Näytä kuukauslehti selaimessa

Musiikkia maaliskuussa. Tervetuloa konsertteihin!
Musiikkiopiston oppilasilta torstaina, 16.3. kello 19 (
Kaisaniemenkatu 8., 3. kerros ). Esiintymässä opiston jousisoittajia ja
kantelisteja…

B-pojille tappio tuliaisiksi Tampereelta.
HNMKY:n B-pojat vierailivat Tampereen Pyrinnön kotihallissa
legendaarisessa Pyynikin palloiluhallissa. Vastustajan kovuus
tiedettiin etukäteen, sillä Pyrintö löytyy sarjataulukosta sijalta 4.
Edellisessä ottelussa Malmin Palloiluhallilla ottelu päättyi Pyrinnön
selvään voittoon. Nyt ottelu…

Naiset kärsivät vierastappion,Miehet päättivät
kautensa voittoon
Naiset pelasivat sunnuntaina paikallisvastustaja ToPo:a vastaan.
Ottelu päättyi 61-32 ToPo:n kotivoittoon. Kattavan raportin voit lukea
osoitteesta:
http://hnmkynaiset.vapaavuoro.uusisuomi.fi/urheilu/232730valjahtyneen-pelin-paiva HNMKY-miehet saivat kuluneena
viikonloppuna taipaleensa miesten 1-divisioona B:ssä päätökseen.
Viimeisessä ottelussa Namika kohtasi…

A-tytöt voitokkaina ryöstöretkellä, Apojille vierastappio
HNMKY:n A -tytöt jatkoivat SM -sarjaa hiihtolomatauon jälkeen
Tampereella. Edellinen ottelu oli päättynyt Namikan voittoon kahdella
pisteellä Malmilla ja Pyrintö oli sarjataulukossa yhden voiton erolla
kolmantena ja HNMKY neljäntenä. Odotettavissa…

HNMKY Taekwondolle 8 mitalia
Loviisan ottelukisoista!
Lauantaina 4.3. Loviisa Open taekwondon ottelukisoihin osallistui
HNMKY Taekwondon kisajoukkueen 10 jäsentä valmentajaan Miki
Krnjic. Kisassa saavutettiin menestystä lukuisin mitalein ja
otteluvoitoin sekä uutta kokemusta tulevaan harjoitteluun. HNMKY:n
ottelujoukkue toi…

Maaliskuussa on hyvä aika aloittaa
Taekwondon peruskurssi
Aikuisille ja nuorille maalis-toukokuussa Helsingin keskustassa
(ikäraja 13v). Keskiviikkoisin klo 20-21 hotelli Arthurilla. TULE
TUTUSTUMAAN! Kahden viikon ilmainen kokeilu! Ilmoittautuminen…

Naisille harmittava kotitappio, Miehille
selvä kotivoitto
Naiset pelasivat paikalliskamppailun Malmin palloiluhallilla Helmi
Capitalssia vastaan sunnuntaina. Ottelu päättyi vierasjoukkue
Helmen 61-77 voittoon. Kattavan raportin voit käydä lukemassa
: http://hnmkynaiset.vapaavuoro.uusisuomi.fi/urheilu/232229yllatysten-ilta Miehet pelasivat kauden viimeisen kotiottelunsa
sunnuntainana Malmilla Perniöstä…

A-pojille tärkeä vierasvoitto.
A-pojat matkasivat Karkkilaan Sm-sarjan tärkeään vierasotteluun
lauantaina. Ottelu alkoi tasaisissa merkeissä ja puoliajalle edettiin
vierasjoukkueen 11 pisteen johdossa. Kolmannella neljänneksellä
Namika repäisi vakuuttavan johdon päättäen neljänneksen lukemiin
35-7. Ottelun lopputulos…

Naisille tiukka tappio vieraissa, Miehet haastoivat
Korikouvot kotona.
Naiset vierailivat sunnuntaina BC Nokian kotihallissa Nokian
palloiluhallissa. Lopputulos 59-51 kotijoukkue BC Nokian hyväksi.
Kattavan raportin ottelun tapahtumista voit lukea linkistä :
http://hnmkynaiset.vapaavuoro.uusisuomi.fi/urheilu/231790puolustus-toimi-hyokkays-kangerteli Miehet pelasivat sunnuntaina
kotiottelun Korikouvoja vastaan.…

