13.10.2020

Bästa medlem,
Föreningen har nya klubb- och kontorsutrymmen! Det är lite vemodigt att tillkännage att föreningens
allaktivitetscenter ska flytta från Tian till Parisgränden 2 i Arabiastranden... men samtidigt väldigt
spännande! Det har en längre tid funnits tankar om nya gemensamma klubb- och kontorsutrymmen
och i september fick vi höra att det finns ett ledigt utrymme på ca 150 m2 i Arabiastranden.
Tillräckligt stort för klubblokal och dessutom med utrymme för kontoret. Vi besökte lokalen ett par
gånger och kände att det här blir nog vårt nya vardagsrum. Sagt och gjort, i början av oktober skrevs
hyresavtalet med FSS (Förbundet Finlands Svenska Synskadade) som äger lokalen under och
verksamheten i de nya utrymmena planeras starta i december 2020. Vi är säkra på att du kommer att
trivas i den nya lokalen även om Tian varit en betydelsefull och fantastisk föreningslokal i 25 år!
Tian invigdes med pompa och ståt 1996 med hjälp av föreningens egen orkester och polisen som
kom för att ”övervaka” den högtidliga invigningen och lotteriet. Tidigare fanns det en cykelbutik i
lokalen och med hjälp av en inredningsarkitekt renoverades lokalen till att bli föreningens hjärta och
vardagsrum. I början arrangerades Öppet Hus kvällar på Tian och under årens lopp har verksamheten
vuxit. Verksamheten på Tian fick understöd av RAY, numera Stea, för att vara ett allaktivitetscenter
som stöder självständigt boende. Tian är en föregångare i Svenskfinland inom fritidsverksamhet och
delaktighet för personer med intellektuell funktionsnedsättning.
Namnet Tian kom till genom en tävling bland medlemmarna. Desirée Grotenfelts förslag vann, Tian
syftar till att lokalens adress är Tavastvägen 10.
Vill du veta mera om Tians historia ska du gå in på vår webbsida och titta på bilder från invigningen.
Torsdagen den 19.11.2020 arrangeras den sista verksamheten på Tian, i form av Öppet Hus. Klockan
14.00-20.00 är kaffet varmt och alla medlemmar är hjärtligt välkomna att komma förbi och dela med
sig av minnen och ta farväl av Tian.

Öppet Hus på Tian har varit populärt i nästan 25 år!

Nya Utrymmen!
Från och med 1.12.2020 kommer föreningens klubb- och kontorsutrymmen att finnas på
Parisgränden 2 A 3 i Arabiastranden. Lokalen är tillgänglig, ljus och fin med en stor balkong och vi är
säkra på att du kommer att trivas!

Det nya klubb- och kontorsutrymmet ligger nära Arabias köpcenter och har väldigt nära till naturen och havet.

Namntävling
Just nu pågår arbetet med att planera lokalen och inredningen, och vi behöver er hjälp. Vad tycker du
vår nya klubblokal ska heta? Kom med dina förslag och tävla om att vinna biobiljetter!

Inredningsdetaljer
Vi vill att det nya utrymmet ska vara hemtrevlig och att du ska känna dig välkommen. Därför vill vi
väldigt gärna höra vad du absolut tycker att ska finnas i en klubblokal. Allt från inredningstips till
konkreta saker som t.ex. ett specifikt spel tas tacksamt emot. Hör av er till Jon eller Muluken och
berätta alla dina idéer.

Vi kommer att lägga upp bilder och info på vår webbsida var man kan följa med hur flytten och
inredningen av den nya lokalen går. Gå ofta in och kolla på vår webbsida: mellerstanyland.duv.fi

Kontaktuppgifter:
DUV i Mellersta Nyland
Parisgränden 2 A 3
00560 Helsingfors

Jon Jakobsson
jon.jakobsson@duv.fi
050 4328 703

Muluken Cederborg
muluken.cederborg@duv.fi
040 0502 349

