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HYPPYJÄ AJASSA
Kotiseutu ja lähiympäristö opettaa ohimennen
Koululaisemme voivat kulkea lähes 375 vuotta vanhan ruukin läpi
mennäkseen yli sata vuotta vanhaan
kouluun, jossa toisen vuosituhannen
vaihteen jälkeen syntyneet lapsoset
työstävät lyhytelokuvaa kosketusnäyttölaitteilla.
Hyppyjä ajassa ohimennen, aivan
mahtavaa! Kuka oli ensin, ihminen
viljelyksineen vai joen raakut? Historiallisten kerrostumien säilyttäminen
jälkipolville vaatii työtä ja vuoropuhelua, se ei aina ole helppoa.
Viime vuonna ruukkituntemusta
edistävä kyläyhdistyksemme aloitti
jatkuvan yhteistyön Billnäsin ruukin
alueen kahden ala-asteen, Billnäs skolanin ja Klinkbackan koulun kanssa.
Koulujen kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta päädyimme yhteistyössämme kotiseututuntemuksen
parantamiseen. Hyödynnetään naapurissa olevaa loputonta aarreaittaa eli
ruukkiamme. Yhteiset jutut sovitetaan
osaksi koulujen arkea, nykyistä oppimisympäristöä tukemaan ja hieman
piristämäänkin.
Yhteistyö on tähän mennessä ollut
onnistunutta ja antoisaa molemmin
puolin. Tänä vuonna yhdessä on toteutettu mm. Billnäsin ympäristöpäivä
toukokuussa ja Syystulet -tapahtuman
yhteydessä työpajoja. Billnäs skolanin
oppilaille vuoden 2015 Ruukkijouluun
osallistuminen on koulupäivää.
Kyläyhdistys järjestää loppuvuodesta
2015 molempien koulujen opettajille
ns. ruukkikoulutuksen historioitsjia
Kim Björklundin johdolla. Lisäksi yhdistys lahjoittaa molemmille kouluille
käsikirjastoon kirjapaketin, joka sisältää mm. Länsi Uudenmaan aluetta,

ruukkeja ja oman ruukimme historiaa
käsittelevää kirjallisuutta.
Pyrimme edistämään Raaseporin
koulujen oppilaiden tutustumista
ruukkikylään ja sen myötä Suomen
teollisuuden historiaan ja sen vaikutukseen ympäröivään luontoon ja
ihmiseen.
Billnäsin ruukki juhlii ensi vuonna
375-vuotispäiviään ja kyläyhdistys Pro
Billnäs ry täyttää tasaluvun 40. Miten
juhlimme?
Kiitokset kuluneesta vuodesta!

Kaisa Lipponen,

pj. pro Billnäs ry/rf

Tiesitkö, että Billnäsin ruukki
täyttää ensi vuonna 375 vuotta?
Lisäksi kyläyhdistys Pro Billnäs
ry täyttää täydet 40 vuotta. Yhdistyksen tapahtumat nivoutuvat
ensi vuonna juhlavuosiin. Tule
juhlimaan kanssamme! Autamme,
edistämme ja osallistumme mielellämme juhlintaan.

SYYSKOKOUS

Pro Billnäs ry:n
syyskokous to 12.11.
klo 18 Ruukin Tuvalla.
(Ruukintie 9)

Ohjelmassa klo 18
kaikille avoin keskustelu
ruukkikylän ja kyläyhdistyksen
tulevaisuudesta.

Tervetuloa mukaan!
Kahvitarjoilu.

