Näytä kuukauslehti selaimessa

Kiinnostaako yliopisto-opiskelu tai vaihtooppilasvuosi Yhdysvalloissa?
Averett Universityn emeritus professori ja nykyisin yliopistolle
opiskelija scouttausta tekevä Namika-legenda Vesa Hiltunen luennoi
aiheesta: Opiskele ulkomailla – YMCA Gateway to Academic Studies
Abroad 23.11. klo 18 – 19 Hotel Arthurin tiloissa.
Vesa on auttanut vuosien saatossa kymmeniä suomalaisia nuoria
opintojen alkuun Yhdysvalloissa, Academic – tai Sports stipendeillä.
Tilaisuudessa saat konkreettista ja ajantasaista tietoa
opintomahdollisuuksista Yhdysvalloissa.
Tilaisuus on maksuton ja siihen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.
Tilaisuuteen ovat tervetulleita tulevat opiskelijat, heidän
taustajoukkonsa tai muuten asiasta kiinnostuneet.
Averett University

Sinfoniaorkesterin konsertti 8.12.2016
Katso tiedot täältä!

Tule kokeilemaan taekwondoa HNMKY:ssä!
Taekwondoa Kaisaniemessä ja Malmilla lapsille, aikuisille sekä
yhdessä koko perheelle. Kahden viikon ilmainen kokeilu!

B-pojille taisteluvoitto tuliaisina Kallahdesta.
Namikan B-pojat matkasivat Wartti Basketin ja Keravan Kori-80
yhdistelmäjoukkueen vieraaksi sunnuntaina. Mukaan tarttui voitto ja
kourallinen hyvää kokemusta levypallopelin merkityksestä. Namika oli
ensimmäisen puoliajan täysin isäntien pihdeissä ja tauolle
lähdettiinkin…

Miehille kirvelevä jatkoaikatappio MuKi:sta.
HNMKY- miehet pelasivat sunnuntaina Munkkiniemen Kisapoikia
vastaan viihdyttävän ja jännittävän koti-ottelun Malmin
Palloiluhallissa.Ennakkoasetelmista katseltuna ottelusta olikin
tiedossa tiukka ja viihdyttävä spektaakkeli. Toisella jaksolla näytti
siltä että munkkiniemeläiset vieraat pääsisivät karkaamaan,…

Musiikkiopiston 50v. juhlakonsertti
Helsingin NMKY:n musiikkiopiston 50-vuotiskonsertti järjestettiin
26.10. Kiitos kaikille mukana olleille!

HNMKY-naiset ja -miehet
niukkoihin kotitappioihin.
HNMKY-naiset pelasivat kauden toisen kotiottelunsa Mph:lla
Joensuun Katajaa vastaan. Tiukan ja monivaiheisen kamppailun
jälkeen Kataja oli aavistuksen verran parempi ja loppulukemat
Joensuulaisille vierailijoille 48-62...

B-tytöt taisteluvoittoon LePystä, B-pojille
tappio Munkkiniemestä.
B-tytöt jatkoivat taivaltaan B-tyttöjen SM-sarjassa Leppävaaran
Pyrintöä vastaan lauantaina LePyn kotiluolassa. Ottelu pysyi
tasaisena pitkin kamppailua ja kotijoukkue kiusasi mustanuttuista
HNMKY:n soturilaumaa viimeiselle neljännekselle asti...

A-pojat komeaan kotivoittoon Lahdesta, A-tytöille
opettavainen reissu Helmi Centeriin.
A-pojat pelasivat lauantaina sarja-avauksensa ennakkoon kokonsa
takia hankalaksi arvioitua Lahtea vastaan. Kotijoukkue näytti olevan
valmiilla jalalla liikenteessä ja Lahtelaiset putosivat kyydistä
kolmannen jakson aikana. Namikalaiset olivat...

Interview with Nikolai Shangichev
Voit lukea haastattelun täältä.

B-tytöissä ja B-pojissa ilahduttava määrä AllStars leirikutsuja.
HNMKY:n B-pojissa ja B-tytöissä saatiin iloisia uutisia viime viikolla.
Seuramme B-ikäisistä pelaajista peräti kaksitoista on kutsuttu Susi
Training Centerissä järjestettävään All-Stars leiritykseen...

