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Ny webbplats 
Vår förening har nu en webbplats. Hemsidan är i 
linje med flera andra DUV-föreningars sidor. Det 
tycker vi är bra eftersom alla arbetar för samma mål. 

Samtidigt som webbplatsen fått en nytt utseende 
har vi passat på att uppdatera flera texter. Det hän-
der ju mycket hela tiden! Och inom kort hoppas vi 
kunna berätta om Svartholmen, Raseborgs som-
marteater, en södernresa, valinsamling och mycket 
annat! 

Du når vår hemsida genom 
mellerstanyland.duv.fi eller 
vingen.duv.fi



Hälsningar 
från TIAN!

Hälsningar från              
Ankaret!

Ankaret är vår nya klubblokal i 
Esbo, Ankarvägen 5, Esbo.  
Ansvarig ledare Malena Ahlroos 
(tfn 044-533 9394)

 
Mars 
7.3  Smyckesverkstad 
14.3  Karaoke 
21.3 Rocka Sockor fest 
28.3  Våfflor och politik 
 
April 
4.4  Måla med konstpedagog   
  Nelly Jurvelius 
11.4  Påskpyssel 
25.4  Bordsspel 
 
Maj 
2.5  Vårsånger – Karaoke 
9.5  Finland, Norden, Europa –  
  frågesport 
16.5  Danslekar med Malena 
23.5  Bingo 
  
 

Mars 
6.3  Stora innespel 
13.3  Vi bakar 
20.3  Musik, dans och sång 
27.3  Filmkväll

April 
3.4  Måla med vattenfärg 
10.4  Påskpyssel 
24.4  Spelkväll

 
Maj 
8.5  Promenad 
15.5  Utespel 
22.5  Utespel 
29.5  Utfärd  

Tavastvägen rivs upp 
I början av mars 2019 inleds vägarbeten vid 
Tavastvägen.    
Inga spårvagnar åker, men bussarna kör såsom 
tidigare. Men man kan komma fram med bilar 
till Tian!  Då allt är klart blir det mindre buller, 
eftersom all genomfartstrafik med bil kommer 
att vara förbjuden. 
Tians adress är Tavastvägen 10. Därför kallas 
vårt ”vardagsrum” Tian.

DUV i Mellersta 
Nyland har fått 
ett arv
Vår förening har fått ett stör-
re arv efter en av våra tidi-
gare medlemmar som dog i 
slutet av år 2016. Arvet består 
av ett flertal bostadsaktier i 
Helsingfors, fastigheter i Sibbo, 
börsaktier och kontanter.

En testamentgrupp inom sty-
relsen funderar nu på hur vi 
ska förvalta arvet så att det 
på bästa sätt kan komma vår 
målgrupp till godo. Ett förs-
lag kommer att framläggas 
inför ett föreningsmöte.

Vi är naturligtvis oerhört 
tacksamma för denna dona-
tion. 

TIAN är vårt allaktivitetscenter på Tavastvägen 
10, Helsingfors. Ledare på Tian kan kontaktas 
under klubbtid på kvällarna genom telefon 
044 242 6622. 



Ny styrelse 
Vid förra höstmötet valdes en ny styrelse för 
år 2019.

Virpi Schauman 
Jag valdes till ordförande och har tagit mig an 
uppgiften med stor iver! Jag hoppas på sam-
arbete på alla plan och en DUV-verksamhet 
som tillfredsställer unga och gamla, föräldrar 
och barn. Tag gärna kontakt via epost eller 
telefon! Fritidsintresset är främst bridge.  
Esbo.

Irja Bergholm 
Det är flera år sen jag senast varit med i 
verksamheten och jag vill nu arbeta för en 
fritidsverksamhet för alla. Jag tycker mycket 
om uteliv; promenader, cykling, skrinning och 
annars bara vara i naturen. Kyrkslätt.

Gunnel Grönlund 
Jag vill arbeta för att alla ska få bestämma 
över sitt eget liv. Det är viktigt att kunna bo 
bra och att det finns goda kontakter mellan 
föräldrar. På fritiden är jag gärna ute i naturen. 
Esbo.

