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PISTÄYDY PURPURIIN
Asukastalo Purpuri on kaikille kaarelalaisille
avoin kohtaamispaikka. Purpuriin voi tulla
lukemaan lehtiä, juttelemaan ja tapaamaan tuttuja.
Tiloissa voi myös käyttää esimerkiksi tietokonetta
ilmaiseksi. Lisäksi alueella toimivat yleishyödylliset
yhdistykset ja hankkeet voivat järjestää tiloissa
veloituksetta kokouksia ja kerhotoimintaa.
facebook.com/
asukastalopurpuri

Lue Tanotorvea
Tanotorvi-lehti välittää tietoa Kaarelan
alueen tapahtumista ja ajankohtaisistaasioista, viihdyttää
ja ottaa kantaa alueen edun puolesta. Kaarela-Seura on
julkaissut lehteä vuodesta 1964 lähtien.
tanotorvi.fi

Tule mukaan
Liity Kaarela-Seuran jäseneksi maksamalla 10 euron jäsenmaksu
yhdistyksen tilille NORDEA FI09 1004 3000 2043 03 ja jätä
yhteystietosi. Liittymällä jäseneksi saat tiedotteita alueen tärkeistä
asioista sähköpostitse ja postitse. Lisäksi saat jäsenkortilla
alennuksia useista alueen yrityksistä.

KAARELAN ÄÄNI
Kaarela-Seura ry tuo yhteen Kannelmäen,
Hakuninmaan, Maununnevan,
Malminkartanon, Kuninkaantammen ja
Honkasuon asukkaat ja yhteisöt. Tarjoamme
virikkeitä ja mahdollisuuksia yhteistyöhön,
järjestämme kaikille avoimia tapahtumia
ja edistämme viihtyisyyttä alueella. Lisäksi
valvomme alueemme etuja kunnallisessa
päätöksenteossa sekä osallistumme erilaisiin
kehityshankkeisiin ja foorumeihin.

Kaarela-Seura
aloitti toimintansa
vuonna 1961
Kannelmäki-Seurana.
Nykyisen nimensä se
otti käyttöönsä
vuonna 2004.

MONTESSORIPÄIVÄKOTI MAMMOLINA
Pieni, yksityinen montessoripäiväkoti Malminkartanossa, lähellä Honkasuota. Paikkoja 1-6-vuotiaille.
Päiväkodilla oma valmistuskeittiö.
Ota yhteyttä ja ilmoita lapsesi jonoomme.
www.mammolina.fi | tiina@mammolina.fi | 044 591 2262

Kaarela jakautui vuonna 1946 kahteen osaan suuressa alueliitoksessa.
Etelä-Kaarelasta tuli osa Helsingin kaupunkia, Pohjois-Kaarela jäi
maalaiskunnan puolelle. Kaarelan kaupungistuminen alkoi vuonna 1957,
kun Kannelmäen asemakaava vahvistettiin.

MEIDÄN KAARELA
Kaarela on Helsingin suurimpia esikaupunkialueita. Sen muodostavat Kannelmäki,
Malminkartano, Hakuninmaa, Maununneva,
Kuninkaantammi ja Honkasuo.
Kannelmäki on Kaarelan alueista suurin.
Siellä asuu noin 15 000 henkilöä eli noin
puolet kaarelalaisista. Alueella on myös
runsas palvelutarjonta.
Malminkartano on noin 9 000 asukkaan
rivitalovoittoinen asuinalue Kannelmäen
pohjoispuolella.

Maununneva ja Hakuninmaa muodostavat
vajaan 3 000 asukkaan pientalovaltaisen
alueen, joka rajoittuu Keskuspuistoon.
Kuninkaantammi on uudempaa Kaarelaa.
Tämän vuosikymmenen lopulla siellä on noin
5 500 asukasta.
Honkasuo on toinen uusista Kaarelan
alueista, jonne nousevissa pientaloissa asuu
noin 2 000 helsinkiläistä.

Kuninkaantammessa sijaitsee
Helsingin vanhin
asuinpaikka, jossa
on asuttu jo
kivikaudella.

Aktiivinen kylä
Kaarela on aina ollut toimeliaiden ihmisten kylä.
Nuorisoseura yhdisti alueen asukkaita 1900luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä
tarjoamalla mahdollisuuksia harrastaa
muun muassa teatteria ja kuorolaulua. Tärkeä kokoontumispaikka
Kaarela-Seura
oli nuorisoseurantalo.

järjestää vuosittain
Mätäjokifestarit.
Tapahtumassa on
monenlaista
ohjelmaa kaikenikäisille.

MÄTÄJOEN VARRELLA
Kaarelan alueen poikki virtaava Mätäjoki
on Helsingin suurin kaupunkipuro, jonka
ympäristöä on viime vuosina kehitetty
yhtenäiseksi viherkäytäväksi. Mätäjoen
rannat puistoineen ja kävelyreitteineen
ovatkin erittäin suosittua virkistysaluetta.

KAARESSA KAIKKI
ON KIVEMPAA!
JOPA 80 LIIKETTÄ TÄYNNÄ
INSPIROIVIA IDEOITA JA
HYVIÄ OSTOKSIA.

• www.jssuomi.fi

Kaarela-Seura ry
www.kaarela.fi
facebook.com/kaarelaseura
Asukastalo Purpuri
Purpuripolku 6
00420 Helsinki
puh. 050 324 4329
facebook.com/asukastalopurpuri

Tervetuloa keskustelemaan
asuntoasioistasi alueen
asiantuntijan kanssa.
Kiinteistömaailma
Pohjois-Haaga
Wirtanen & Rehnström Oy
Aino Acktén tie 1,
00400 Helsinki
pohjois-haaga@
kiinteistomaailma.fi
044 510 5500

Palvelemme arkisin
10–16.30
kiinteistomaailma.fi/
helsinki-pohjois-haaga