Helsingin NMKY ja Olvi/TEHO
SPORT yhteistyöhön
Helsingin NMKY:n pääsihteeri Timo Laulaja ja Olvi/Teho Sportin
myynti- markkinointipäällikkö Miikka Honkasalo kättelivät
yhteistyösopimuksen kunniaksi keskiviikkona 15.2. Helsingin NMKY:n
tiloissa Vuorikadulla. "Kun kaksi perinteikästä ja samalla nuorekasta
organisaatioita tekee yhteistyötä, luvassa…

Nuorisotyötä katutasolla seminaari
Yökoris kutsuttiin katunuorisotyön seminaariin Ljubljanaan,
Sloveniaan. Kolme työntekijää Yökoris organisaatiosta, Olsi, Daniel
ja Eleanor, osallistuivat neljän päivän mittaiseen seminaariin 8.-12.
helmikuuta. Katunuorisotyöntekijät Euroopasta kokoontuivat yhden
katon alle luodakseen uusia ideoita,…

Naisille kova kotivoitto, Miehille kaksi
tappiota tuplaviikonlopusta.
HNMKY:n naisten edustusjoukkue sai vieraita Keravalta sunnuntaina.
Ehjän ottelun jälkeen lopputulos kotijoukkueen hyväksi 78-46.
Kattavan raportin ottelusta voit lukea…

B-tytöille vierastappio Espoosta, B-pojat
vierastappioon Äänekoskella.
B-tytöt vierailivat sunnuntaina Hongan vieraana Summahallissa.
Ottelu alkoi vierasjoukkueen näkökulmasta tahmeasti ja sarjakärki
käytti tätä surutta hyväkseen. Ensimmäisellä puoliskolla pallo pääsi
karkailemaan vierailijoiden käsistä ja Honka rankaisi näistä virheistä
nopeilla…

A-tytöt palasi voittokantaan, A-pojille onnistunut
ryöstöreissu Kotkaan.
A -tytöt lähtivät pitkän kotiotteluputken jälkeen vieraspeliin
Espooseen, vastassa oli Honka 2. Syksyn keskinäisessä pelissä
Namika avasi sarjan voittotilinsä. Honka 2 koostuu pääosin B ikäisistä tytöistä. Edellisessä pelissä Namika yllätettiin…

Comfort-luokan huone standard-luokan hinnalla!
Etu käytettävissä saatavuuden mukaan.
Tarjoushinta koskee vain uusia varauksia ja alennus annetaan päivän hinnasta.
Huoneita voi varata saatavuuden mukaan. Majoitus on käytettävissä vuoden 2017
loppuun saakka.
Huonehinnat sisältävät aamiaisen ja alv:n.

Lisäksi pääsiäisen tarjous 09.-19.04.2017 alkaen EUR 72.00/huone
sisältäen:
* majoituksen 1-2:lle hengelle basic huoneessa
* runsaan aamiaisen noutopöydästä
* ateriaetukupongin a la carte listan pääruoista (arvo EUR 3.00)
* lasin kuohuviiniä hintaan EUR 3.00 (normaalihinta EUR 5.20)

Perheille alkaen:
Majoitus 1-2 aikuiselle sekä
* EUR 92.00 superior huone vuodesohvalla yhdelle lapselle
* EUR 102.00 superior huone vuodesohvalla kahdelle lapselle
Ravintolaedut ravintolan aukioloaikoina. Tarjoushuoneita rajoitetusti.
Koskee vain uusia varauksia. Alle 4-vuotiaat veloituksetta ilman omaa vuodetta.
Tarjoushuoneet tarkoitettu vapaa-ajan matkustamiseen - ei muita alennuksia.
Haluatko mainostaa
uutiskirjeessä?
Maksu paikan päällä käteisellä
tai henkilökohtaisella
maksukortilla. Pidätämme
oikeuden hinnan muutoksiin.
Peru uutiskirje
Etuja ei voi yhdistää.
Varaukset: puhelimitse 09-173 441 tai sähköpostitse myyntipalvelu@hotelarthur.fi,
varauskoodilla JÄSENEDUT MAALISKUU.

