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Ke 18.5. 
 
Kuusijärven käyttäjäillassa Tikkurilan lukiossa oli  toistakymmentä asiasta kiinnostunutta ja 
Tilakeskuksen johtoa. Vantaan Ladun ja Kuusijärven Jääkarhujen johto puuttui 
tilaisuudesta kokonaan. SaunaMafiaa edusti puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 
muutama aktiivinen jäsen. Muutenkin osallistujamäärä oli todella vähäinen. Tilakeskuksen 
johto esitteli uutta savusaunarakennusta, jolle on nyt vihdoin päästy hakemaan 
rakennuslupaa. Keskusteltiin vilkkaasti myös kaikista muistakin Ulkoilukeskusta koskevista 
asioista ja saaduista palautteista. Mikäli sinulla on halua antaa palautetta Kuusijärven 
asioista, niin ota yhteys suoraan, 
Liikuntapalvelut: juha.savolainen@vantaa.fi 
Mob. 040 524 1413 
Tilakeskus: pirjo.luopajarvi@vantaa.fi 
Puh. (09) 8392 5006 
Palautteet suoraan kaupungille: palaute.kuusijarvi@vantaa.fi 
 
 Pe 13.5. VS 
 
Uusi yrittäjä Kuusijärven Ulkoilukeskukselle valitt u; Odottaa vain Tilakeskuksen 
lautakunnan hyväksyntää ja valitusajan ohimenemistä. 
Katso lisätiedot: Vantaan Sanomat  
 
Ma 9.5.2011 
 
Vantaan Kuusijärven uimarannan kahvilan entiset pitäjät ovat saaneet taloussotkuista 
ehdollista vankeutta. 
Lisäksi Vantaan käräjäoikeus määräsi heidät liiketoimintakieltoon vuosiksi. 
Kuusikymppinen pariskunta salasi vuosia verottajalta tuloja ja teetti työtä pimeänä 2000-
luvun loppupuoliskolla. Molempien tuomio tuli muun muassa törkeästä veropetoksesta, 
törkeästä kavalluksesta ja törkeästä kirjanpitorikoksesta. 
Oikeuden mukaan yrittäjäpari sai teoillaan huomattavaa taloudellista hyötyä. Vantaan 
käräjäoikeus on määrännyt pariskunnan omaisuutta hukkaamiskieltoon tai takavarikkoon 
lähes 400 000 euroa. 
Nainen sai ehdollista vankeutta puolitoista vuotta, mies vuoden ja 10 kuukautta. 
Kuusijärven ulkoilualueen omistaa kaupunki, jolla oli sopimus kahvila-ravintolaa pitäneen 
yrityksen kanssa. Samat pitäjät olivat pyörittäneet kahvilaa jo 30 vuotta. 
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To 5.5.2011 
 
Yhteistyökumppanimme Vantaan Latu ry tiedottaa! 
Toukokuussa mieli lepää, toukotyöt odottavat lämpimämpiä päiviä. 
Keholle kuntoa, ajatukset pois hetkeksi vaikka äitienpäivän polkuretkellä. 
Tai tuleville kaupunkijuhlan ja valtakunnallisen sauvakävelykävelypäivien ennätysletkan 
yritykseen ja heti seuraavana päivänä kaupunkijuhlien suokävelyyn Viirilän suolle. Tule 
mukaan! 
Jos innostuit niin lue: Info tulevista tapahtumista 
 
Suomen Ladun 54. Leiripäivät ovat 1.-3.7.2011 Hakunilan urheilupuistossa. 
Leiripäivien sivut ovat nähtävissä osoitteessa: www.leiripaivat.net ja ilmoittaudu mukaan! 
 
Vantaan Latu ry 
Hannu Kerman 
Arjantie 3b, 01420 Vantaa 
Mob. 0400 474 445 
hannu.kerman@kolumbus.fi 
www.vantaanlatu.com  


