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Över 20 års erfarenhet. 
Yli 20 vuoden 
kokemuksella.

www.prima-rakentajat.fi

Fasadmåleri / Ulkomaalaukset

Beställ GRATIS planering och fråga offert!
Tilaa ILMAINEN suunnittelu ja pyydä tarjous!

Kom ihåg att utnyttja hushållsavdraget!
Muista hyödyntää kotitalousvähennys!

Prima-rakentajat är ett finskt familjföretag som är specialiserad inom
fasadrenovering av hög kvalitet.
Prima-rakentajat on pientalojen laadukkaisiin ulkopintakorjauksiin
erikoistunut suomalainen perheyritys.

Terrasser, verandor / Terassit, kuistit
Nils Fagerström      0400 513 234

Takrenoveringar / Kattoremontit

Fasader / Ulkoverhoukset

Fönster, dörrar / Ikkunat, ulko-ovet

KARJAA, Mäntynummi, KT      45 m²
2 h, keittokomero, vaatehuone, kylpyhuone, III krs. Rv. 1970. 
Hyvin suunniteltu pohjaratkaisu. Kylpyhuone remontoitu, muut 
pinnat kaipaavat päivitystä. Yhtiössä isot remontit tehty. Heti 
vapaa. Edullinen koti ensiasunnoksi.

KARIS, Tallmo, HH       45 m²
2 r, kokvrå, badrum, klädrum, III vån. Byggt 1970. Bra planerat 
botten. Badrum renoverat, övrigt är ytorna i behov uppdate-
ring. I bolaget är stora renoveringarna gjorda. Genast ledig. 
Lämplig som första bostad eller för investerare.

Mh./Fp. 45.291,43 € Vh./Skfp. 50.000 €

Mh./Fp. 78.000 €

BROMARV, kirkonkylä, RT                        55,6 m²
Viihtyisä ja valoisa koti kirkonkylän Ekokylässä. 2 makuuhuo-
netta, tupakeittiö, olohuone, sauna, kylpyhuone ja parveke. II 
krs. Rak. 2004. Ei E-tod. Huoneisto sisäänmuuttokuntoinen. Heti 
vapaa. Vuokraus myös mahdollinen. Kysy lisää.

BROMARV, kyrkoby, RH                       55,6 m²
Hemtrevlig radhuslägenhet i Ekobyn nära all kyrkobyns service. 
Lägenheten omfattar 2 sovrum, stugkök, vardagsrum, badrum och 
bastu samt balkong. II vån. Byggt 2004. Ej E-intyg. Genast ledig. 
Även möjligt att hyra. Fråga mera.

TAMMISAARI, Gammelboda, OKT          151,3+26,7 m²
Kodikas ja lämminhenkinen hirsitalo isollekin perheelle. 6 mh, 
avokeittiö/ruok.tila, oh, saunatilat, khh sekä harrastehuone josta 
oma sisäänkäynti. Rv. -07. Terassilta kulku huvimajaan. Erillinen 
varasto/autokatos. 1102 m² vuokratontti raj. viheralueeseen.

EKENÄS, Gammelboda, EGH            151,3+26,7 m²
Stämningsfullt och hemtrevligt stockhus för en stor familj. 6 sr, öp-
pet kök/matplats, vr, bastuavd., hjk + hobbyrum med egen ingång. 
Från terrassen gång till lusthuset. Byggt -07. Separat förråd/biltak. 
1102 m² arrendetomt som gränsar till ett grönområde.

Mh./Fp. 289.000 €

TAMMISAARI, Predium                      35,5 m² 
Ten-Marin mökkikylässä vapaa-ajan mökki. Tupa, makuuh., 
sauna, kph + katettu terassi 17,7 m², mahdollista lasittaa tai 
puolet tehdä lämpimäksi. Rv. 1984. Katto, salaojitus, terassit, 
varasto, tulisija ja märkätilat uusittu. Hallintatontti 430 m².

EKENÄS, Predium                         35,5 m²
Stockstuga i Ten-Mar stugbyn. Stugkök, sr, bastu, bdr + takför-
sedd terrass, möjligt att halva terrassen kan ändras till varmt 
utrymme. Byggt -84. Taket, förrådet, dräneringen, terrasserna, 
eldstaden och våtutrymmen förnyade. Besittningstomt 430 m².

