
 

  

 

Helsingin NMKY syyskokous 9.12.klo 18.00, tervetuloa!  

Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys ry:n 
SYYSKOKOUS 
pidetään maanantaina joulukuun 9. päivänä 2019 
klo 18.00 yhdistyksen tiloissa, 
Vuorikatu 17, Helsinki. 
Kokousmateriaali ladattavissa tästä linkistä 
  
Ennen kokousta kahvitarjoilu klo 17:30 ja 
kokous klo 18:00 alkaen. 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 §:n määräämät asiat. 
HALLITUS 

 

 

Tervetuloa nauttimaan perinteinen joululounas Hotel 
Arthuriin!  

Joululounas on katettuna Ravintola Arthurissa Helsingissä 10.–13.12.2019 ja 16.-
19.12.2019klo 11.00–15.00. Perinteinen joulupöytä tuo makumuistoja 
lapsuudesta ja on monelle se ainoa oikea joulupöytä. Alkupalojen aatelia ovat 
kalat eri muodoissaan, terriinit, patee, rosolli ja sienisalaatti. Pääruokana 
tarjotaan itseoikeutetusti kinkkua ja perinteiset laatikot täydentävät aterian. 

 

 

Sinfoniaorkesterin konsertti hurmaa jälleen 10.12.2019  

Helsingin NMKY:n vuoden viimeisessä konsertissa kuullaan Shostakovitsin 1. 
viulukonsertto, solistina soittaa Tami Pohjola, sekä Dvorakin 7. sinfonia. 
Orkesteriamme johtaa Tapio von Boehm. 
Liput 15,00 ( eläk.12,00 opiskelijat 8,00). 
Konsertti järjestetään Helsingin NMKY:n juhlasalissa. Tervetuloa! 

 

 

Ilmoittautuminen Taekwondoleirille helmikuussa Pellin 
leirikeskuksessa on nyt auki 

Helmikuussa järjestämme ensimmäistä kertaa Pellin leirikeskuksessa Karjalohjalla 
talvisen tekwondoleirin. Pellissä olemme leireilleet yleensä elokuussa, mutta nyt 
harrastajien toiveesta leiri pidetään lisäksi talviaikaan. Leiri sopii kaikille 
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taekwondoharrastajille, niin lapsille, nuorille kuin aikuisille sekä myös harrastajien 
perheille. Leiri pidetään ajalla pe-su 7-9.2.2020. 
Ilmoittautuminen: https://www.hnmky.fi/urheilu/taekwondo/leirit-ja-
tapahtumat/pellin-taekw... 
Pellin leiri on tunnettu niin herkullisesta ruoasta kuin hyvästä seurasta ja 
ilmapiiristä :) 
Hinta: alk. 75 euroa/hlö.... 

 

 

Pikkujoulut täyttivät urheilutalon ja Namika nappasi voiton!  

Hieno ottelu takana, hyvä tunnelma ja upea kannustus! Tunnelmallisessa HNMKY 
- Torpan Pojat kamppailussa teitä faneja oli paikalla lähes tuhat! Namika kiittää, 
pidetään huolta että katsomot ovat jatkossakin täynnä. 
Lopputulos oli 72-60 ja paikalliskamppailusta Namikalle voitto. Naiset nappasivat 
myös voiton vierasottelusta Puhuttaria vastaan numeroin 66-73! 
Helsingin NMKY:n koripallotoiminta kiittää onnistuneista pikkujouluista ja 
toivottaa teidät jatkossakin kannustamaan Namikalaiset voittoon! Alla päivitetty 
ottelukalenteri. 

 

 

Ville Turkka työpajan esimieheksi  

25.11.2019 työpajan esimiehenä aloittaa Icehearts toiminnan perustaja Ville 
Turkka. Turkan työsuhde on vuoden 2019 loppuun asti puolipäiväinen. 
Turkka tuo tiimeille ja Helsingin NMKY:lle laaja-alaista osaamista ja kokemusta 
lasten ja nuorten elämänhallinnan ja -laadun parantamiseen. Turkka tuntee 
mainiosti julkisten palveluiden ja kolmannen sektorin toiminnan rajapintojen edut 
ja haasteet ja osaa yhdessä tiimien kanssa vahvistaa omalla panoksellaan 
osaamista ja laatua toiminnoissa. 
”Uuden kulman löytäminen hyvinvoinnin lisäämiseksi nuorten ihmisten elämässä 
ja tulevaisuudessa kiinnostaa.... 

