
 
 

 

  

 

Kiinnostaako yliopisto-opiskelu tai vaihto-oppilasvuosi 
Yhdysvalloissa?  

Averett Universityn emeritus professori ja nykyisin yliopistolle opiskelija 
scouttausta tekevä Namika-legenda Vesa Hiltunen luennoi aiheesta: Opiskele 
ulkomailla – YMCA Gateway to Academic Studies 19.11. klo 18 – 19 Hotel Arthurin 
tiloissa. 

Vesa on auttanut vuosien saatossa satoja 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. 

 

 

Opisto tarjoaa musiikkia loppusyksyn iltoihin 

 
Laulajien oppilasilta Vihreässä salissa (Kaisaniemenkatu 8, 2. kerros) 
keskiviikkona, 27.11.2019 kello 19. 
 
Musiikkiopiston joulukonsertti juhlasalissa tiistaina, 3.12.2019 kello 18. 
 
Sinfoniaorkesterin slaavilaismusiikin konsertti juhlasalissa tiistaina, 10.12.2019 
kello 19. Konsertissa kuullaan Shostakovitsin 1. viulukonsertto (solisti Tami 
Pohjola) sekä Dvorakin 7. sinfonia. Liput 15, 12 ja 8 euroa. 
 
 

 

Tervetuloa koripalloväen pikkujouluihin 1.joulukuuta  

Helsingin NMKY:n koripalloväen Pikkujoulupeli pelataan tänä vuonna 
urheilutalolla sunnuntaina 1.12. Miesten joukkue pelaa paikallispelin Topoa 
vastaan klo 17:30. Otteluun on vapaa sisäänpääsy ja pelissä tarjoillaan mm. glögiä 
kaikille katsojille. Lisäksi HNMKY:n kauden seuratuotteet jaetaan 
joukkuekohtaisesti joukkueen yhteyshenkilöille. 

Täytetään urheilutalo pikkujouluhengessä ja kannustetaan miehet voittoon 
Toposta. Peli pelataan Helsingin urheilutalolla, Helsinginkatu 25, 00510 Helsinki. 
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Etsivän nuorisotyön terveiset Tallinnasta!  

Käytiin viime perjantaina tutustumassa Tallinnan etsivään nuorisotyöhön. He 
kutsuvat tekeväänsä työtä termillä mono, eli vapaasti käännettynä liikkuva 
nuorisotyö. Työ pitää sisällään mm. katutyötä, pienryhmiä, yksilötyötä ja 
tapahtumien järjestämistä. Heidän pääkohderyhmä oli 11-19-vuotiaat nuoret. 

Meille selvisi, että Tallinnan toimintaympäristö ja nuorisotyön rooli ei ole ehkä 
niin vahva kuin esim. meillä Helsingissä. Resurssit ovat huomattavasti pienemmät 
ja heidän tulee jatkuvasti taistella niiden puolesta. Hienoa oli kuitenkin nähdä 
miten suurella panostuksella ja sydämellä he tekivät... 

 

 

Onnea tulevaan kauteen Namikan kasvatit!  

Namikan kasvatteja viilettää yliopistossa tulevalla kaudella kelpo määrä! 
Ville Tahvanainen (Bradley) ja Olivier Nkamhoua (Tennesee) avasivat NCAA- 
uransa tällä viikolla ja molemmat pääsivät heti pisteiden makuun! Olli duunasi 
7p/7r/1b, Ville puolestaan 3/1/1! 

Joonas Tahvanainen aloittaa senior kautensa Westminster Collegessa NCAA2 
sarjatasolla ja naisten NCAA:ssa pelaa niin ikään kolmella sarjatasolla Namikan 
kasvatteja. Sini Mäkelä Manhattanissa (NCAA), Katariina Kaikkonen ja Savannah 
Goodwin Murray State Collegessa myös(Junior College). 

 

 

HNMKY edelleen taekwondon otteluliigan ykkösenä!  

Lokakuussa pidettyihin Porvoo Open taekwondokisoihin osallistui seurastamme 
useita ottelukisaajia niin valtakunnalliseen liigasarjaan kuin harrastajasarjoihin. 
Lisäksi yksi kisaaja osallistui liikesarjakisoihin. 

Vauhdikkaista kisoista saatiin taas hyviä kokemuksia sekä mitaleja, mukaan 
osallistui niin kokeneita kisaajia kuin ensikertalaisia. Ottelukisaajia valmentaa 
Elmer Nordberg. Otteluliigassa seuramme pitää edelleen ykkössijaa, mikä on ollut 
tänä vuonna merkittävä ja iloinen saavutus nuorelle taekwondo- toiminnallemme. 
Vielä on edessä liigafinaalit, joten tsemppiä kisatiimi kauden viimeisiin kisoihin ja 
jatketaan hyvällä yhteishengellä ja toisiamme kannustaen! 

 

 

Y-Line – uusi nettikeskusteluprojekti nuorilta nuorille 

 
Helsingin NMKY:n Namikalainen nuorisotyö on laajentamassa toimintaansa 
verkkoon, missä tänä syksynä on pyörähtänyt käyntiin uusi EU-
rahoitteinen, Solidaarisuusjoukot-ohjelmaan kuuluva nuorilta nuorille oleva 
nettikeskusteluprojekti Y-Line. 
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Y-Line on suunnattu 15-26-vuotiaille nuorille ja sen tarkoituksena on 
tarjota mahdollisuus vaihtaa ajatuksia muiden nuorten kanssa heidän 
elämäänsä koskettavista asioista mukavasti omalta kotisohvalta käsin.  
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Haluatko mainostaa uutiskirjeessä? 

Peru uutiskirje 
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