Näytä kuukauslehti selaimessa

Tervetuloa Johtamisen taito-seminaariin
Arvoisa namikalainen! Vuoden urheiluseuralla, Helsingin NMKY:llä,
on ilo ja kunnia kutsua sinut syksyn 2016 seminaaritaivaan
tähtitapahtumaan, Henrik Dettmannin – johtamisen taito
seminaariin, 30.8. klo 18.00 Helsingin NMKY:n juhlasalissa,
Vuorikatu 17.
Huom! Tilaisuuteen on rajoitettu määrä paikkoja, joten varaa omasi
5.8. klo 12 mennessä. Ota oma Johtamisen taito – kirja mukaasi
seminaariin Henkan sainausta varten.
Ilmoittaudu mukaan täältä.

Helsingin NMKY:n taekwondo yhteistyöhön
korealaisen lasten ja nuorten järjestön
IYF:n kanssa
Helsingin NMKY:n taekwondotoiminta aloittaa yhteistyön korealaisen
IYF-järjestön kanssa lasten ja nuorten toiminnan saralla.
Taekwondon alkuperä on Koreasta ja taekwondoharjoituksissamme
käytämme koreankielisiä komentoja. Korea Camp sopii kaikille
nuorille…

YökorisApp nyt ladattavissa!
Lataa sovellus puhelimeesi:
Google Play
Windows Store
App Store
Ei puhelinta? Ei hätää, voit tarkistaa Yökoriksen tapahtumat myös
tietokoneeltasi täältä.

Helsingin NMKY järjesti maksuttoman työpajan
maahanmuuttajille
Kiitos osallistujille aktiivisuudesta!

C-tyttöjen Suomen mestari – joukkueelle
Taistelijan malja ja valmentajalle Teijo Perälälle
Aarre Lauha – mitali
Helsingin NMKY:n C-tyttöjen kultamitalikahveilla 12.5. jaettiin
merkittäviä tunnustuksia. Helsingin NMKY:n varapuheenjohtaja Jussi
Kuusniemi ja pääsihteeri Timo Laulaja luovuttivat upeasti
taistelleelle C-tyttöjen Suomen mestari-joukkueelle uuden
tunnustuspalkinnon, Taistelijan maljan. Maljan vastaanotti joukkueen
kapteeni Ilona Sutinen. Joukkueen…

Varaa edullinen kesälomamatka Hotel Arthuriin Helsinkiin 16.6.-27.6.
sekä 8.7.-4.8.2016!
Tule nauttimaan merellisen Helsingin lukuisista nähtävyyksistä ja konserteista
yksin, kaksin tai perheen kanssa ja varaa ajoissa Hotel Arthurin supersuosittu
KesäHesa-paketti, joka on voimassa saatavuuden mukaan ajalla 16.6.-27.6. sekä
8.7.-4.8.2016. Edullinen hinta alkaen 72.00 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
* 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 82.00 EUR (2 aikuista + 1 lapsi alle 12 v vuodesohvalla)
* superior huone 92.00 EUR (2 aikuista + 2 lasta alle 12v vuodesohvalla)
* 3-hengen huone 120.00 EUR
* 4-hengen huone 150.00 EUR
* perhehuone 5:lle hengelle 172.00 EUR
Varaukset myyntipalvelustamme puh. 09-173441, sähköpostitse
reception@hotelarthur.fi tai kotisivuiltamme koodilla KESAHESA.

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