 

 

Hanno Möttölän gaalassa kerättiin varoja lasten ja nuorten 
harrastustoimintaan sekä juhlittiin 130-vuotiaita Helsingin 
NMKY:tä ja Suomen YMCA:tä  

15.11.2019 Helsingin NMKY:n juhlasali koristautui historiamme ensimmäiseen 
Hanno Möttölän gaalaan, jossa keräsimme varoja lasten ja nuorten toimintaan. 
Samalla juhlistimme 130 vuotiaita Helsingin NMKY:tä ja Suomen YMCA:ta. Suuret 
kiitokset kaikille osallistujille ja lahjoittajille, pystymme jälleen tarjoamaan 
saavutettavia ja edullisia harrastusmahdollisuuksia yhä useammalle nuorelle, 
taustasta ja taloustilanteesta riippumatta.  
Tapahtumaa isännöi Hanno Möttölä ja kuulimme useita inspiroivia puheenvuoroja 
niin Teemu Laajasalolta (Helsingin hiippakunnan piista) kuin Henrik Dettmannilta 
(Suomen... 
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HNMKY Taekwondosta edustaja Taekwondoliiton 
valiokunnassa  

Helsingin NMKY Taekwondosta Suvi Toivonen pääsi edustamaan Suomen 
Taekwondoliiton liikesarjavaliokuntaan. Liikesarjavaliokunta vastaa muun muassa 
kotimaan liikesarjakilpailuista ja leireistä, maajoukkueen toiminnasta sekä toimii 
yhdessä maajoukkueen päävalmentajan ja joukkueenjohtajan kanssa. 
Valiokuntaan oli pyydetty aktiivista harrastajajäsentä, johon Suvi sopi mainiosti. 
Suvin tavoitteena valiokunnassa on lisätä kiinnostusta liikesarjatoimintaan ja 
saada uusia kilpailijoita mukaan. 
”On hienoa, että taekwondossa on omia kilpasarjoja eri-ikäisille ja -tasoisille. 
Liikesarjayhteisö on ihan... 
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▪️ Ravintola Arthurin perinteinen joululounas -10% tarjoushintaan 

▪️ Tarjoushinta edellyttää pöytävarausta, mainitse tilausta tehdessä koodi: HNMKY12 
▪️ Varaukset myyntipalvelusta myyntipalvelu@hotelarthur.fi tai +358 9 17344 200 (Avoinna ma-to 08.00-

17.00, pe 08.00-16.00) 

 
Joululounas on katettuna Ravintola Arthurissa Helsingissä 10.–13.12.2019 ja 16.-19.12.2019 klo 11.00–

15.00. Perinteinen joulupöytä tuo makumuistoja lapsuudesta ja on monelle se ainoa oikea joulupöytä. 
Alkupalojen aatelia ovat kalat eri muodoissaan, terriinit, patee, rosolli ja sienisalaatti. Pääruokana 

tarjotaan itseoikeutetusti kinkkua ja perinteiset laatikot täydentävät aterian. 
 
 

Perinteinen joulun noutopöytä 39.90 €/henkilö 
Vähimmäislaskutus 20 henkilöä klo 15.00 jälkeen 

Glögi (alkoholittomana) 

*** 

Rosollia M,G,V ja punajuurikermaa L,G 

Metsäsienisalaattia L,G 

Punajuuriterriiniä ja vuohenjuustoemulsiota L,G 

Napue- ja punajuurigraavattua merilohta M,G 

Leppäsavustettua lohta M,G 

Arthurin silli- ja silakkavalikoima L,G 

Arthurin olut-alatoopia M,G 

Savustettua kalkkunanrintaa ja kirsikkahilloa M,G 
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Suolakurkkuja M,G,V, smetanaa L,G ja hunajaa M,G 

Keitettyjä perunoita L,G 

Joululeipää ja voita L 

Kotikaljaa M 

*** 

Joulukinkkua M,G 

Sinappia M,G,V 

Luumuja M,G,V 

Herneitä M,G,V 

*** 

Lanttulaatikkoa L,G 

Porkkanalaatikkoa L,G 

Imellettyä perunalaatikkoa L 

*** 

Uuniomenarahkaa ja pipari-crumblea L 

Suklaakakkua VL, hunaja-pähkinää M,G ja kanelivaahtoa L,G 

Kahvia/teetä 

  

VL: vähälaktoosinen | L: laktoositon | M: maidoton | G: gluteeniton | V: Vegaani 

  

Aterian päätteeksi 
Valkosuklaaglögi pannacotta ja piparicrumblea 5.50€ 

Suklaafondant ja piparijäätelöä 5.50€ 

Luumukiisseliä ja kanelivaahtoa 2.50€ 

Kahvi/tee ja joulutorttu 5.00€ 

  

Juomat 
Alkoholiton glögi 5.50€ 

Terästetty glögi pieni 6.50€ 

Terästetty glögi iso 9.00€ 
Talon viinit 34.00€/plo 

Kahvi/tee 3.00€ 
 



 
 
 
 
 
 
 

Haluatko mainostaa uutiskirjeessä? 

Peru uutiskirje 
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