B-tytöt harmittavaan kotitappioon, B-pojat
avasivat SM-sarjan voitolla.
B-tytöt avasivat eilen Malmin supersunnuntain ennakkoon oletetusti
kovalla pelillä Honkaa vastaan. Molemmat joukkueet olivat hyvin
valmistautuneen näköisiä ja peli olikin tiukkaa vääntöä alusta alkaen.
Kotijoukkue pysyi tahdissa mukana tukevat...

Miehet niukkaan kotitappioon, Naiset reippaaseen
vierasvoittoon sunnuntaina.
HNMKY-naiset kävivät onnistuneella vierasmatkalla Tampereella.
Viime kauden päätteeksi naisten Korisliigasta tipahtanut Pyrintö sai
tylyn kohtelun ensimmäisestä pelistä sisuuntuneelta Namikalta...

A-tytöt toisen puoliajan rutistuksesta
huolimatta tappioon.
A-tytöt pelasivat lauantaina Lahdessa SB-Girls:iä vastaan. Reissu oli
tappiollinen hyvästä yrityksestä huolimatta. Ensimmäisen erän
jälkeen mentiin vielä mustanuttujen 12-14 johdossa. Toisessa erässä
Lahtelaisten heitot putosivat hieman paremmin...

B-tytöt komeaan voittoon paikallistaistossa.
B-tytöt avasivat SM-sarja kautensa sunnuntaina paikalliskamppailulla
Helmi Centerissä Helmi Baskettia vastaan. Namikalaiset olivat
loistavalla pelipäällä ja ottelu oli alusta asti mustanuttujen hallintaa
molemmissa päissä kenttää. Vauhdikkaan...

A-tytöille opettavainen reissu Nokialle
Helsingin NMKY:n A -tytöt lähtivät ensimmäiseen SM -sarjapeliin BC
Nokian vieraaksi Nokialle. Ennakkoon ottelusta odotettiin tasaväkistä
vääntöä, jossa kummatkin joukkueet haluavat pitää kovaa tempoa.
Ottelu alkoikin tasaväkisesti korikorista edeten...

Helsingin NMKY:n miehet vierailivat sunnuntaina
Jyväskylässä, Naiset avasivat kautensa Malmilla
Sunnuntaina pelattiin sekä miesten 1-divisioona B:tä ja naisten
1.divisioonaa. Saldona sunnuntai-illan kamppailuista miehille selvä
voitto Jyväskylän Veikoista ja naisille kirvelevä tappio trilleristä
Turun Rientoa vastaan. Naisten pelistä voit käydä lukemassa…

Perheliikkarit starttaavat 24.10.
Paljon toivottu ja odotettu Helsingin NMKY:n perheliikkari starttaa
vihdoinkin myös Pakilassa maanantaina 24.10. Ilmoittautuminen
alkaa torstaina 6.10. ja hinta ei päätä huimaa, sillä loppusyksyn
liikkari maksaa vain 60€. Ryhmäkoko on…

-10% ALE RAVINTOLA ARTHURIN PERINTEISESTÄ
JOULULOUNAASTA
Perinteinen joululounas on katettuna arkisin 13.-22.12.2016 klo 11.00 – 15.00.
Buffetpöytä vaatii ennakkovarauksen. Joulupöytä katettuna klo 15.00 saakka.
Varauskoodilla JÄSENEDUT MARRASKUU saat edullisesta hinnasta EUR
38.00/henkilö vielä 10% alennuksen koko seurueelle! Katso lisää joululounaasta
tästä: http://www.hotelarthur.fi/fi/ravintola/sesonkituotteet/joululounas/
Tee pöytävarauksesi 30.11. mennessä ja nauti perinteisistä jouluherkuista
kollegoiden, asiakkaiden tai ystävien seurassa.
VARAUKSET: Myyntipalvelu ma-to 8.00-17.00, pe 8.00 - 16.00. Puhelin 09-173441
tai e-mail: myyntipalvelu@hotelarthur.fi

Haluatko mainostaa uutiskirjeessä?
Peru uutiskirje

