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1. Vuosikokoushakemus 
Piiri 107-B kuvernööritiimi on haastanut piirin klubit tutkimaan mahdollisuuksiamme 
järjestää vuosikokous 2023 alueelle. Yhteisellä vuosikokoushankkeella uskotaan olevan piirin 
klubeja yhdistävä vaikutus sekä osaltaan lions-liikkeen aatteiden tunnetuksi tekeminen piirin 
klubien ja koko piirin toiminnan elvyttämiseksi. Esisuunnitteluun osallistui Helsingistä ja 
Espoosta yhteensä yhdeksän klubia. Toimikunnan työtä johti LC Tapiola ja muista klubeista 
ainakin yksi edustaja oli innolla mukana. Toimikunnassa toimivat kolme PDGtä, kokeneita 
Suomen Lions-liiton virkailijoita, klubipresidenttejä ja lioneja edustaen eri alojen ja osien 
syvää asiantuntemusta. 

Tehdyn työn perusteella pystyttiin tekemään hyvä suunnitelma Espoossa vuonna 2023 
pidettävälle Suomen Lions-liitto ry:n (jäljempänä ”Liitto”) mahdolliselle vuosikokoukselle. 

Tämä dokumentti on olennainen osa vuosikokoushakemuksesta, joka jakaantuu kolmeen 
osaan: 1. Vuosikokoushakemuslomake täytettynä, 2. Klubien sitoumukset, yksillä 
allekirjoituksilla vahvistettuina ja 3. Vuosikokoussuunnitelma Espoo 2023. 

Olemme valmiita ryhtymään vuosikokousjärjestäjäksi tässä hakemuksissa kuvatuin 
lähtökohdin. 

2. Ehdotettuja tarkennuksia määritelmiin 
”Vuosikokousjärjestäjä” § 3 Vuosikokousjärjestelyjä valvovat puheenjohtaja ja pääsihteeri. 
Tarvittaessa voidaan käyttää muita asiantuntijoita apuna. Asiantuntijat nimeää liiton hallitus. 
Vuosikokousjärjestelyt suunnittelee ja toteuttaa omalla vastuullaan paikallinen 
vuosikokousjärjestäjä, jota jäljempänä kutsutaan ”järjestäjäksi”.  

”Järjestävät klubit”. Järjestäjän muodostavat ”järjestämisoikeutta hakevat/saaneet 
lionsklubit”, jotka ovat: (A)”järjestettävän vuosikokouksen järjestelyvastuun ottava(t) 
lionsklubi(t)”, joilla on kokonaisvastuu järjestelyistä ml mahdollinen taloudellinen tappio, 
jäljempänä lyhyemmin ”vastuuklubi”. (B) ”järjestämisoikeutta hakevat/saaneet lionsklubit, 
joilla ei ole taloudellista vastuuta”, jäljempänä lyhyemmin ”järjestäjäklubi”. 

Vastuuklubi(t) ja järjestäjäklubit nimeävät toimikunnat, vastuuklubien johdolla. 
Vastuuklubi(t) vastaavat toiminnasta Liittoon päin. Vastuuklubit ja järjestäjäklubit voivat 
tehdä sopimuksia erillistä tehtävistä ja vastuista, joita järjestäjäklubit sitoutuvat tekemään ja 
ottamaan. 

3. Tapahtuma 
Espoon ja länsi-Helsingin lionsklubit hakevat vuoden 2023 Suomen Lions-liiton ry 
vuosikokouksen järjestelyoikeuksia. Tapahtuman ajankohdaksi on alustavasti kaavailtu 
perjantai – sunnuntai, 9 – 11 kesäkuuta 2023. Tämä aika on tarkistettu toisaalta Liitolta ja 
toisaalta sen sopivuudelta tapahtumapaikkojen muun käytön kannalta.  

Tapahtuman kulku on suunniteltu etenevän Liiton pysyvien vuosikokousohjeiden ja 
käytännönjärjestelyjen mukaan siten, että perjantaina aamupäivällä on tarpeelliset tilat 
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varattu erilaisille kokouksille ja pienemmille tilaisuuksille, lions-urheilulle ja 
yleisötapahtumalle Tapiolan keskustassa. Iltapäivällä noin klo 15 alkavat varsinaisella 
tapahtumapaikalla lions-seminaarit, vaaliehdokkaiden esittely ja vuosikokouksen alkujuhla, 
sekä illalla pidetään kevyet iltamat. 

