
 

Näytä kuukauslehti selaimessa

Arvoisa namikalainen! Auta meitä kehittämään
palvelujamme, vastaa asiakaskyselyyn
Arvoisa Helsingin NMKY:n toimintaan osallistuva, yhteistyökumppani,
huoltaja tai jäsen!  Helsingin NMKY, Vuoden urheiluseura 2015,
haluaa edelleen kehittää palvelujaan. Auta meitä tässä
kehitystyössä osallistumalla alla olevasta linkistä
asiakaskyselyymme. Kiitos yhteistyöstä! Helsingin NMKY
asiakaskysely  

 

Kiitos kaikille Helsingin NMKY:n Uuno-
juhlapelitapahtumaan osallistuneille!
Täysi tupa todisti hienoa Namikoiden kohtaamista ja Helsingin
NMKY:n Uuno-juhlapelissä Malmin palloiluhallilla sunnuntaina 31.1.
Tunnelmaan sopi, että kun vastakkain olivat kotijoukkue Helsingin
NMKY ja veljes-Namika Lappeenrannasta. Uuno-pokaali kiersi
katsomossa ja joukkueet…

 

Etelätuuli 2/2016: HNMKY, onnistunut tapaus!
HNMKY valittiin urheilugaalassa vuoden urheiluseuraksi Pääsihteeri
Timo Laulajan mukaan menestyksen salaisuus on namikalainen
yhteishenki. He ovat onnistuneet koko joukkueena järjestämään
monipuolista toimintaa, ammattimaisesti ja pitkäjänteisesti. Lue koko
Etelätuuli-lehden haastattelu linkistä!

 

C-ikäisten SM-sarjat jatkuvat viikonloppuna
C-junioreiden SM-sarjojen toiset osaturnaukset pelataan
viikonloppuna. C-tytöissä HNMKY Black matkustaa lauantaiksi
Ouluun pelaamaan OuNMKY:ä ja BC Nokiaa vastaa. C-tyttöjen
HNMKY White pelaa sunnuntaina Orimattilan vieraana Kausalassa
OrJy:ä sekä Tampereen Pyrintöä…

 

Nuorten valtakunnalliset sarjat 30.-31.1.2016
HNMKY pelasi 30.-31.1 neljä valtakunnallista ottelua. A-pojat
pelasivat divarissa lauantaina kaksi ottelua ja B-tytöillä oli SM-
sarjassa tuplakierros. (Kuvat: Harri Vallila) B-tytöt SM-sarja: HNMKY -
Turun Riento, 68-65 (ja) A-pojat…
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Ottelukatsaus – Nuorten valtakunnalliset
sarjat 23.-24.1
B-poikien SM-sarjassa Honka karkasi avausneljänneksellä B-poikien
SM-sarja: Honka - HNNKY, 88-73 Sarjakärki Honka oli Namikaa
terävämpi ottelun alussa. Namika sisuuntui pelin edetessä
avausneljänneksen jälkeen, mutta voittoon asti ei…

 

Helsingin NMKY kiittää vuoden urheiluseura 2015
tunnustuksesta!
Suomen urheilugaalassa 12.1 palkittu Vuoden urheiluseura,
Helsingin NMKY, tarjosi Uuno -pokaalikahvit Malmin palloiluhallilla
Helsingin NMKY:n kotipelin yhteydessä.

 

Namikalle menestystä Ricoh-
turnauksessa Vantaalla
Vantaalla pelattiin menneenä viikonloppuna osallistujamäärältään
Euroopan toisiksi suurin koripalloturnaus, Ricoh-turnaus, jo 17.
kerran. HNMKY osallistui juniorikoripallon suurtapahtumaan 25
joukkuueen voimin ja menestyi useissa eri ikäluokkien sarjoissa
erinomaisesti. Kotiin tuomisena turnauksesta…

 

Tervetuloa harrastamaan taekwondoa ja
kuntonyrkkeilyä HNMKY:ssä
Taekwondon ja kuntonyrkkeilyn ryhmät jatkuvat Helsingin
keskustassa ja Malmilla. Toimintaa on aikuisille sekä lapsille, ja
harrastaa voi myös yhdessä koko perheen kanssa. Tutustu
toimintaan kahden viikon ilmaisella kokeilujaksolla. Lisätietoa:
http://www.hnmky.fi/urheilu/taekwondo/

 

Ottelukatsaus – Viikko 2
Nuorten valtakunnallisissa sarjoissa oli normaalia hiljaisempi
viikonloppu. A-poikien valtakunnallisessa divarissa ja B-tyttöjen SM-
sarjassa pelattiin viikonloppuna jännittävät ottelut. Namika haki B-
tyttöjen SM-sarjassa sarjapisteet Turusta HNMKY oli sunnuntaina
Turun Nunnavuoressa alusta asti valmiina.…

 

01-pojat käänsivät kurssinsa EYBL:issä –
tuloksena toinen sija Riian turnauksesta!
Namikan 01-pojat pelasivat kauden toisen EYBL-turnauksensa 15.1-
17.1 Joukkueen päävalmentaja Jarkko Lohkoski veti yhteen
turnauksen annin ottelu ottelulta: Riiassa, Latviassa. Lokakuun
lopulla Tallinnassa pelatussa turnauksessa oli tullut hyvää…
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Tervetuloa mukaan Namikan
monipuoliseen musiikkitoimintaan!
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:

Musiikkiopisto
Musiikkileikkikoulu
Sekakuoro
Mieskuoro
Sinfoniaorkesteri

 

Namika-legenda Sulo ”Santtu” Savanderille
Aarre Lauha-mitali
Namika-legenda Santtu Savanderille luovutettiin Helsingin NMKY:n
Aarre Lauha-mitali hänen 75-vuotispäiviensä yhteydessä.
Savanderin Namika-ura on mittava. Mitali luovutettiin Savanderille
hänen "merkittävästä elämäntyöstään Helsingin NMKY:ssä ja sen
arvojen esillä pitämisestä". Mitalia luovuttivat…
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Lomaile Hotel Arthurissa Helsingissä edulliseen talvihintaan!

Tarjoushinta
* 1-hengen standard huoneessa EUR 75.00/yö

* 2-hengen standard luokan huoneessa EUR 80.00/yö
* superior luokan huoneessa (2 aikuista ja 1 lapsi) EUR 95.00

 
Sisältäen aamiaisen noutopöydästä ja ALV:n.

Tarjolla myös muita huonetyyppejä.
Tarjous koskee ainoastaan uusia varauksia.
Tarjousta ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.
Hinnat voimassa 1.2.-6.3. (paitsi 4.-6.2.).
Tarjoushintaisia huoneita on rajoitetusti.

Maksu paikan päällä.
 

Varaukset tehtävä helmikuun loppuun mennessä,
majoitus käytettävissä 1.2.-6.3. (paitsi 4.-6.2.).

Varaukset: puhelimitse 09-173441 tai sähköpostitse myyntipalvelu@hotelarthur.fi,
varauskoodilla JÄSENEDUT HELMI.

 
 

 

Haluatko mainostaa uutiskirjeessä?

Peru uutiskirje

http://www.hnmky.fi/helsingin-nmky/tue-toimintaa/kumppanit/diacor/
http://www.hnmky.fi/helsingin-nmky/tue-toimintaa/kumppanit/lahitapiola/
http://www.carlsonwagonlit.fi/fi/countries/fi/
http://www.hotelarthur.fi/
mailto:myyntipalvelu@hotelarthur.fi
mailto:timo.laulaja@hnmky.fi
http://www.hnmky.fi/?na=p&nk=672-db7d909a58