Mh./Fp. 95.000 €

TAMMISAARI, Gammelboda, OKT          130,7/140,7 m²
5 h, keittiö, sauna, kph, wc, khh + terassit. Rv. 2008. Erillinen 
autokatos/varasto. Kaunis valoisa koti isollekin perheelle. Mär-
kätilat uusitu 10/2016. Oma tontti 1218 m². Helppo muuttaa 
sisään, ei remonttihuolia. Esittely sopimuksen mukaan.

EKENÄS, Gammelboda, EGH            130,7/140,7 m²
5 rum, kök, bastu, bdr, wc, hjk +terrass. Byggt 2008. Separat bil-
tak/förråd. Hemtrevligt ljus hem, även för en större familj. Bad-
rummet och bastun förnyade 10/16. Egen tomt 1218 m². Huset är 
inflyttningsklart. Visning enligt överenskommelse.

Mh./Fp. 293.000 €Mh./Fp. 73.000 €

HANKO, keskusta, KT       44 m²
Kauniisti remontoitu koti aivan Hangon keskustassa 2 h, keitto-
komero, parveke. IV krs. Rv. 1961. Parveke itään. Hyvin hoidettu 
taloyhtiö, isot korjaukset tehty. Hyvä investointikohde, vapaa-ai-
kaan tai vaikkapa ensiasunnoksi. Vapautuu 30.4.2017.

HANGÖ, centrum, HH      44 m²
Smakfullt renoverat hem i Hangö centrum, all service inom räck-
håll. 2 rum, kokvrå, balk. mot öst. IV vån. Byggt 1961. Bra omskött 
bolag, flesta renoveringar gjorda. Bra investeringsobjekt, fritids-
bostad eller lämplig för första bostadsköparen. Ledig 30.4.2017.

TAMMISAARI, Kisa, OKT               120/240 m²
I krs: keittiö, olohuone/ruokailuhuone, kph. II krs: 2 mh, wc. 
Kellarikrs: sauna, kph, wc, pannuhuone, autotalli. Ulkovaras-
to. 1950-luvun talo josta on pidetty huolta. Koti jossa viihdyt. 
Tontti 4400 m².

EKENÄS, Leksvall, EGH               120/240 m²
Charmigt 50-tals hus. Huset är väl omskött längs med åren.  
I vån.: kök, matsal/vr, bdr. II vån.: 2 sr, wc, hall. Källarvån.: bastu, 
bdr, wc, pannrum och gar. Uthus. Hem till dig som vill ha ut-
rymme och trivsam omgivning. Tomten 4400 m². Snabbt ledig.

Mh./Fp. 139.000 €

Mh./Fp. 138.000 €

TAMMISAARI, Langansböle, PT        78 m² 
Viihtyisä koti ns. uudessa Langansbölessä. Keittiö, 2 makuuhuo-
netta, olohuone (tulisija), kph ja sauna, sekä terassi, josta kulku 
aidatulle piha-alueelle. Ulkovarasto. Rv. 1999. Päiväkoti lähellä. 
Yhtiöllä oma tontti.

EKENÄS, Langansböle, PH      78 m²
Hemtrevlig lägenhet i sk. nya Langasböle. 2 sovrum, vardags-
rum (eldstad), kök, badrum, bastu. Lummig inhägnad gård och 
terrass, samt eget uteförråd. B. 1999. Nära till dagis. Bolaget 
har egen tomt.

KIINTEISTÖJÄ, HUONEISTOJA

(Raasepori) Länsiuusmaa-
laiset taiteilijat, taiteen ys-
tävät ja kulttuuritarjonnasta 
kiinnostuneet toimijat kutsu-
taan mukaan kautta aikojen 
ensimmäiseen Karjaa Art 
Night-tapahtumaan heinä-
kuun lopussa.

Uusi taiteiden yö yhdis-
tetään perinteiseen Karjaan 
yöhön, jonka ajankohta on 
perjantai 28. heinäkuuta, ja 
jolloin kansaa on liikkeellä 
muutenkin runsaasti. Tämän 
toivotaan osaltaan madaltavan 
kynnystä ja tekevän alueen 
upean kulttuuritarjonnan hel-
pommin lähestyttäväksi.

Vaikka otsikkona on tai-
teiden yö, idean keksijät nä-
kisivät mieluusti tapahtumia 
ja toimintaa pitkin päivää. 

Tavoitteena on esittää laaja 
kattaus paikallista kulttuuri-
tarjontaa. Samalla pyritään 
kohottamaan myös Karjaan 
yön profiilia, sillä alkuvuosi-
na yötapahtumia oli selvästi 
enemmän. Taiteiden yöstä py-
ritään tekemään jokavuotinen 
tapahtuma.

