
 

Näytä kuukauslehti selaimessa

Vahva namikalaisen toiminnan vuosi 2015
Toimintavuosi 2015 oli yksi Helsingin NMKY:n historian parhaita, niin
toiminnan laajuudella kuin laadullakin mitattuna!  Saavutetut
tunnustukset ovat vaatineet ammattimaista osaamista toiminnan
suunnittelussa ja toteutuksessa sekä hyvää namikalaista fiilistä.
Helsingin NMKY kiittää toimintavuonna 2015 kaikkia toimintaan
osallistuneita, runsaslukuista vapaaehtoisten joukkoa,
luottamushenkilöitä, työntekijöitä sekä yhteistyötahoja ja
kumppaneita. Helsingin NMKY:n tekemä työ ei olisi mahdollista ilman
tukijoita. Kiitos kaikille teille, jotka olette eri tavoin mahdollistaneet
toimintamme!

Lue linkistä Helsingin NMKY – Toiminta vuonna 2015

 

HNMKY:n kaudenpäätös MPH:lla la 21.5
Lauantaina 21.5.2016 Malmin palloiluhallille ovat tervetulleita kaikki
HNMKY:n toiminnassa mukana olevat lapset, nuoret ja aikuiset sekä
heidän perheensä. Tänä vuonna tapahtuma päättyy FIBA:n
viralliseen 3X3 turnaukseen. Tapahtumaan voit saapua milloin vain,
ovet ovat avoinna!

 

Helsingin NMKY:n päävalmentajat kaudelle 2016-
2017
Kuluneella kaudella lisenssipelaajien määrässä Suomen suurimmaksi
koripalloseuraksi kasvanut Helsingin NMKY on valinnut
päävalmentajat kaudelle 2016-2017. Päävalmentajien valinnoissa
HNMKY luottaa Namikassa jo pitkään valmentaneisiin ja muutamaan
uuteen valmentajaan. Huomattavan moni päävalmentajista…

 

C-junioreiden SM-sarjan lopputurnaus
C-junioreiden kausi huipentui SM-lopputurnaukseen viikonloppuna
6.-8.5. Namika selvitti tiensä turnaukseen sekä poikien että tyttöjen
sarjoissa. C-pojat SM-sarja C-lohko: PuHu, Ura Basket, EBT ja
HNMKY D-lohko: LePy, Tapiolan Honka/Mänty, Kouvot ja…
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Koripallo: Helatorstaina MPH:lla – A-poikien
Final 4
A-poikien valtakunnallisen 1. divisioonan kärkisijoista taisteltiin
helatorstaina 5.5 Malmin palloiluhallilla. Välierät: HNMKY - Kataja klo
10:00 Korihait - MaSu klo 12:00 Pronssiottelu klo 16:30 Finaali klo
18:30 Välierä 1 Välierästä…

 

HNMKY Ballsters on 35-vuotiaiden tuore
Suomen mestari
Ylärivi vasemmalta: Ville-Matti Riska, Henrik Pulkkinen, Teemu
Siitonen, Kimmo Muurinen, Antti Raami, Jussi Hyvärinen ja Petri
Sarkalahti Alarivi vasemmalta: Juha Talpila, Juuso Milén, Ville Tapio,
Santtu Salmela ja Teijo Perälä…

 

HNMKY menestyi eteläisen alueen 1.
divisioonan aluefinaaleissa
HNMKY pelasi alueen 1. divisioonan aluefinaaleissa kahdeksassa eri
sarjassa. A-tytöt C-pojat 02 C-tytöt 02 C-tytöt 03 – HNMKY T04
Mikropojat 06 – HNMKY Stadi Minipojat 04 – HNMKY Pakila
Minitytöt…

 

Juha Vuorinen palaa vanhoille pelikentilleen
 Mediapersoona Juha Vuorinen haluaa ohjata uutuuskirjan tuloja
Helsingin NMKY:n Yökoripallo- toiminnan tukemiseen. Syy selviää
esipuheessa. Namika kiittää tuesta ja kannustuksesta!   Yksi
lapsistani kysyi, oliko minulla pienenä mitään haaveammattia.…

 

Namika etenee C-junioreiden SM-
sarjoissa lopputurnauksiin.
C-tytöt pelasivat SM-sarjan runkosarjassa viimeisen turnauksen
lauantaina, C-pojat sunnuntaina. Molemmat turnaukset pelattiin
Malmin palloiluhallilla. Turnauksen jälkeen voimme ylpeänä todeta,
että sekä tytöt että pojat pelaavat SM-sarjan lopputurnauksessa
Kisakalliossa 6.-8.5.

 

Valtakunnallisten sarjojen viimeinen kierros
pelattiin viikonloppuna
Nuorten valtakunnallisten sarjojen runkosarjat päättyivät menneellä
viikolla. B-poikien SM-sarjan upea loppukausi sai arvoisensa
kruunun voitolla sunnuntain ottelussa PuHu:a vastaan 64-86. B-
tyttöjen SM-kierroksella Namikan kiri ei riittänyt Catzia vastaan
MPH:lla kun…
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Pitkänlinjan Namikalainen Markus ”Mikki” Vallila
tervehtii seuraansa toiselta puolelta maapalloa.
Moikka, mun nimi on Markus Vallila. Mä olen 22-vuotias ja
namikalainen jo toistakymmentä vuotta. Olen Vantaalta kotoisin,
mutta kahden vuoden ajan olen asunut Vierumäellä Heinolassa.
Opiskelen Haaga-Helian ammattikorkeakoulun Vierumäen
toimipisteessä…