Lauantain ohjelma aloitetaan viimeistään klo 9, vuosikokouksen alkujuhlalla ja vuosikokous 
pyritään aloittamaan viimeistään klo 9.30. Päivällä on lounastauko, puolitoista tuntia, ja 
vuosikokous jatkuu välittömästi sen jälkeen. Aikataulullisesti vuosikokousaikaa on varattu 17 
– 18 asti, joten aikaa olisi käytettävissä vuosikokoukselle noin 7 tuntia. Kaksi tuntia 
vuosikokouksen päättymisestä voi iltagaala alkaa. Iltajuhlien päättymisen suhteen on 
noudatettava urakoitsijoiden toivomuksia ylisuurten yö- ja sunnuntaipalkkakorvausten 
suhteen. Yömyöhään tai läpiyön kestäviä juhlia ei voida järjestää normaalien maksujen 
puitteissa. Valomerkit käynevät jo kello 23. 

Sunnuntaina tapahtumapaikka puretaan klo 18 mennessä. Liiton ja/tai hallinnon kokoukset 
järjestetään joko tapahtumapaikalla tai päämajahotelissa. Sunnuntain erikoisohjelma on vielä 
idea-asteella. Joka tapauksessa tapahtuma päättyy kaikilta osin puoleen päivään mennessä. 

4. Tapahtumapaikat 
Kilpailutussyistä, neuvotteluaseman parantamiseksi on hankkeen suunnittelutoimikunta 
päätynyt ehdottamaan hakemusvaiheessa kahta käytännölliseltä suorituskyvyltään 
samanarvoista tilaa: Espoo Metro Areenaa (Tapiolan Urheilupuistossa) ja Otahallia 
(Otaniemi, Aalto yliopiston kampuksella). Molemmat hallit ovat tiiviissä ympärivuotisessa 
käytössä ja tilavarausten kanssa tulee olla ajoissa liikkeellä. 

Espoo Metro Areena (Tapiolan Monitoimiareena Oy). 

Osoite: Urheilupuistontie 3, 02200 Espoo. Espoo Metro Areena on hyvin varustettu 
monitoimiareena. Tilaisuudet siellä keskittyvät peli-areenalle ja sen ympärillä olevaan 
katsomoon, mahtuvuusesimerkkinä 7500 hengen konsertti. Areenalla ei ole jäätä kesäkuussa 
2023. Lisäksi on käytettävissä hyvätasoista neuvotteluhuone ja vastaanottotilaa (varattu 2 
isoa huonetta, ylätasolla) ja ravintoloita (varattu yksi 100 hengen ravintola ylätasolla) sekä 
suuret aulatilat näyttely- ja ilmoittautumistarkoituksiin ja neljä pukuhuonetta alatasolla 
varastointiin tai muuhun apukäyttöön. 

Pelikenttä kalustetaan ja koristellaan, kooltaan 30 x 60 m, pöytäjuhlatilaksi, johon mahtuu 
1200 istumapaikkaa, vielä hyvin toimivina, ja maksimissaan lähes 1400 henkeä hieman 
tiivistettynä. Käytössä on vielä ylätason ravintola, joka aukeaa suoraan areenalle, +100 
henkeä. Tarjoilu- ja cateringtilat on avattu auloihin. 

Varsinaisina kokousistumapaikkoina käytetään ns. alakatsomoita, joihin mahtuu 2000 henkeä 
hyvin. Puheenjohtajisto ja iso valkokangas sijoitetaan korokkeelle toiseen päätyyn, johon on 
hyvä näkyvyys sekä areenan pöydistä että käytössä olevista katsomoista. Lisäksi käytetään 
areenan keskellä olevaa kuutiota näyttönä. 

Katsomon penkit ovat kiinteitä. Pöytätilat ja korokkeet rakennetaan perjantaina lopulliseen 
henkilömäärään sopivaksi. 
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Tilat täyttävät täysin Liiton esittämät henkilölukumäärävaatimukset ja logistiikka 
tilaisuuksien välillä on helppo hoitaa. Vessa- ja hygieniatilat ovat mitoitetut suurille 
henkilömäärille. 

Otahalli Oy (Unisport Oy) 

Unisport Otaniemi, Otahalli, osoite: Otaranta 6, 02150 Espoo.   

