Välkommen på DUV i Mellersta Nyland
50-års jubileumsfest!

12.2.2022 klockan 16.00
Scandic Park, Mannerheimvägen 46
Klädsel: Festligt
Anmäl dig senast 21.1.2022
på föreningens webbsida: www.mellerstanyland.duv.fi
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16.00 Dörrarna öppnas
16.15 Välkomstskål
Ordförande Kjell Selenius
16.30 DUV i Mellersta Nyland under 50 år
Virpi Schauman och Gunnel Grönlund
17.00 Förrätt
17.30 Varmrätt
18.00 Festtal
Jyrki Pinomaa
18.20 Efterrätt
18.40 Trollkonstnär
Kim Wist
19.15 Festband
Slim T & The Funky Pablos
22.00 Avrundning

Festen är kostnadsfri och 50-åringen undanber sig gåvor! Vill du ändå uppvakta
kan du göra en frivillig inbetalning på 10€ till föreningens konto för att understöda
Project Livs verksamhet. Project Liv hjälper barn och familjer i utsatta livssituationer i
Finland. Läs mera om deras verksamhet: www.projectliv.fi
Mottagare: DUV i Mellersta Nyland
Kontonummer: FI5440551820012619
Meddelande: DUV 50 år
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Virpi Schauman och Gunnel Grönlund har
båda varit ordföranden i föreningen under
många år. På festen delar de med sig av
sina erfarenheter från nästan 50 år som
föreningsaktiva!
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Jyrki Pinomaa och hans hustru Manne har
tre söner, en dotter och två barnbarn. Sönerna
Markus och Robin har en intellektuell funktionsnedsättning.
Jyrki är president av Inclusion Europe, fullmäktige- samt
styrelsemedlem av Inclusion International och har åtta år varit
ordförande av Kehitysvammaisten Tukiliitto. Han är styrelsemedlem
och blivande ordförande av Kehitysvammaisten Palvelusäätiö.
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Kim Wist har jobbat som professionell
trollkonstnär i 25 år och har vunnit flera finska
mästerskap och andra priser inom branschen.
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Slim T & The Funky Pablos
är ett glatt gäng som spelat
tillsammans i över 20 år.
De älskar att spela medryckande
musik som är toppen att dansa till. På festen
spelas det dansmusik med koppling till
energisk soul och funk!

16-12-2021 14:08

Meny
Förrätt
Laxtartar, skagenmousse
och skärgårdsbröd
Varmrätt
Oxinrefilé, konjaks- pepparsås
och franska bönor
Efterrätt
Chockladfondant,
körsbärskompott och vaniljgrädde

Specialdieter meddelas i samband med anmälan och beaktas naturligtvis
under middagen. Alla rätter är laktos- och glutenfria.
Vill du övernatta på hotellet så använd koden BDUV120222 så får du rummet
rabatterat till en kostnad av 97 € (enkelrum) eller 117 € (dubbelrum).
OBS! Detta erbjudande är i kraft så länge det finns lediga rum.
Kontakta hotellet direkt:
parkhelsinki@scandichotels.com• +358 3003 08407
I anslutning till hotellet finns avgiftsbelagd parkering
Covid-19: Föreningen följer aktuella rekommendationer och restriktioner. Var
beredd på att du kan behöva visa vaccinationsintyg.
Vid frågor kontakta Jon Jakobsson eller Muluken Cederborg.
Jon.jakobsson@duv.fi, 050 4328 703
Muluken.cederborg@duv.fi, 040 0502 349
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