 

Nuorten valtakunnallisissa sarjoissa eletään
kauden viimeisiä hetkiä
Sarjoissa on enää kauden viimeisiä pelejä jäljellä. Menneenä
viikonloppuna kuitenkin kaikki viisi A-B -junioreiden valtakunnallisia
sarjoja pelaavaa joukkuetta olivat pelivuorossa. A-poikien 1.
divisioona: Pyrintö 2 - HNMKY, 53-78 A-poikien 1. divisioona:…

 

All Summer Camp

 

2001-syntyneiden EYBL-kausi
päätökseen Riiassa
P01 EYBL-joukkueen päävalmentaja, Jarkko Lohikoski, kertaa
totuttuun tapaan antoisan turnausreissun tapahtumia: Namikan 01-
poikien kausi 2015-16 EYBL U15 2. divisioonassa päätettiin
turnaukseen Riiassa, Latviassa 25.-27.3.  Edellisessä turnauksessa
tammikuussa joukkue oli saavuttanut parhaan…

 

Namikapolku johdatti Joonas Tahvanaisen
yliopistoon Utah Valleyn
Joonas Tahvanaisen (s. 1996) koripalloura alkoi Namikassa B-
ikäisenä ja jatkuu tulevalla kaudella yhdysvalloissa maan
korkeimmalla yliopistosarjatasolla NCAA:n 1. divisioonassa Utah
Valleyn yliopistossa. Kuvat: Harri Vallila Namikapolulta jenkkeihin -
Jonden katsaus…

 

Taekwondon kesäleiri 2016
Klikkaamalla kuvaa saat lisätietoa ja pääset ilmoittautumaan mukaan.
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Hyödy LähiTapiolan ja HNMKY:n
yhteistyöstä! 

LähiTapiolan uusi, laajennettu urheilijaturva on nyt
myynnissä pääkaupunkiseudun alueella HNMKY-junioreille. Helsingin NMKY -

urheilijaturva korvaa tapaturmia laajemmin kuin perinteinen tapaturmavakuutus ja
on voimassa useassa eri urheilulajissa sekä urheilun ulkopuolella. Tuotteeseen

sisältyy myös ainutlaatuinen TerveysHelppi-palvelu.

TerveysHelppi on palvelunumero, johon vastaavaat terveydenhuollon
ammattilaiset jokaisena päivänä kello 7-23. Kun soitat TerveysHelppiin, pääset

suoraan urheilulääkärille erikoishoitoon ja kuntoutuminen saadaan
mahdollisimman nopeasti käyntiin. Myöskään omavastuuta ei peritä, kun ilmoitat

tapaturmasta TerveysHelpin kautta.

Helsingin NMKY -urheilijaturva alkaen 50
euroa/vuosi

Tutustu HNMKY-urheilijaturvaan
tarkemmin verkkosivuiltamme (http://www.vakuutuskanava.fi/hnmky/index.html).
Voit myös ostaa vakuutuksen helposti verkosta. Lisätietoja vakuutuksesta antaa

Lasse Lindholm LähiTapiola Pääkaupunkiseudulta. Soita tai lähetä sähköpostia!

Lasse Lindholm
myyntiedustaja

LähiTapiola Pääkaupunkiseutu
puh. 045 127 5651

lasse.lindholm@lahitapiola.fi
 
 

 

Varaa edullinen kesälomamatka Hotel Arthuriin Helsinkiin 16.6.-27.6.
sekä 8.7.-24.7.2016!

Tule nauttimaan merellisen Helsingin lukuisista nähtävyyksistä ja konserteista
yksin, kaksin tai perheen kanssa ja varaa ajoissa Hotel Arthurin supersuosittu
KesäHesa-paketti , joka on voimassa ajalla 16.6.-27.6. sekä 8.7.-24.7.2016.

Edullinen hinta alkaen 70.00 EUR/2-hengen huone.

Paketti sisältää:
* majoituksen 1-2 hengelle basic tai standard luokan huoneessa

* lisämaksu: comfort luokan huone EUR 10.00 ja jugend luokan huone EUR 20.00
* runsaan noutopöytäaamiaisen
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* kuohuviinilasillisen erikoishintaan 3.00 EUR
* 3.00 EUR ateriaetukupongin à la carte listan pääruoista

* lapsi ruokailee veloituksetta aikuisen tilatessa pääruoan à la carte-listalta

Perhehuoneet: 
* alle 4-vuotiaat veloituksetta ilman omaa vuodetta

* superior huone 80.00 EUR (2 aikuista + 1 lapsi alle 12 v vuodesohvalla)
* superior huone 90.00 EUR (2 aikuista + 2 lasta alle 12v vuodesohvalla)

* 3-hengen huone 118.00 EUR
* 4-hengen huone 148.00 EUR

* perhehuone 5:lle hengelle 170.00 EUR
 

 Varaukset: ennen 31.5.2016 myyntipalvelustamme puh. 09-173441,
sähköpostitse reception@hotelarthur.fi tai kotisivuiltamme koodilla

KESÄHESAENNAKKO.

Tarjoushuoneet on tarkoitettu vapaa-ajan majoitukseen – ei muita alennuksia.
Koskee vain uusia varauksia. Maksu paikan päällä. Huoneita rajoitetusti.

Pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin.

Kysy myös edullisia pakettejamme Linnanmäelle, Heurekaan ja Serenaan sekä
päivän hintojamme KesäHesa-kauden ulkopuolella!

 
 

Haluatko mainostaa uutiskirjeessä?

Peru uutiskirje
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