Otahalli on Suomen ensimmäinen urheiluhalli. Se on arkkitehti Alvar Aallon suunnittelema ja 
rakennettu vuonna 1952 osana Helsingin olympialaisten valmisteluja. Sen vieressä on 
ulkourheilukenttä, joka on samoin toiminut olympialaisten harjoittelukenttänä. Alue rajoittuu 
Aalto-yliopiston kampukseen mm Dipoliin, etäisyys100 m, asuntoalueen parkkipaikkoihin, 
mereen, 100 m, ja hotelli Radisson Blu’hin, 50 m. Itse Otahalli on tyylikäs ja hyvässä kunnossa 
oleva rakennus. Tilat ovat yhdessä kerroksessa, mutta rinne aiheuttaa sisään muutaman 
portaan tasoeroja. Monitoimihallissa voi harrastaa useita palloilulajeja ja yleisurheilua, mm 
170 metrin ratakierros. Kiinteää katsomotilaa on noin 500 katsojalle. Monitoimihalli on 
toiminut myös illallisjuhlien näyttämönä niin yrityksille kuin opiskelijoille. 

Monitoimihallin koko on 3 480 m2 ja sen sisään mahtuu kuvitteellinen 40 x 80 m suorakaide. 
Tähän tilaan voidaan sijoittaa pöytäistumapaikkoja aina 1400 hengelle ja vielä jää tilaa 
esiintymiskorokkeelle ja cateringpalveluille. Tiloja voidaan jossain määrin eristää toisistaan 
katosta laskettavilla verhoilla, jolloin vuosikokous voi toimia häiriintymättömänä. 

Lisäksi on varattavissa Aalto-saleja 180 m2 ja 94 m2.  Näitä tiloja suunnittelemme näyttely- ja 
ilmoittautumistiloiksi, joihin toiseen on suora käynti ulkoa ja pääsy sisäkautta sekä 
monitoimihallin katsomoon että areenalle. 

Vessa- ja hygieniatiloja ei varmaankaan ole mitoitettu suurille henkilömäärille, joten luovaa 
ratkaisua tullaan vielä hakemaan. 

Tarvittavat pienemmät neuvotteluhuone ja vastaanottotilat saadaan viereisestä hotelli 
Radisson Blu’sta. 

Liiton tiloihin liittyvät vuosikokouskysymykset  

1. Mikä on kokouspaikan nimi ja osoite? Espoo Metro Areena (Tapiolan Monitoimiareena Oy),  
Urheilupuistontie 3, 02200 Espoo ja Otahalli (Unisport Oy), Unisport Otaniemi, Otaranta 6, 
02150 Espoo. 

2. Kuinka paljon kokousvieraita mahtuu istumaan kokoustilaan? Aina 2000 asti, jos tarvitaan. 

3. Mihin esittelytilat/myyntipöydät sijoitetaan? Lions-liitto tarvitsee n. 15 esittelytilaa omille 
työryhmilleen sekä 10 metrin tilan tarvikemyyntiä varten. Nämä ovat kaikki suunnittelussa 
mukana. Nämä tilat suunnitellaan huolellisesti siten että ne liittyvät keskeisesti läpikulkuun ja 
tauko-oleskeluun liittyviin tiloihin. 

4. Missä iltajuhla järjestetään? Aina areenalla. 

5. Kuinka monta henkilöä mahtuu perjantaina iltajuhlatilaan? Entä lauantaina? 1200 – 1400 
asti. Kalustukset tehdään tilatun tarpeen mukaan. Perjantai ja lauantai vietetään samoissa 
tiloissa. 
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6. Jos kaikki eivät mahdu samaan tilaan iltajuhlassa, miten järjestetään äänentoisto ja 
kuvayhteys toiseen tilaan? Keskeinen suunnittelulähtökohta on, että kaikki tilaisuudet 
järjestetään yhdessä suurtilassa. 

5. Kustannukset ja hinnat 
Oulun 2018 kuvernöörineuvoston mukaan vuosikokous on todettu olevan iso taloudellinen 
panos järjestäjille. Tekemiemme selvitysten mukaan maksavien osallistujien lukumäärien ja 
vuosikokousmaksun pienenemiset ovat kaksi isoa riskitekijää järjestäjille. Oulun 2018 ja 
Kalajoen 2019 jälkilaskelmien mukaan vuosikokouksen taloudellinen tulos oli kummassakin 
tapauksessa negatiivinen, mutta järjestäjien itsensä hankkimat ulkopuoliset sponsori-, 
mainos, markkinointi ym. tuet, määrältään 50 – 60 000 € muuttivat tuloksen positiiviseksi ja 
osallistuvat klubit saivat kerättyä tarpeellisia aktiviteettivaroja. 

