
 

Näytä kuukauslehti selaimessa

 

Helsingin NMKY:n Hanno Möttölän rahasto jakoi
tukea ja stipendejä
Helsingin NMKY:n Hanno Möttölän rahaston hoitokunta teki
tukipäätökset eri toimialoilta tulleiden hakemusten perusteella 19.6.
Rahasto jakaa vuosittain tukea sosiaalisin perustein sekä apurahoja
ja stipendejä lahjakkuuteen liittyvin perustein Helsingin NMKY:n
lasten ja nuorten harrastustoimintaan.

 

 

Sinnikkyydestä palkitaan: kultaa kotiin
hyväntekeväisyysturnauksesta!
Helsingin NMKY osallistui työntekijöistä, yhteistyökumppaneista ja
“Toiminnan Avulla Työelämään” jalkapallon harrastajista kootulla
joukkueella Icehearts ry:n järjestämään vuosittaiseen
hyväntekeväisyysturnaukseen Telia 5G Areenalla 1.6.2018.

 

 

HNMKY:n miehet yhdeksän vuoden tauon jälkeen
maan toiseksi korkeimmalle sarjatasolle!
Kevään M1DB:n finaaleiden jälkeen Namikalla jäi hieman
hampaankoloon, sillä joukkue ja seura kokivat pystyvänsä
kilpailemaan myös sarjaporrasta ylempänä miesten I -divisioona
A:ssa. Tiedettiin, että yhdelle joukkueelle myönnetään villikortti -
paikka M1DA:han tulevaksi kaudeksi.

 

 

HNMKY:n naiset takaisin I -divisioonaan!
Namikan naisten joukkueen piipahdus II -divisioonassa jäi tarkalleen
kolmen kuukauden ja kahdeksan päivän mittaiseksi, onneksi.
Kauden 2017-18 päätteeksi HNMKY:n naiset putosivat naisten I -
divisioonasta, tämän epäonnistumisen jälkeen HNMKY lähti
hakemaan villikorttia takaisin valtakunnalliselle tasolle.

 

 

80 uutta taekwondon vyöarvoa HNMKY:lle!
Kevään 2018 aikana moni taekwondoharrastaja eteni taas lajin
parissa saavuttamalla uuden vyöarvon. Seurassamme saavutettiin
kaikkia värivyön arvoja keltaisesta vyöstä ylempi punaiseen vyöhön,
yhteensä 80 kpl kevään aikana. Joukossa oli niin lapsia, nuoria kuin
aikuisharrastajia.
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Kultaa, hopeaa ja pronssia toukokuun
taekwondokisoista!
HNMKY:n taekwondokisaajia osallistui la 19.5. ottelukisoihin
Ikaalisissa sekä la 26.5. liikesarjakisoihin Korsossa. Ottelukisoissa
jokainen kisaaja saavutti mitalisijan ja mukaan lähti 1 kulta, 3 hopeaa
ja 2 pronssia.

 

Maailma Kylässä 2018 – kun kulttuurit
kohtaavat <3
Helsingin NMKY yhdisti voimansa Suomen NMKYn liiton, Monihelin ja
sen jäsenjärjestöjen kanssa ja osallistui Maailma Kylässä
festivaaleille menneenä viikonloppuna. Kokemuksia ja kohtaamisia
oli lukematon määrä. Olimme paikalla kahdessa eri
kokonaisuudessa…

 

Helsinki Street Festival tehostarttasi kesäkuun!
Namikan kesä on toiminnantäyteinen, oli kyse sitten kaupungista tai
toimialasta. Helsinki Street Festival antoi esimakua tulevasta
kaudesta Yökoriksen osalta – tulossa on varmasti jälleen erittäin
tapahtumarikas kesä!

 

Henkilöstön koulutus- ja virkistyspäivät
Pellissä 24.-25.5
Mikä on tulos jos Helsingin Namikan henkilöstö kerätään kasaan ja
viedään Pellin leirikeskukseen yöksi?  Tulta ja tunnetta! Vietimme
illan ja päivän auringonpaisteesta nauttien ja toisiamme kohdaten.
Eri toimialojen työntekijät tutustuivat…

 

Yhteisötuparit
Perjantaina Kaisaniemenkatu 8 katutason valloitti Y-Care tiimin
järjestämät Yhteisötuparit. Paikalla oli Namikalaisia,
yhteistyökumppaneita, asiakkaita, kavereita ja perhettä. Tunnelma
oli korkealla ja iltapäivään tiivistyi vahva usko yhteiseen hyvään -
moninaisuus ja…

 

Haluaisitko taekwondon keltaisen vyön
kesän aikana?
Tervetuloa Taekwondon intensiivikurssille ajalla 4.6.-12.8.2018.
Kurssin hinta yhteensä 60 euroa. Kurssi sisältää kaikki kesän
taekwondon yleisharjoitukset sekä kuntonyrkkeilytreenit. Aloitteleva
harrastaja voi osallistua intensiivikurssilla taekwondoon 10-
vuotiaasta alkaen ja kuntonyrkkeilyyn 12-vuotiaasta alkaen.…
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Lämpimästi tervetuloa Pellin
taekwondoleirille elokuussa!
Taekwondoleiri Karjalohjalla Pellin leirikeskuksessa pidetään pe-su
17-19.8.2018. Leiri sopii kaikille taekwondoharrastajille niin lapsille,
nuorille kuin aikuisille sekä myös harrastajien perheille. Mukaan voi
siis tulla, vaikka ei itse harrastaisi taekwondoa. Leirillä 25%
perhealennus.…

 

Helsingin NMKY KORIPALLO KIITTÄÄ
KAUDESTA 2017-2018!
Täysi talo MPH:lla siivitti Suomen suurimman koripalloseuran
Helsingin NMKY:n kauden päättäjäiset huippu-meininkiin tiistaina
15.5. ! Supermikroturnauksessa nähtiin paljon mestaritason
suorituksia ja turnauksen jälkeen kaudella ansioituneita pelaajia,
valmentajia ja taustajoukkoja palkittiin…

 

Helsingin NMKY:n päävalmentajat ja joukkueiden
avausinfot kaudelle 2018-2019
Helsingin NMKY:n päävalmentajat kaudelle 2018-2019 ovat valittu.
HNMKY on Suomen suurin koripalloseura, jossa on koripallotoimintaa
vauvasta vaariin. Joulukuussa 2017 HNMKY:stä tuli ensimmäinen yli
1000 lisenssipelaajan rajan ylittänyt koripalloseura Suomessa.
Alkavan…

 

U14-tyttöjen kausi päätökseen U14-tyttöjen SM-
lopputurnauksessa
HNMKY:n U14-tytöt pelasivat kuluneena viikonloppuna SM-
lopputurnauksen Kisakallion upeissa puitteissa. Alkulohkossa
vastaan asettui Helmi Basket, EBT ja BC Nokia. HNMKY sijoittui sijalle
7. Joukkueita SM-sarjassa oli 18. HNMKY:n U14-tytöt pelasivat
viikonlopun…
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Haluatko mainostaa uutiskirjeessä?

Peru uutiskirje

https://www.facebook.com/BallzySuomi?fref=ts
mailto:timo.laulaja@hnmky.fi
http://www.hnmky.fi/?na=p&nk=672-db7d909a58