Rautamaksiinilla järjestettiin Valomaisema-työpajat molempien ala-asteiden oppilaille. Vetäjänä toimi työpajat ideoinut Inka Ylitepsa Fiskarsista. Työpajassa pohdittiin yhdessä mistä
muodoista maisema koostuu, mitä on maisema, muodostaako ääni maiseman jne. Maisemia
rakennettiin eri materiaaleista ryhmätyönä piirtoheittimien valopinnan päälle, josta kuva
projisoitui harsokankaalle. Kuva: Kaisa Lipponen, kuvassa Billnäs skolanin oppilaita
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Ajankohtaista kaavoituksesta
Pro Billnäs ry on valittanut Helsingin hallinto-oikeuteen Raaseporin
kaupunginvaltuuston päätöksestä
31.8.2015, jossa se hyväksyi Billnäsin ruukin asemakaavan. Yhdistys katsoi hyväksytyn asemakaavan
olevan osin ristiriidassa voimassa
olevan Mustionjokilaakson osayleiskaavaan kanssa. Ristiriita koskee ns.
saunan rantaa kävelysillan kupeessa
joen pohjoispuolella (kortteli 127) ja
rinteessä olevaa peltoa ns. eläkeläistalojen vieressä Forsbyntien varressa
(kortteli 126).
Mustionjoen osayleiskaava on laadittu koko Mustionjoen laaksolle,
ja siinä on otettu huomioon alueen
kokonaisuus. Nyt on aikanaan hyvin
harkittu kokonaisuus vaarassa rikkoontua. Pro Billnäs ry pitää tärkeänä ruukkia ympäröivien vanhojen
peltomaisemien sekä joen rannan
lähivirkistysalueiden säilymistä myös
asukkaiden käytössä.
Pro Billnäsin valitus kokonaisuudessaan yhdistyksen verkkosivuilla
www.probillnas.fi/yrk.

Aktuellt om
planläggningen
Pro Billnäs rf har besvärat sig till
Helsingfors förvaltningsdomstol
över Raseborgs stadsfullmäktiges
beslut 31.8.2015, i vilket stadsfullmäktige godkände detaljplanen för
Billnäs bruk. Föreningen anser att
den godkända detaljplanen är delvis
oförenligt med den befintliga delge-

neralplanen för Svartådalen. Tvisten/
oenligheten handlar om den så kallade bastustranden vid gångbron, norr
om ån (kvarter 127) och ängen bredvid
eläkeläistalot, vid Forsbyvägen (kvarter 126).
Svartå generalplanen har utarbetats
till/för hela Svartådalen, och den tar
hänsyn till hela området. Nu riskerar
den väl genomtänkta helheten att
skrottas. Pro Billnäs anser att det är
viktigt att skydda gamla åkerlandskap
och områden längs ån för närrekreation, så att de kan lätt nås också av
invånarna.
Du kan läsa föreningens överklagan
i sin helhet på www.probillnas.fi/yrk.
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Tunnistatko koska ja mistä kuva on otettu? Tiedätkö keitä kuvassa on? Känner du
till platsen eller vem som är med?

Leikkipuisto
Yhdistys neuvotteli Billnäs skolan ja Raaseporin kaupungin
edustajan kanssa leikkipuiston
sijoittamisesta koulun alueelle,
mutta valitettavasti koulun pihan
ja kaikkia kyläläisiä palvelevan
leikkipuiston yhdistäminen ei ole
käytännössä mahdollista. Asia on
käsittelyssä jälleen, kun ruukin
asemakaavan muutos jatkuu toisessa osassa. Ideoita ja ehdotuksia
otetaan mielellään vastaan!

Ruukkijoulu – Jul i bruket la/lö 28.11. kl 10–15
Talkooapua tarvitaan kylän yhteiseen
joulutapahtumaan! Pienelläkin työpanoksella voit olla mukana mahdollistamassa
Ruukkijoulu-perinteen jatkumista.
Tule mukaan iloiseen puuhaporukkaamme,
ilmoittaudu osoitteeseen
probillnas@gmail.com.
Medverkande i Jul i Bruket -evenemangen
är föreningarna Kaippari och ProBillnäs, butikerna och firmorna vid bruket och Billnäs
Skola. Det finns mångsidingt program, m.fl.
Jultomten och utlysande av julfred.
Lisätietoja Ruukkijoulusta löydät yhdistyksen verkkosivuilta http://probillnas.fi/
about. Voit seurata meitä myös Facebookissa.
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Lekparken

R
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Tervetuloa mukaan talkoolaiseksi,
myyjäksi tai asiakkaaksi!! Alla behövs och är välkomna!

