Helsingin NMKY:n vuosikertomus 2018
Helsingin NMKY:n vuosikertomus 2018 luettavissa allaolevasta linkistä
https://www.hnmky.fi/sites/default/files/liitteet/HNMKY_vuosikertomus2018.pdf...

Maailman nuorten ääni kuuluviin

Maailman nuoret ovat kokoontuneet YK:n kahdeksanteen ja
suurimpaan talous- ja sosiaalineuvoston nuorisofoorumiin 8.- 9.4.2019
New Yorkiin. Nuorisofoorumi keskittyy erityisesti osallistamaan nuoria
kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvään keskusteluun.
Yksi 1200:sta nuoresta osallistujasta on Helsingin NMKY:n oma nuori, Milla
Mäkinen, joka on mukana edustamassa YMCA:n nuorten ääntä. Mäkisen mukaan
on mahtavaa, ettei nuorisofoorumi ole näennäistä nuorten kuulemista, vaan osa
valmisteluprosessia YK:n muita vuoden kokouksia varten.
”Oli hienoa itse pystyä tuomaan viestejä omasta paikallisyhdistyksestä ja kytkeä ne
osaksi globaalia vaikuttamisagendaa, siinä on meidän vahvuutemme”, Mäkinen
iloitsee.

09 HHR:n MOK tiimi on kotiutunut hyvin Helsingin NMKY:n

Sonja veti tänään toista osaa Helsingin NMKY:n iltapäiväkerhojen ohjaajille
suunnatusta Monikulttuurisesta Ohjaajakoulutuksesta. Uusi taustaorganisaatio
työllistää meitä mukavasti tänä vuonna kun koulutettavia on lähes 80. Tämä on
ollut ehkä tehokkain tapa tutustua uuteen työyhteisöön.

HNMKY Taekwondo järjesti viime kuussa historian ensimmäisten omien kisojen
lisäksi myös leirejä, joilla opettajina toimivat mestarit Moon ja Park!

Kiitoksia Familia ry ja Yhteiset Lapsemme ry sykähdyttävästä aamusta
identiteetin, etuoikeuksien ja ymmärryksen äärellä. Tätä ei voi olla liikaa,
koska joka ikinen Suomessa asuva nuori ja aikuinen ovat oikeutettuja tasaarvoiseen, inhimilliseen ja laadukkaaseen kohtaamiseen. On meidän
ammattilaisten vastuulla käsitellä omat tuntemuksemme ja etuoikeutemme,
jotta voimme paremmin kohdata ja tukea yksilöitä omalla matkallaan
yhteiskunnassa.

Helsingin NMKY:n päävalmentajat kaudella 2019-2020
HNMKY:n päävalmentajat on valittu tulevalle kaudelle. Seuramme luottaa
pitkäjänteiseen työhön ja kaikki päävalmentajat ovat namikalaisille tuttuja
aikaisemmilta vuosilta. Daniel Villas Boas, Rianna Soppela, Sara Kervinen ja
Benjamin Jensen ottavat nyt ensimmäiset askeleet seurassamme myös
päävalmentajan rooleissa. Helsingin NMKY kouluttaa jatkuvasti valmentajiaan ja
tulevalla kaudella seurassamme on seitsemän HKVT-tutkinnon
(huippukoripallovalmentajatutkinto) suorittanutta valmentajaa. Valmennustiimien
rakentaminen on hyvässä vauhdissa, osalla ne ovat jo kasassa ja loput tiimit
vahvistuvat...

Kierrätä koriskenkäsi!
Koripallokausi on päättymässä. Mieti kahdesti, ennen kuin heität vanhat
koripallokenkäsi pois! Niitä voisi käyttää joku toinen nuori.
09 Helsinki Human Rights kerää ’vanhoja’, mutta silti käyttökelpoisia sisäpelikenkiä
jaettavaksi eteenpäin. Voit antaa ne koripallovalmentajallesi tai toimittaa suoraan
09 HHR:n toimistoon Malmin palloiluhallille, Siemenkatu 3, Malmi.
Tämä on pieni teko voi olla jollekin suuri lahja!
Kiitos ja mukavaa kesälomaa toivottaa,

