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Hei Hyvä nykeläinen !

Yhdistyksesi lähestyy sinua. Alku vuoden hiljaiselon jälkeen on klubikuvio  selkiytynyt 
aiempaan tilanteeseen verrattuna, joten yhdistys on voinut taas aktivoitua. Tällä hetkellä 
on Nyken  ravintolaklubien kotipesäksi tullut Bar Soho .Paikka onkin remontin jälkeen jo 
todettu oikein toimivaksi ravintolaikäisen musiikinystävän lymypaikaksi. Näin aluksi on 
Nykellä Sohossa joka toinen sunnuntai kevyt kattaus teemalla ”lepopäivän ratoksi”. 
Kaupungin uuden nuorisotilan Zentran  kanssa tehdään yhteistyötä ja siellä järjestetään 
kaksi nuorisotilaikäisten konserttia. Koulujen loppua riemastuttaa Sohossa Final Assault ja 
Lighthouse Project. Lähemmat tiedot bändeistä ja tapahtumista linkkeineen löydät Nyken 
nettisivuilta http://nyke.fi ja tuosta alempaa myös

Mutta !

Kohta on jo vuosi vierähtänyt Nyken henkiinherättämisestä ja koska Nyke on rekisteröity 
yhdistys on sillä myös yhdistystoiminnan tuomat velvoitteet.  Arvoisa Nyken jäsen 
tervetuloa Nyken vuosikokoukseen sunnuntaina 11.4 klo 15 Hattulan vanhaan ruokalaan 
eli Nyken treenikämpälle Vanha Hämeenlinnan tie 13, Jep siellä . Nyke sai jatkoaikaa 
kämpän käytölle ! Vuosikokouksessa esitetään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajain 
lausunto. Tilaisuus on samalla myös vaalikokous ja siellä valitaan Nyken hallitus (pj+6 
varsinaista + 3 vara) ,vahvistetaan toimintasuunnitelma ja budjetti sekä päätetään 
jäsenmaksun suuruus. Jännää siis luvassa. Tilaisuudessa käsitellään myös muut asiat 
jotka on jätetty hallitukselle kymmentä päivää aiemmin. Tervetuloa paikalle ! Äänivaltaisia 
ovat yhdistyksen jäsenet mutta voit raahata mukanasi kaikki elävästä musiikista 
kiinnostuneet ystäväsikin.

Aurinkoisia päiviä toivoo

Nyke ry

Ja ohjelmaa:

Alkaneella kevätkaudella Nyke jatkaa klubitilaisuuksiaan Bar Sohossa. Nykellä järjestää 
joka toinen sunnuntai yhteensä kuusi ”Lepopäivän ratoksi”-klubia, joissa nimensä 
mukaisesti otetaan lunkisti rennon musiikin myötä. Klubien soitto alkaa klo 20 joten kaikki 
ehtivät hyvin ja virkistyneinä levätä ennen työviikon alkua. Tilaisuuksiin on neljän euron 
pääsymaksu.

Tällä hetkellä varmistuneet esiintyjät ovat 14.3 Antero Raimo & Ovet(meni jo!), 28.3 Ripa 
Koskelainen Quartetti , 11.4 Hip Hop osasto, eli Vapaamaa ja Sipulijaska ,2.5 Scarecrows 
Bluegrass band ja 16.5  N.A.S.U .30.5 The Pasit pitävät perinteisen pasinpäivän soiton, 
silloin myös toinen bändi ABEK ,jonka  progevaikutteinen musiikki soi toisella kotimaisella. 
Huhtikuun 16. Nyke järjestää kaupungin uusissa nuorisotiloissa ikärajattoman konsertin 
jossa esiintymässä ovat Call me James ja Jane from Jermaine. Samassa paikassa on 
myös toinen konsertti  14.5 jolloin lavalla Spidemia ja Unive.  Koulujen päättäjäispäivänä 
5.6 .Suomitrashin eliitti, Final Assault ja Lighthouse Project saapuvat Bar Sohoon, 
tarjoilemaan myrkyllisiä salajuoniaan käsityskyvyn ylärajoilta. 
Tarjoa itseäsi tai kaverisi bändiä keikalle! Klubeja on tulossa lisää.