Mirja Renes 
Jag har inte möjlighet att delta i styrelsearbe-
tet nu på våren, men hoppas kunna dra mitt 
strå till stacken inkommande höst!  
Helsingfors.    

Eija Selenius  
Jag är glad att komma tillbaka till styrelsen 
efter några års uppehåll. Jag är kassör och för-
söker hålla reda på ekonomin. Har jobbat med 
siffror under hela mitt yrkesliv och fortsätter 
med det eftersom jag tycker det är intressant. 
Tillbringar min fritid med familjen mellan maj 
- oktober i Tenala, Raseborg. Gillar att pyssla i 
trädgården och plocka bär och svamp. Gillar 
båtlivet då vädret är lämpligt. Helsingfors.

Vi har nu omkring 
300 medlemmar
Enligt vår senaste kontroll 
uppgår vårt medlemsantal till 
något över 300. Förutom att vi 
har medlemmar så är vi också 
medlemmar i flera förenin-
gar: FDUV, Nylands svenska 
ungdomsförbund, Kynnys 
– Tröskeln, Finlands handi-
kappidrott och motion VAU, 
Vammaisperhe yhdistys Jaati-
nen och föreningen Skipper. 
 
På vår webbplats tar vi emot 
nya medlemmar dygnet runt. 
Observera att personer under 
16 år inte behöver betala nå-
gon medlemsavgift. 

Vi vill gärna att alla som del-
tar i våra evenemang även är 
medlemmar.

Prima Donnor på Fallåker
Lördagen 23 mars besöker vi Fallåker tea-
ter. Föreställningen börjar klockan 16 och 
slutar ca 18.30. Vi har reserverat 40 biljetter. 
Alla biljetter kostar 10 €.    
 
Farsen ”Prima Donnor” är skriven av Ken 
Ludwig. I jakten på ett jättearv tar sig två 
skådespelare an att spela sitt livs roll...  
med missförstånd, höga insatser och litet 
Shakespeare som resultat. 

Anmälningar senast 18.3: duv@vingen.fi 
Meddela antal biljetter, eventuell rullstol 
och kontaktuppgift (epost eller telefon-
nummer). Betalning i god tid till kontot 
FI54 4055 1820 0126 19 
Adressen är Fallåker 18, Esbo.   
Föreningen ordnar ej transport.  

Barn- och familjeverksamhet på Ankaret 
•	 Lördagen 2.3 lagar vi lite gott med Fredrik, leker och har roligt.

•	 Lördagen 6.4 pysslar och leker vi tillsammans. 

•	 Lördagen 4.5 är vi utomhus och gör mellanmål på stormkök.

Programmet börjar kl 10.00. Vi stänger 11.30. Ta med innetossor (inte 
hala sockor), golvet kan vara kallt. Anmäl gärna ditt deltagande till  
Malena Ahlroos, så att vi kan köpa in mat och material för alla!   
Meddela även eventuell allergi.

     
Christian Starck 
Jag skriver protokoll och årsberät-
telser. Alla medlemmar ska få veta 
vad vi gör. Därför jobbar jag med 
vår webbplats och vårt infoblad.  
Jag har lovat fundera på hur vi 
kan utvärdera vår verksamhet. Jag 
tycker om musik och spelar ukulele. 
Helsingfors

Patrik Wallenius 
Jag har i många år varit ledare för 
vår fina slöjdklubb. Jag har väl inga 
egentliga hobbyn, men tycker om 
att ibland ta en promenad.  
Helsingfors.



Våfflor och politik på Tian
Torsdagen 28 mars klockan 18–20 

Inför riksdags- och EU-valet bekantar vi oss med 
hur och varför man röstar. Hur många partier 
finns det t.ex. i Finland? Samtidigt som vi fun-
derar på vad demokrati är för något bjuds vi på 
goda nybakade våfflor!  

DUV i Mellersta Nyland anordnar denna gång 
Öppet hus tillsammans med Steg för Steg.