Olemme pyrkineet tekemään huolelliset laskelmat sääntöjen ja Liiton ohjeiden ja toivomusten 
mukaisen vuosikokouksen järjestämisestä. Varattujen tilojen suuruus ei aseta erityisiä 
rajoituksia osallistuville henkilömäärille. Budjettia varten emme uskaltaneet käyttää viimeisiä 
toteutuneita henkilömääriä. Taloudellisiin laskelmiin jouduimme ottamaan riskitekijänä 
mukaan maksavien osallistujien määrän aleneminen1100:ksi, mikä on 150 osallistujaa 
pienempi kuin Oulussa 2018 ja Kalajoella 2019.  

Vuosikokousmaksun palautuksen suuruutta emme voi tietää ja olemme valinneet siihen 
suuruudeltaan viimeksi palautetun summan, 31 000 €.  

Kustannukset olemme arvioineet tämän hetkisen, tammikuu 2020 kustannustasossa. 
Epätarkimmat arviot liittyvät ruokailuun ja tarjoiluun. Juuri tämän kustannuserän vuoksi 
meillä on kaksi tilavaihtoehtoa, joista toiseen Metro Areenaan liittyy yksinoikeudella 
ravintoloitsija, jonka ei tarvitse olla nykyinen Restel. Otahalliin ei tiettävästi liity 
etuoikeutettuja ravintoloitsijoita. Kilpailuttamalla nämä kaksi paikkaa toivomme päätyvämme 
hyvään lopputuloksen. 

Pyrimme myymään passeja, jotka oikeuttavat pääsyn tiettyihin tilaisuuksiin ja joiden 
hinnoiksi olemme laskeneet seuraavat ja jotka perustuvat tässä hakemuksessa kuvattuihin 
reunaehtoihin:  

Passin kelpoisuus Budjetoitu myyntihinta 

Pääsy kaikkiin tilaisuuksiin 202 € 

Kokouslounas ja kahvit 60 € 

Vain kahvi ja kokousmateriaali 20 € 

Laskelmien perusteella voidaan antaa seuraavat yksikköhinnat. 

7. Kuinka paljon arvioidaan maksavan yhden henkilön 
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a) perjantain lounas: saadaan Metro Areenalla tavanomaisella ravintolahinnalla. Otahallin 
vieressä on Dipolin ja Radisson Blu’n lounasravintolat käytettävissä tavanomaisilla 
ravintolahinnoilla alkaen alle 22 € 

b) perjantain päivällinen: 68 € 

c) lauantain lounas: 60 € sisältäen kokouskahvin ja kokousmateriaalin ja osuuden kuluista. 
Niille, jotka pyrkivät tästäkin eroon tarjotaan 20 € hintaista kokouskahvia ja 
kokousmateriaalipakettia ja rekisteröintikuluja. 

d) lauantain iltajuhla: 78 € 

e) sunnuntain lounas? Pyritään tarjoamaan päämajahotellissa ravintoloitten aukioloaikaan, 
noin 30 €. Otaniemessä Dipoli on myös auki ja tarjoaa edullisia lounaita. 

6. Majoitus 
Metro Areenan vieressä ei vielä ole hotellia. Ympäristössä, Tapiola, Otaniemi ja Leppävaara, 
on useita hotelleja ja hostelleja. Päämajahotelliksi on alustavasti kaavailtu Radisson Blu 
Hotel’ia ja vaihtoehtona Tapiola Garden, riippuen päämajakilpailutuksen tuloksesta. 

