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TIAN öppnar sina dörrar igen i början av september efter 
en för oss alla väl förtjänt semester.

Lite varmare och lite mera sol kunde det ju ha varit men 
visst fanns det även fina härliga sommardagar som gav 
möjlighet att simma och sola sig.

Ni som redan tigare om åren deltagit på föreningens olika 
verksamheter kommer att märka att det kommer att vara 
några små förändringar gällande ledarna. Någon har slutat 
och ett par nya har kommit istället. Föreningen tackar för 
den insats som de avgående ledarna givit oss och samti-
digt önskar vi de nya ledarna välkomna till DUV-timet.

Sensommar hälsningar

Inger



Hälsningar från              
 Porten!

Hälsningar 
från Tian!

Allaktivitetshuset på adressen 
Esboporten 3 i Esbo centrum.

Öppet varje onsdag kl. 18-20. 
Du är hjärtligt välkommen!

September 
6.9  Vi är ute och spelar  
 olika utespel
13.9  Ut och promenera
20.9 Vi är ute och spelar  
 olika utespel
27.9 Tipsrunda

Oktober
4.10 Spelkväll
11.10 Filmkväll
18.10 Målar höstbilder
25.10 Musikstund

Dansverksamheten Lätta Fötter 
startar 5.9, kl. 18.15–
19.45. 
På grund av renove-
ring i ungdomsgår-
den Sentteri kommer 
vi att flytta verk-
samheten till Stensvik 
ungdomslokal, Merivalkama 
2, 02320 Esbo, intill köpcentret!! 
Notera de nya adressen!

Verksamhet för barn 
och ungdomar (8-15 åringar)

Evenemang/verksamhet i septem-
ber och oktober informeras inom 
snar framtid på vår hemsida www.
vingen.fi/sve/start/  och på vår  
Facebook sida www.facebook.
com/DUV-i-Mellersta Nyland r.f.

TIAN är vårt allaktivitetscenter, adress Tavastvägen 
10, Helsingfors Man kan nå TIANs ledare endast 
under öppenhållningstid på kvällar må-to under 
verksamhetsperioderna per telefon 044 242 6622. 

Måndag
SLÖJD med start 4.9 kl. 18.30–20.00. (NY ADRESS: 
Kottby lågstadieskola, Pohjolagatan 45, Helsingfors

Tisdag
KONST: med start 5.9, kl 18.00–19.30.  
BÄNDET: med start 5.9, kl. 19.45–21.15

Onsdag 
LÄSLUSTAN: med start 6.9, kl. 16.30–18.00
ALLSÅNGEN: start 6.9, kl 18.15-19.45
Torsdag 
Öppet hus på TIAN:an med start 7.9, kl. 18.00– 
20.00
Söndag
Bowling i Esbo: BowlCircus Sello (Ryttargatan 3, 
Esbo) söndagar 3.9, 17.9, 1.10, 15.10, 29.10, 12.11, 
26.11 och 10.12. 
Bowling i Helsingfors: FunBowling (Helsingegatan 
25, Helsingfors) söndagar 10.9, 24.9, 8.10, 22.10, 
5.11, 19.11 och 3.12.

Öppet Hus varje torsdag kl. 18-20  
Du är hjärtligt välkommen!

September
7.9  Diskussionskväll om självbestämmande  
 med Steg för Steg
14.9  Bordsspel
21.9  Bingo
28.9  Filmkväll
 
Oktober
5.10  Kräftskiva (5 euro med,    
 anmälan senast den 3.10)
12.10  Wii kväll
19.10  Karaoke
26.10  Pingis turnering

OBS!

Diskussionskväll om självbestämmande 
torsdag 7.9.2017    kl. 18.00–20.30 

Kvällen ordnas som ett samarbete mellan FDUV, Steg för Steg och DUV i Mellersta 
Nyland

Träffen för personer med utvecklingsstörning ordnas på TIAN (Tavast-
vägen 10, 00530 Helsingfors) kl 18-20.00. Då diskuterar vi självbestämmande och 
den dagliga verksamheten för personer med utvecklingsstörning. Kaffeservering 
ordnas på Tian. Diskussionen leds av Frank Lundgren från Steg för Steg. 