Må bra-dag
Torsdagen 11 april, klockan 9.30–14.00

En utedag i Solvalla med lek och rörelse, vid dåligt 
väder kan vi använda inomhushallen. Vi har gjort 
ett program som passar för alla, anhöriga och 
assistenter är välkomna. Alla kan delta efter egen 
förmåga!

Lunch samt litet mellanmål ingår. Ledare är kom-
mande idrottsinstruktörer från Arcada. Alla ska få 
uppleva gemenskap och en positiv stämning. Klä 
er enligt vädret och kom med glatt humör. 

Anmälningar senast 1.4 till Pinja Hyttinen pinja.
hyttinen@windowslive.com som även svarar på 
eventuella frågor. Berätta hur många ni är samt 
om eventuella specialbehov.

Välkommen med i 
DuvTeaterns 
dramaklubbar!
Våren 2019 träffas dramaklubbarna 
varannan torsdag i DuvTeaterns studio 
på G18 i Helsingfors. Det kostar ingen-
ting att delta.

Kontakta info@duvteatern.fi om du vill 
veta mera!

Snart nya krafter  
Vår verksamhetssamordnare Lena Wenman avslutar sitt arbetsförhål-
lande i början av mars detta år. Tack Lena för ett gott arbete!  
Vi har nu beslutat anställa en verksamhetsledare (heltid) och därtill 
en fritidskoordinator (halvtid). Nu då detta skrivs vet vi ännu inte vilka 
som i framtiden kommer att jobba för oss. Då detta blir klart kommer 
vi att meddela härom på vår webbplats mellerstanyland.duv.fi, och 
förstås även i följande Vingen Info.   

Rocka sockorna fest på Tian
Torsdagen 21 mars klockan 18–20  

DUV i Mellersta Nyland, Steg för Steg och 4BT 
ordnar en Rocka Sockorna-fest på Tian. Det blir 
roligt program med tävlingar, snacks och disco. 
Vi ordnar också en tävling där alla kan delta. 
 
Ta på dig två olika färgers sockor eller strumpor. 
Det kallas att rocka sockorna. Den med finaste 
strumporna kan vinna priser! Torsdagen 21 mars 
är det internationella dagen för Downs syndrom.

Glöm inte medlemsavgiften!
Som medlem har du fått eller kommer att få en inbetalningsblankett. 
Kontakta oss om något är oklart! 

Kom också ihåg att betala terminsavgiften 40 € för bowlingen. Om 
du deltar i bowlingen både i Kampen och Sello betalar du 80 €. 

Vårt kontonummer hittar du på sista sidan. 



KONTOR – post och besöksadress:
DUV i Mellersta Nyland r.f.
Tavastvägen 10, 
00530 Helsingfors
epost: duv@vingen.fi

Ordförande: Virpi Schauman 
0400 506330
virpi.schauman@gmail.com

Webbplats:
mellerstanyland.duv.fi
www.facebook.com/
duvmellerstanyland

Bankkonto IBAN:
FI5440551820012619

TIAN
Tavastvägen 10
Helsingfors

ANKARET
Ankarvägen 5 D,   
Larsvik Esbo. 
Ansvarig ledare:
Malena Ahlroos
044-533 9394
malena_ahlroos@yahoo.se

KO
N

TA
K

TA
 O

SS

Adresser till klubblokaler: 
Tian: Tavastvägen 10, Helsingfors

Ankaret Ankarvägen 5 D, Larsvik, Esbo. 

BowlCircus Sello: Ryttargatan 3, Alberga, Esbo

FunBowling: Idrottshuset, Helsingegatan 25,  
Helsingfors

Kottby lågstadium: Pohjolagatan 45, Helsingfors

Stensvik ungdomsgård, Merivalkama 2, Esbo

Tack Inger!
Ett stort tack till vår förra ordförande 
Inger Karlsson, som under fyra år 
skött ordförandeklubban. Hon har 
undanbett sig avskedsgåva, men vi 
vill tacka henne för ett långt, arbets-
drygt och fint jobb för vår förening!