Radisson Blu Hotel, Otaniemi, 209 huonetta, halvin hotelli alueella, suhteellinen asema 
saattaa nousta 2023 mennessä, autolla alle 15 min, kävellen 3,5 km 45 min, julkinenkin kulkee 
ja tekee kävelynkin mahdolliseksi, halvin nettitarjous ensi kesäkuulle: 105 €/huone/päivä/2 
henkeä, parkki on kai ilmainen, on neuvotteluhuoneita 

Glo Hotel Sello, Leppävaara, Leppävaarankatu 1, noin 160 huonetta, juuri uudistettu, autolla 
alle 15 min, kävellen 3,5 km 45 min, bussilla huonosti, halvin nettitarjous ensi kesäkuulle: 112 
€/huone/päivä/2 henkeä, parkki on ilmainen, on neuvotteluhuoneita 

Original Sokos Hotel Tapiola Garden, 154 huonetta, kallein hotelli alueella, autolla alle 10 
min, kävellen 1,5 km 20 min, hyvä julkinenkin on mutta ei lyhennä kävelyaikaa, halvin 
nettitarjous ensi kesäkuulle: 140 €/huone/päivä/2 henkeä, parkki maksaa 15€/vrk, on 
neuvotteluhuoneita 

Nämä kolme hotellia riittävät hyvin vuosikokouksen tarpeisiin: yhteensä yli 500 huonetta, 
joista suunnitelmissa varataan kokousväen käyttöön 400 huoneen kiintiö. Lisäksi alueella on 
edullisia majoituksia kuten: 

Huoneistohotelli Hellsten, Leppävaara, Porarinkatu 3, ehkä 40 huonetta, autolla alle 15 min, 
kävellen 3,5 km 45 min, julkinenkin kulkee, halvin nettitarjous ensi kesäkuulle: 94 
€/huone/päivä/2 henkeä, parkki on ilmainen, ei bussikuljetusta 

Forenoma, Otaniemi, bussikuljetus tilattaessa 

Ja myös Hotelli Scandic, Nihtisilta, ei bussikuljetusta 

Liiton majoitukseen liittyvät vuosikokouskysymykset . 

8. Kuinka monelle löytyy majoitustilaa? Mitä ne ovat? Suunnitelman mukaiset hotellit on 
lueteltu ylhäällä. Kiintiömajoitusvaraus tehdään noin 400 huonelle, kolmessa hotellissa. 
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Molemmat tapahtumapaikat ovat noin puolen kilometrin päässä metroasemalta, joten 
neljännes pääkaupunkiseudun hotellikapasiteetista on pienen, mukavan matkarupeaman 
päässä, jolloin vieraat pääsevät myös nauttimaan kaikista nettivaraajan eduista. Lisäksi 
molemmissa tapahtumapaikoissa on parkkitilaa autoille. Nimetyt hotellit ovat Radisson Blu, 
Tapiola Garden, Sello Glo, Forenom hostel, Scandic Nihtisilta.  

9. Miten kaukana kokouspaikasta on kaukaisin hotelli? 7,1 km, Sello Glo 

10. Mikä on päämajahotellin nimi? Radisson Blu tai Tapiola Garden, tarjouskilpailun tulos 
ratkaisee. 

11. Kuinka pitkä matka on päämajahotellista kokouspaikalle? Entä iltajuhlapaikalle 
perjantaina ja lauantaina? Radisson Blu:tapahtumapaikkana Metro Areena: 3,6 km ja Otahalli: 
50 m ja Tapiola Garden: tapahtumapaikkana Metro Areena: 1,7 km ja Otahalli: 2 km  

12. Kuinka pitkä matka on muista hotelleista kokouspaikalle? Entä iltajuhlapaikalle 
perjantaina ja lauantaina? Max 7,1 km. 

13. Mikä on hotellihuoneiden hinta per 1 hh päämajahotellissa? Entä 2 hh päämajahotellissa? 
Tilaisuus asettuu kesäsesongin alkuun, johon tulee vaikuttamaan pääkaupunkiseudun 
hotellimajoituksen kysyntä/tarjontatilanne vuonna 2023. Parhaan arviomme mukaan on 
pääkaupunkiseudulla mahdollisuus päästä kansalliseen keskihintatasoon vuonna 2023, 150 - 
180 €/standardihuone, yö ja 2 hh, Radisson Blu. 

14. Mikä on hotellihuoneiden hinta per 1 hh muissa hotelleissa? Entä 2 hh muissa hotelleissa? 
Tapiola Gardenin odotetaan olevan kalliimman ja Sello Glon halvemman kuin kohdan 13 
arvio. 

Huomio! Jos kyseisten hotellien hinnat ryöstäytyvät käsistä, niin haemme korvaavat tilat 
seuraavaksi halvimmista paikoista ympäristöstä, jolloin metro-etu selvitetään! 