HNMKY, 09 HHR ja Yökoris

17-vuotiaille pojille SM-pronssia ja 15-vuotiaille sarjapaikka
seuraavaksi kaudeksi U16 SM-sarjaan
Viikonloppuna pelattiin U17-poikien SM-sarjan pronssiottelu, jossa kohtasi Ura
Basket ja Helsingin NMKY. Namika näytti kauden parastaan ja nappasi pronssimitalit
kaulaan lukemin 86-109 (35-58).
Ottelutilastot
Valmentaja Timo Saukkolan kommentit ottelusta: ”Valmistautuminen pronssipeliin
oli poikkeuksellisen pitkä juhlapyhien osuttua väliin ja hieman mietitytti pitkän
pelitauon vaikutus valmistautumiseen. Aloitimme kuitenkin ottelun erittäin hyvin ja
pelaajista huokui itseluottamus ja ottelun tärkeys. Saimme Uran tiputettua kyydistä
kauden parhaalla puolustuspelaamisella ja kentän juokseminen...

15-vuotiaat tytöt varmistivat viikonloppuna ensi kauden 16vuotiaiden tyttöjen SM-sarjan sarjapaikan sekä paikan Robert
Petersen Cupin välieriin
15-vuotiaat tytöt matkasivat viikonloppuna Forssaan Robert Petersen Cupin
ratkaisupeleihin kun vastassa oli Lappeenrannan Catz. Panoksena ensimmäisessä
ottelussa Catziä vastaan oli ensi kauden 16-vuotiaiden tyttöjen SM-sarjan
sarjapaikka sekä paikka Robert Petersen Cupin puolivälieriin.
Ottelun alussa Namika sai kuskin paikan ja puoliajalla lukemat taululla 44-26.
Puoliajan jälkeen Catz pääsi hieman paremmin peliin mukaan, mutta ei saanut eroa
kaventumaan. Namika vei ottelun nimiinsä lukemin 75-54 ja varmisti näin ensi
kauden sarjapaikan 16-vuotiaiden tyttöjen SM-sarjaan sekä paikan...

Miesten joukkueen kausi oiva suunnannäyttäjä
tulevaisuuteen
Helsingin NMKY:n miesten joukkueen kausi päättyi 1-divisioona A:n puolivälierien
tappioon LoKoKo Bisonsia vastaan. Joukkue lähti kauteen edelliskauden 1-divisioona
B:n finaalitappion myötä villi kortti- hakemus mielessä. Edelliskauden finaalipaikka
ja runkosarjan toinen sija laittoi pyörät pyörimään kohti seuraavaa sarjatasoa ja
uusia ennätyksiä. Joukkueessa pelaa pelaajia, jotka ovat nostaneet HNMKY:n
miesten joukkueen aluesarjoista kohti suomen toiseksi korkeinta sarjatasoa ja koko
hakemusprosessi oli osittain kunninanosoitus näille pelaajille ja samalla pyrkimys
luomaan mahdollisimman kova...

Helsingin NMKY:n naisten joukkueen kausi oli kokemusrikas
ja työntäyteinen
Helsingin NMKY koripallon naisten joukkueen I -divisioonakausi 2018-19 päättyi
voittoon runkosarjan viimeisessä ottelussa 10.3. Ringsidea vastaan. Joukkue on
pelannut myös naisten eteläisen alueen II -divisioonaa, joka päättyi jännittävästi
7.4. Kumpaakin sarjaa on pelattu yhdessä Namikan aikuispelaajien ja 19 -vuotiaiden
kanssa, muutamassa pelissä on ollut mukana myös 16 -vuotiaiden pelaajia. Vuosi
sitten keväällä Namikan naiset putosivat kauden päätteeksi I -divisioonasta, jossa

joukkue oli pelannut syksystä 2014 alkaen. Joukkue oli toiminut nämä neljä kautta
pitkälti samojen pelaajien,...

Tyttöjen valtakunnallisissa sarjoissa kolmen ottelun
viikonloppu
19-vuotiaat taipuivat pronssiottelussa Ringsidelle jatkoajan jälkeen lukemin 94-98.
14-vuotiaat varmistivat viimeisissä SM-sarjan runkosarjapeleissä paikkansa
toukokuussa pelattavaan lopputurnaukseen kun EBT 06 kaatui pistein 63-90 sekä
TuRi kaatui numeroin 90-67.

