
 

Näytä kuukauslehti selaimessa

Arvoisa Helsingin NMKY:n jäsen ja yhteistyökumppani,
tervetuloa Helsingin NMKY:n joulun tapahtumiin

18.11. Tuntematon sotilas - näytös Kinopalatsissa klo 13.45. Näytöksen
jälkeen klo 18.00 elokuvassa alikersantti Rokkaa esittävä, Helsingin
NMKY:n partiolippukunta Sinisiin kuuluva Eero Aho, tulee kertomaan
elokuvasta. Paikkana Hotel Arthurin auditorio, Vuorikatu 18. Ellet saa
lippua 18.11. näytökseen, voit silti osallistua auditorion tilaisuuteen.
Tervetuloa!

 
Linkistä 30 ensimmäistä ilmoittautujaa mukaan. Lipun voi noutaa Hotel
Arthurin respasta. Kun 30 täynnä ilmoittautuminen ei enää toimi:
https://www.webropolsurveys.com/S/C99285336E8C7CE2.par
 
29.11. YMCA – Gateway to International Studies, Averett Universityn
professori Vesa Hiltunen kertoo opiskelumahdollisuuksista ja
stipendeistä, klo 18, Aurolan Sali, Vuorikatu 17
 
6.12. Helsingin NMKY:n Itsenäisyyspäivän konsertti, Johanneksen
kirkossa klo 15
 
11.12. Helsingin NMKY:n musiikkiopiston joulukonsertin klo 18
juhlasalissa.
 
15.12. Helsingin NMKY:n sinfoniaorkesterin konsertti.
Ohjelmassa Sibeliuksen 1. sinfonia ja Tsaikovskyn viulukonsertto,
solistina Emil Peltola, orkesterin johto Tapio von Boehm klo 19
juhlasalissa.
 

 

 

http://www.hnmky.fi/?na=v&id=67&nk=672-db7d909a58
https://www.webropolsurveys.com/S/C99285336E8C7CE2.par


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 International
Studies Abroad 29.11. klo 18 – 19 Hotel…

 

U16-tytöt terävinä Pyrintöä vastaan, U16-pojilla
hankala kahden ottelun viikko
HNMKY:n U16-ikäisten SM-sarjat jatkuivat viikonloppuna. U16-tytöt
pelasivat oman kierroksensa Tampereella, kun joukkue matkusti
Tampereen Pyrinnö vieraaksi. 02-pojilla oli vuorostaan kahden pelin
viikko, kun tiistaina joukkue pelasi paikalliskamppailun Sykki:ä…

 

U19-tytöt yhä voittamattomia kotisalissaan
HNMKY:n U19-tytöt kohtasivat lauantaina omassa ottelussaan
viimekauden finaalivastustajan Helmi Basketin. HNMKY oli ennen
ottelua voittanut kaikki kolme otteluaan. Ottelusta ennakkoon
katsottuna oli odotettavissa kiivas paikalliskamppailu Malmilla…

 

Naisilla hankala iltapuhde Turussa, Miehet
jatkoivat lentoaan RaPy:n kustannuksella
HNMKY:n miesten- ja naisten joukkueet jatkoivat otteluitaan
viikonloppuna. Miehet pelasivat kotiottelun Malmin Palloiluhallilla
sunnuntaina, kun Raholan Pyrkivä saapui vierailulle. Naiset
matkustivat sarjan kärkipäässä pelaavan Turun Riennon vieraaksi
Nunnavuoren Palloiluhallille.

 

 

Hanki Helsingin NMKY:n seuratuotteita suoraan uudessa
nettikaupassa! Sieltä löydät myös sporttisia ja Namika-
henkisiä joululahjaideoita!

Linkistä seuratuotevalikoimaan:
https://www.ballzy.eu/fin/shop/search/hnmky
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Haluatko mainostaa uutiskirjeessä?

https://www.facebook.com/BallzySuomi?fref=ts
mailto:timo.laulaja@hnmky.fi


Peru uutiskirje

http://www.hnmky.fi/?na=p&nk=672-db7d909a58
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