15. Mikä yritys hoitaa hotellien ja palveluiden varauksen? Pyytääkö se palvelumaksun ja jos  
pyytää, niin mikä on sen suuruus? Vuosikokouksen järjestäjä tekee kiintiösopimukset 
hotellien kanssa ja sopii ulosmyyntihinnat huone- ja palveluerittelyn mukaan kiinteinä ilman 
palvelumaksulisiä. Varaukset tehdään hotelleihin suoraan.  

Pääkaupunkiseudulla hotelliparkit ovat vaihdellen maksullisia ja maksuttomia. Hotellien 
parkkimaksuista tehdään selvitys majoitustietoihin. 

Karavaanarimajoitus: tulemme selvittämään millä ehdoilla voidaan Metro Areenan 
parkkipaikalle järjestää karavaanariparkki torstain ja sunnuntain väliseksi ajaksi. Ehkä 
enintään 10 vaunulle. 

7. Kuljetukset 
Huolimatta lyhyistä etäisyyksistä ja hyvästä julkisesta liikenteestä, järjestämme 
bussikuljetuksen ennen ja jälkeen tilaisuuksien tarpeen mukaan.  

16. Minkälaiset kuljetukset järjestäjä järjestää hotellien ja kokouspaikan välille? Metro 
Areena; Bussikuljetus. Reitti 1, Sello Glo – tapahtumapaikka ja reitti 2, Garden – Radisson – 
tapahtumapaikka, yksi keikka puolituntia, 2 keikkaa tunnissa bussia kohden. Otahallin 
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kohdalla selvitään yhdellä reitillä ja yhdellä bussilla, kun yksi iso hotelli sijaitsee 50 metrin 
päässä. 

Entä hotellien ja iltajuhlapaikkojen välille? Samat reitit, samat 2 keikkaa tunnissa bussia 
kohden. 

Onko jatkuva kuljetus päämajahotellin ja kokouspaikan välillä? Aikataulun mukaan.  

Kuinka usein tämä kuljetus tapahtuu? Vuoroväli 30 min silloin kuin tilaisuus on alkamassa tai 
päättymässä.  

8. Turvallisuus 
17. Miten turvallisuus suunnitellaan tapahtuvaksi? 

Tiloilla on omat määräyksensä ja ehtonsa turvallisuusselvityksen tekemisessä ja 
turvallisuuden toteuttamisessa. Näissä seurataan lakia ja viranomaisten määräyksiä. Ko 
toimikuntaan nimitetään turvallisuus asiantuntija-lion, joka johtaa koko turvallisuustoimen. 
Turvallisuushenkilökuntana käytetään MetroAreenalla osin Areenan omaa henkilökuntaa ja 
osin tarvittavat tiedot ja luvat omaavia lioneja. Otahallilla ei ole omaa henkilökuntaa, joten 
tarvittava erikoisosaaminen vuokrataan elinkeinonharjoittajalta ja muu henkilökunta koostuu 
lioneista. 

9. Paikkakunta 
18. Mitä muuta haluatte kertoa omasta paikkakunnastanne? 

Espoo on Suomen tiheimmin asuttu metsä. Ja Tapiola on 60 – 70 vuotta vanha kylä. Kylän 
voima on sen asemakaava, vaihteleva rakennuskanta ja mutkaiset tiet ja sokkeloiset metsiköt 
ja laajat puistot. Alkuperäis-väestöstä vanhuuttaan viettää noin toinen/kolmas sukupolvi. 
Joukossamme on kuitenkin tuhansia myöhemmin tulleita ja lapsia on paljon. Olemme siis 
lähes kaikki muualta tulleita. Poismuuttaneet tunnustavat mielellään olevansa joskus olleensa 
tapiolalaisia. Kolmannes äänestää kokoomusta, kolmannes vihreitä, loput muita puolueita. 
Eläinkunta koostuu kaneista, jäniksistä ja ketuista. Olen sitä mieltä, että tervetuloa 
katsomaan! Pidämme teistä hyvää huolta! Vuosikokousperjantaina meillä olisi Tapiolan 
keskustassa Tapiolan kesärieha, jos vain onnistumme sen järjestelyissä. Samaan malliin kuin 
meillä on nyt helmikuussa klubien yhteinen talvirieha. 

 


