluista voitto takasi joukkueelle paikan U19-... 
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HNMKY:n kauden 2019-20 miesten jengi esittäytyy  

 
Helsingin NMKY:n miesten joukkueen valmistautuminen kauteen on täydessä 
käynnissä. Joukkueessa tulee pelaamaan muutamia uusia kasvoja ja tukku viime 
kausien runkopelaajia. Kauden 2018-2019 pelaajista Jyri Eboreime suuntasi 
seitsemän Namika-kauden jälkeen Viroon opintojen maailmaan. Markus Vallila 
sitä vastoin suuntasi länsinaapuriimme Ruotsiin opiskelemaan. Jaakko Lammin 
matka jatkui opiskelujen perässä Jyväskylään ja JBA:n riveihin. Mikael Kauhanen ja 
Karri Kallela suuntasivat työelämän kiireisiin, lisäksi Cihat Altunel panostaa 
opiskeluun ja siirtyi alempiin sarjoihin pelaamaan... 
 
 

 

Senioreiden koripallon maailmanmestaruuskisat Espoossa 
25.7.-4.8.2019  

Fimba on järjestänyt seniorien MM kisoja vuodesta 1991 alkaen ja Em kisoja 
vuodesta 2000 lukien. Helsingin NMKY:n seniorit ovat olleet pitkään mukana sekä 
MM että EM kisoissa ja pelannut YMCA Finland nimisenä joukkueena.  
Tänä kesänä 15. MM kisat järjestettiin Espoossa 25.7.-4.8.2019 Tapiolan Hongan 
ollessa päävastuussa kisojen käytännön järjestelyistä.Mukana oli viideltä 
mantereelta  yhteensä 44 eri kansakuntaa, lähes 300 joukkuetta ja noin 3 000 
pelaajaa. Ottelutapahtumissa Espoossa oli mukana noin 5000 henkilöä, koska 
monet pelaajat olivat ottaneet myös perheensä mukaan. Suomeen tuli yksi... 

 

 

Rippikoulut 2020 - ilmoittautuminen alkaa pian!  

Helsingin NMKY:n kesän 2020 rippikoululeirit ja niiden aikataulut on nyt julkaistu! 
Tarjolla on kaksi erilaista riparia: kesäkuussa järjestettävät Pellin toimintaripari 
Karjalohjalla sekä Saariselän maisemissa toteutettava vaellusripari. Molempien 
leirien konfirmaatiot pidetään upeassa Helsingin Vanhassa kirkossa, jonne 
mahtuu hyvin kaikki leiriläisen läheiset ja sukulaiset juhlistamaan rippikoululaisen 
tärkeää päivää! 
Pellin toimintaripari sisältää monipuolista ohjelmaa Pellin leirikeskuksen parhaita 
puolia hyödyntäen! Leirin aikana riparilaisella on mahdollista mm. kiipeillä 
yläköysiradalla... 

 

 

Syyslomaleireille ehtii vielä ilmoittautumaan!  

 
Syyslomaviikolla (vk 42) Helsingin NMKY:llä on tarjolla jälleen monenlaista 
leiritoimintaa ympäri Helsinkiä! Leirit tarjoavat monipuolista tekemistä niin sisällä 
kuin ulkonakin, ja ne on suunnattu pääosin 7-10-vuotiaille koululaisille. Tutustu 
leiritoimintaan alla olevista linkeistä ja ilmoittaudu mukaan pian, sillä paikkoja on 
rajoitetusti. 
 
Kaisaniemen päiväleiri 
Kontulan päiväleiri 
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Tapanilan päiväleiri 
Pakilan päiväleiri 
Korisleiri Hotel Arthurissa 
Pellin syyslomaleiri 
 
 

 

NEET-verkoston Starttiviikko - merkityksellisiä kohtaamisia 

 
NEET-verkostosta alunperin lähtenyt idea toteutettiin ensimmäistä kertaa 2.-
6.9.2019. Helsingin NMKY:llä oli ilo olla mukana päivittäisissä tapahtumissa 
ympäri Helsinkiä tapaamassa nuoria ja pohtimalla yhdessä: kesä meni, mitäs 
sitten? Tapahtumat tavoittivat niin nuoria kuin aikuisia heidän ympäriltään ja 
parasta antia viikolta oli yhteistyö tahojen kanssa, toiminnan nuorten 
osallistaminen ja keskustelut uusien ihmisten kanssa tapahtumissa. Saattoipa 
jokunen uusi tuttavuus myös löytää tiensä meidän toimintaan. Suurkiitokset 
kaikille järjestäjille ja eritoten tapahtumiin osallistuneille... 
 
 

 

Pellin taekwondoleiri vietettiin ihanissa tunnelmissa 

 
Pellin leirikeskuksessa järjestettiin seuramme elokuinen taekwondoleiri 
nyt kolmatta vuotta peräkkäin. Viikonlopulle osallistui 49 harrastajaa ja 
perheenjäsentä, niin lapsia, nuoria kuin aikuisia. Taekwondotreenien lisäksi 
nautittiin Pellin ihanasta luonnosta, herkullisesta ruoasta ja tietysti 
hyvästä seurasta. Leirillä tehtiin kanoottiretki, uitiin, pelattiin pihapelejä ja 
vietettiin aikaa niin uusien kuin vanhojen seurakaverien kanssa. Leiriaika kului 
taas liiankin nopeasti, vaan onneksi samassa hyvässä hengessä voimme jatkaa 
syksyä treenien parissa. Kiitos kaikille osallistujille... 
 
 

 

"Suuret mestarit" - konsertti pidettiin Namikan juhlasalissa 

Kolmannessa Helsingin NMKY:n musiikkiopiston ja Meri-Helsingin musiikkiopiston 
yhteiskonsertissa kuultiin monipuolista ohjelmistoa molempien opistojen 
oppilaiden tulkitsemina. Kiitos kaikille mukana olleille! 
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Kaksi jälkiruokaa yhden hinnalla Bistro Arthurissa:  
  

* Etu voimassa Bistron aukioloaikoina arkisin klo 14.00-21.00 (keittiö auki klo 20.30 saakka) 
 

Edun voi käyttää 1.-31.10.2019  välisenä aikana. 
Mainitse paikan päällä tilaustasi tehdessä koodi: HNMKY10.  

 
Herkulliseen Bistro-menuun ja jälkiruokiin pääset tutustumaan osoitteessa: 

https://www.hotelarthur.fi/fi/ravintola/a-la-carte/ 
  

Ota yhteyttä:  
* sähköpostitse: myyntipalvelu@hotelarthur.fi 

* puhelimitse: 09-173441 (ma-to klo 8.00-17.00, pe klo 8.00-16.00) 
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Haluatko mainostaa uutiskirjeessä? 

Peru uutiskirje 
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