-

ProBillnäs, Billnäs skola och
Raseborgs stad har förhandlat
om att bygga en öppen lekpark för hela byn, på gården
till Billnäs skola.
Tyvärr är det inte möjligt att ha
en öppen park för alla på skolgården. Nu behandlas lekparken igen andra delen av brukets
detaljplan blir aktueltt. Alla ideer
och förslag är välkomna!
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Vanha rautatiesilta
Billnäsin ja Åminneforsin välillä sijaitseva vanha rautatiesilta on saamassa ansaitsemansa kunnostuksen. Billnäsin kaavahankkeen keskustelutilaisuuksissa silta ja sen surkea kunto nousi usein esiin, ja sillan
kunnostamista talkoovoimin suunniteltiin.
Kunnanvaltuutettu Oskari Sundströmin on tehnyt valtuustossa aloitteen,
että koko vanha radanpohja Karjaalta Fiskarsiin tulisi kunnostaa kevyen liikenteen reitiksi, Pohjankurun tunnelit mukaanlukien.
Kesäkuussa 2015 yhdyskuntatekninen lautakunta otti hankkeeseen kantaa.
Kunnan tekninen keskus ehdottaa lautakunnalle laatimassaan vastineessa, että
kunta toteuttaa ensi vaiheessa kevyen liikenteen väylän Karjaalta Påminneen.
Suunnitelmaan sisältyy siis uuden kannen rakentaminen rautatiesillalle.
ELY-keskus on tahollaan elvyttänyt vanhoja suunnitelmia pyörätien rakentamisesta Tallbackan ja Påminnen välille. Sen myötä saataisiin yhtenäinen
kevyen liikenteen reitti Karjaalta Fiskarsiin asti.
Tuo ELY-keskuksen pyörätie noudattanee maantien vartta. Silloin hieno
ajatus pyörätiestä vanhan rautatietunnelin läpi jää melko todennäköisesti
ilman rahoitusta.
Kyläyhdistys seuraa tilannetta.

Kort om gamla järnvägsbron
Järnvägsbron mellan Billnäs och
Åminnefors kommer att få en välförtjänt renovering. Brons dåliga
skick var en sak som ofta diskuterats vid allmänna möten för Billnäs
brukets planläggning.
Nu skall bron renoveras som en del
av projektet där man skall bygga en
cykelväg mellan Karis och Påminne.
Tekniska centralen vid Raseborg har
gjort en preliminär plan och kostnadsberäkning om både cykelvägen och
brons renovering.
NTM-centralen har nya planer att
bygga en cykelväg mellan Påminne och
Tallbacka. Om detta förverkligas, blir
det möjligt att cycla hela vägen från Karis till Fiskars längs en lätt-trafikled.
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AJATTELEMISEN AIHETTA

& hyvin sanottua
”Billnäsin ruukilla on mitä suurin merkitys paikkakunnallemme, Raaseporille ja koko maalle.
Se on suojeltu ja vaalittu suuren
mittakaavan kulttuuriympäristö, joka on suorassa yhteydessä
yhteen kaupungin taajamista
(Karjaa), ja on erittäin tärkeä osa
vanhaa Pohjan kuntaa.
--- Asutus ja yritykset mahdollistavat toimivan ja elävän ruukin.
Niiden lisäksi on mitä tärkeintä
että alueella toimii edelleen kaksi koulua (Billnäs ja Klinkbacka).
Paitsi että ne ovat alueen rikkaus
ja luovat ne myös edellytyksiä
tänne suuntautuvalle muuttoliikkeelle, joka ilman kouluja olisi
huomattavasti pienempi.”
Kim Björklund, FM
Teksti on ote koulujen kirjapakettien
johdannosta, ”Ruukinhelmi ilman
patruunaa” -asiantuntijalausunnosta, tilaaja Pro Billnäs ry 2015.