Diskussionstillfället är en del av Öppet Hus så det är okej att komma förbi och bara 
dricka en kopp kaffe utan att delta i diskussionen.

Anmälning gärna senast 31 augusti: till frank.lundgren@stegforsteg.fi eller  
duv@vingen.fi 

Träffen för anhöriga ordnas kl. 18.00-20.30 (inkl. kaffeservering) i Vegahuset, 
mötesrum Cassiopeja

FDUV:s sakkunniga inom intressepolitiskt arbete Annette Tallberg leder diskus-
sionen. Vi diskuterar utmaningar vi stöter på då det gäller självbestämmande för 
personer med utvecklingsstörning samt hur vi som anhöriga kan stöda självbe-
stämmande för personer med utvecklingsstörning på bästa sätt. Därtill diskuterar 
vi den nya funktionshinderlagstiftningen, som förväntas gå till riksdagsbehandling 
hösten 2017. 

Anmälning: till annette.tallberg@fduv.fi eller på 040 674 7247  

Heldags paddlingsutfärd i Esbo 19.8.2017! 
Samling lördagen 19.8  kl. 10.00 vid paddlingsklubben Canoas kanotskjul Bredan, 
Bredviksvägen på Sommaröarna i Esbo. Mera information hittar du i DuvVingen nr 4.

Du minns väl att vi ännu i augusti paddlar följande tre kvällar, tisdag 22.8 och tors-
dag 24.8 kl. 18–20 samt lördag 26.8 kl. 13–16. Alla paddlingsintresserade är välkom-
na men anmäl dig gärna direkt till Mauri Nyqvist 040 730 7020. 

... samt ...
FDUV:s förbundskongress. Kongressen hålls på hotell Rosendahl   i Tammer-
fors 28–29.10.2017. Mera information hittar du i Gula Pressen samt på FDUVs hemsi-
da:   www.fduv.fi/duvnat/forbundskongress/

Påminnelse!



KONTOR
DUV i Mellersta Nyland r.f.
obs – notera ändrad post och 
besöksadress: Tavastvägen 10, 
00530 Helsingfors.

Ordförande: Inger Karlsson
0400 180288
pian.karlsson@hotmail.com

Verksamhetssamordnare:   
Lena Wenman 
050 4328703 
duv@vingen.fi 
lena.wenman@vingen.fi

www.vingen.fi
www.facebook.com/
duvmellerstanyland

Bankkonto IBAN:
FI5440551820012619

TIAN
Tavastvägen 10
Helsingfors
Fritidskoordinator: Alex Pihl
0400 50 23 49
alexp.duv@gmail.com
TIANs ledare: 
044 242 6622
 må-to kl 18 -20

PORTEN
Esboporten 3
Esbo
Ansvarig ledare:
Malena Ahlroos
044-533 9394
malena_ahlroos@yahoo.se
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Hälsningar 
från styrelsen
Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla er som 
hjälpte till att vakta insamlingsbössorna gällande 
en Liten Gest insamling vid senaste kommunalval! 
Insamlingen gav föreningen 708,40 euro!

Följande liknande insamling kommer att vara vid 
inkommande presidentvalet söndag den 28 januari 
och eventuellt även söndag den 11.2.2018. Styrel-
sen hoppas igen att medlemmarna deltar aktivt vid 
dessa tillfällen med att sitta vid vallokalerna. Vi åter-
kommer då detta blir aktuellt!

  

Adresser till klubblokaler
Tian: Tavastvägen 10, Helsingfors 
Porten: Esboporten 3, Esbo centrum  
Kottby lågstadieskola: Pohjolagatan 45, Helsingfors 
BowlCircus Sello: Ryttargatan 3, Alberga, Esbo 
FunBowling: Idrottshuset, Helsingegatan 25, Helsingfors 
Stensvik ungdomslokal, Merivalkama 2, 02320 Esbo