19-vuotiaat taistelivat lauantaina SM-sarjan pronssimitalista kun vastaan asettui
Ringside. Ottelu oli alusta loppuun tiukkaa vääntöä, mutta tällä kertaa jatkoajan
jälkeen Ringside vei pidemmän korren voittaen ottelun pistein 94-98.
Ottelutilastot
Päävalmentaja Teijo Sandvikin kommentit ottelusta:
"Olimme lähellä voittoa...

HNMKY TAEKWONDO OPEN
Lauantaina 27.4.2019 HNMKY Taekwondo järjestää yhdessä Suomen
Taekwondoliiton kanssa taekwondon liikesarjojen kilpailun. Kilpailupaikkana
Malmin palloiluhalli, os. Siemenkuja 3, 00700 Helsinki. Tervetuloa kisoihin!
Kisasivut.
Kisojen yhteydessä järjestetään lisäksi Sang Huyn Moonin otteluleiri (lauantai ja
sunnuntai) sekä Yongnae Parkin liikesarjaleiri (sunnuntai), lisätietoa leireistä löydät
täältä.

LAULUKURSSI Helsingin Namikan musiikkiopistossa
Vuorikadulla 10.- 14.6.2019 päivittäin klo 16 alkaen
Opettajana kurssilla toimii MuM, laulupedagogi Krista Pellikka ja pianistina on
Martin Malmgren.
Kurssilla käydään läpi laulutekniikan perusteita ja perehdytään osallistujien
valitsemiin lauluihin.
Laulutyylit kevyestä klassiseen.
Kurssin hinta on 450€ sisältäen opetuksen ja säestyksen.
Kurssille on mahdollisuus osallistua myös ostamalla yksittäisiä tunteja a´90€
(opetus+säestys).
Ilmoittautuminen päättyy 31.5.2019.
Ilmoittaudu tästä...
Tiedustelut Krista Pellikka; krista.pellikka@hotmail.fi ja p. 040 5293 693.

Kesätöihin HNMKY:n koripalloleireille
Leirejä järjestetään Pakilassa, Malmilla ja keskustassa. Kesätyöhaku on auki
maaliskuun loppuun asti. Täytä alla olevasta linkistä kesätyöhakemus!
Sinä 15-17 -vuotias, voit myös hakea OP Helsingin tarjoamia kesätyöpaikkoja. Jos
olet tehnyt jos edellisen hakemuksen, kannattaa nyt hakea myös tätä kautta.

HNMKY sai muutaman lisäkesätyöpaikan OP:lta 15-17 -vuotiaille. Lisätietoa OP
Helsingin tarjoamasta kesätyöstä…

#kesäduunissaOPnpiikkiin
Osuuspankki on mukana tukemassa nuorten työllistymistä
Kesäduunikampanjallaan ja kustantaa 12 nuorelle(15-17 vuotiaalle) kahden viikon
kesätyöpaikan. Nuoret sijoittuvat töihin Helsingin NMKY:n leiri- ja kesätoimintaan ja
haku on auki nyt!
Hakuaika 18.3.-18.4.
Valinnat (12 nuorta) tehdään viimeistään 1.5.mennessä.
Hakijan täytyy olla 15-17-vuotias 1.6.-9.8.2019 välisenä aikana.
Työ: Leiri- ja kesätoiminta voi olla lasten leirejä (päivä- sekä viikonloppuleirejä eri
teemoilla), Yökoriksen toimintaa tai vaikka kesätapahtuma. Laita hakemukseen
kiinnostuksen kohteesi ja mitä sinä erityisesti...

Äitienpäivänä juhlitaan Arthurissa!
Äitienpäivälounas tarjoillaan sunnuntaina 12.5.201 klo 12.00 - 16.00. Päivän menu on
suunniteltu äitien toivomusten mukaan, unohtamatta herkullista äitienpäiväkakkua. Pianisti
on myös paikalla luomassa juhlan tunnelmaa.
Tutustu äitienpäivämenuumme tästä
Menu 42.00€/hlö. 4-11v. 20.00€/hlö. Alle 4 – vuotiaat veloituksetta. Ennakkoon tilattavissa
kuohuviinipullo seurueelle tarjoushintaan 30.00 €. Mainitsemalla koodin "HNMKY05" saat
10% alennuksen varauksestasi äitienpäivälounaalle.
Myyntipalvelumme palvelee ma-to 8-17 ja pe 8-16.
puh. +358 9 173 441
myyntipalvelu@hotelarthur.fi

Haluatko mainostaa uutiskirjeessä?
Peru uutiskirje