-Haemme Karjaan yöhön 
uutta ulottuvuutta ja ikään 
kuin tason nostoa. Järjestäm-
me taiteiden yöstä kaikille 
avoimen tiedotustilaisuuden 
Bio Pallaksessa lauantaina 
maaliskuun 25. päivänä kello 
12 alkaen, järjestäjiin kuulu-
va Sini Sipiläinen toivottaa 
kumppanit mukaan.

Tanssiryhmä  
tarttui toimeen

Idean taustalla on raase-
porilainen Chosen F Dance 
Company-tanssiryhmä, jossa 
syntyi viime syksynä ajatus 
taiteiden yöstä Karjaan yön 
rinnalle ja täydennykseksi. 
Ryhmässä vaikuttavat Sipiläi-
sen lisäksi Veera Westerholm, 
Sami Auvinen, Ida Jyrkkä-
nen-Hosio, Sathis Hettithantri 
ja Krista Halonen.

-Toivomme yhdessä te-
kemisen meininkiä Suomi 
100-juhlavuoden hengessä, 
Westerholm sanoo. Toiveis-
sa on saada ohjelmaan kai-
kenlaista taidetoimintaa sekä 
työpaja- ja pop up -toimintaa 
kaiken ikäisille. Kulttuuri-
tapahtumat olisivat yleisölle 
ilmaisia.

Karjaan taiteiden yöhön 

osallistuvat toimijat saavat 
hyötyä myös yhteisestä tie-
dottamisesta ja markkinoin-
nista sekä oikeuden käyttää 
tapahtuman logoa. Bio Pallas 
tulee esittämään tapahtuman 
traileria elokuvanäytöksissä.

Taiteiden yön järjestävä 
tanssiryhmä on saanut tähän 
mennessä Karjaan-Pohjan 
Säästöpankkisäätiöltä hank-
keeseen 2.000 euron avustuk-
sen ja kaupungilta 500 euroa 
Suomi 100-avustuksista.

”Valloitetaan  
koko Karjaa”

Jyrkkänen-Hosio toivoo, 
että taiteiden yö innostaisi 

kaikkia ja valloittaisi jo en-
simmäisellä kerralla koko 
Karjaan paikkakunnan katu-
kuvaa elävöittäen. Edellytyk-
senä on, että mukaan saadaan 
tarpeeksi muitakin tekijöitä, 
sillä tanssiryhmä ei ehdi joka 
paikkaan.

Ryhmä harjoittelee jo 
omaa tanssiesitystään, joka 
nähdään Tryckeri-teatterissa 
kolme kertaa taiteiden yönä 
alkuillasta lähtien. Työpajoja 
voi järjestää myös teatterin 
alueella.

-Tanssiesityksen tarina 
perustuu sadan vuoden ta-
kaiseen sodanaikaiseen kir-
jeenvaihtoon taiteen keinoin. 

Esitys on kuitenkin enemmäl-
ti rakkaustarina, joka sopii 
mainiosti nykymaailmaankin, 
Jyrkkänen-Hosio sanoo.

Tanssin lisäksi taiteiden 
yöhön pyritään saamaan 
myös musiikkia ja muitakin 
taidemuotoja mitään pois sul-
kematta. Järjestäjät näkisivät 
tapahtumassa mieluusti vaik-
kapa valoteoksen ja tulisho-
wn sekä pop up-ravintoloita 
ja kahviloita. Taiteilijoiden 
lisäksi myös yhdistysten toi-
votaan osallistuvan taiteiden 
yöhön. Ainakin martat, ML-
L:n paikallisosasto, Zebra ja 
Kelmu ovat olleet jo kiinnos-
tuneita.

Länsiuusmaalaiset toimijat tervetulleita mukaan

Karjaan uusi taiteiden yö  
elävöittää elämää heinäkuussa

Karjaalla järjestetään heinäkuun lopussa uusi taiteiden yö. Tapahtuman ideoineet Sini 
Sipiläinen (vas.), Ida Jyrkkänen-Hosio ja Veera Westerholm toivottavat erilaiset toimijat 
tervetulleiksi mukaan valloittamaan Karjaan kulttuurilla.

Lue artikkeli verkkolehdessä / Läs artikeln i nättidningen

https://issuu.com/etela/docs/eu-170319-su/10