TÄNKVÄRT

& Bra sagt

Tule jäseneksi:

”Billnäs bruk är av största betydelse för vår bygd, för Raseborg
och för vårt land. Det är en skyddad och bevakad kulturmiljö av
stora mått, i direkt anknytning
till en av stadens tätorter (Karis),
och som en mycket viktig del av
den gamla kommunen Pojo.
--- Förutom boendet och företagen som tillhandahåller och
möjliggör ett verksamt och livaktigt bruk, är det av största vikt
att denna del av bygden fortsättningsvis upprätthåller två skolor
(Billnäs och Klinkbacka). Detta
berikar bygden och möjliggör
fortsatt inflyttning till området i
större skala än fallet skulle vara
utan skolor.

Nykyinen jäsen, maksa
jäsenmaksu 10 € tilille
FI61 5549 0420 0733 11.
Kirjoita nimesi ja (sähköposti-)
osoite viestikenttään.

Kim Björklund, FM
Utdrag ur texten ”En herrelös
brukspärla” -sakkunnigutlåtanden
beställd förPro Billnäs rf, inledning
för skolors bokpaketen 2015.

www.probillnas.fi
probillnas@gmail.com

Bli medlem:

probillnas.fi/pro-billnas-ry/saannot/

Nuvarande medlem, betala
medlemsavgiftet 10 € till
FI61 5549 0420 0733 11.
Skriv ditt namn och (e-post-)
adress i meddelandefältet.

probillnas.fi/pro-billnas-ry/saannot/
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Ljuslandskap verkstad på Gamla järnmagasinet, hösten 2015, med
Klinkbacka skolas elever, bild Kaisa Lipponen

HÖSTMÖTE
Pro Billnäs rf:s höstmöte
tor 12.11. kl. 18
på Bruksstugan
(Kaippari, Bruksvägen 9).

Kl. 18 öppen diskussion om
byns och dess föreningens
framtid. Diskussionen är
öppen för alla

Välkommen!
Kaffesrvering
Föreningen ProBillnäs söker efter
flere ivriga ”journalister”,
för att kunna fortsätta med
byabladet Bulletin (speciellt
behöver vi hjälp med svenskan
och översättningen... !)
Kaikki innokkaat lehdetekijät mukaan... – juhlavuosi lähestyy!!

HYPPYJÄ AJASSA

probillnas@gmail.com

Våra skolbarn kan vandra genom
det 375 år gamla järnverket för att
gå på över hundra år gamla skolan,
där barnen, födda på tjugohundratalet, arbetar med kortfilmer på
pekskärmsenheter...
På första sidan berättar Kaisa mera
om föreningens och skolornas ny samarbete. Läs mera, på sidan 1.

OMA OPAS BILLNÄSIN
HISTORIAAN!

JUBILEUMSÅR
2016

EGEN GUIDE TILL
BILLNÄS HISTORIA!

2 € / st/kpl

Vet du att Billnäs bruk fyller
nästa år 375? Därtill fyller byföreningen Pro Billnäs ry 40 år. Fö!
%
reningens evenemanger
nästa år
kommer att bli gemensamma med
feståret.
Kom och festa med oss! Om du
har ideer, tag kontakt probillnas@
gmail.com!

tuotto kyläyhdistyksen toimintaan / inkomster till byaföreningens verksamhet

ProBillnäs ry/rf • www.probillnäs.ﬁ

! %

! %

”I WILKEN ANNAN TRAKT
HAR NATUREN OCH MÄNNISKAN
GENOM SEKLER LEWT I LIKNANDE
SAMWERKAN MED WARANDRA.”

En guide till
det gamla
järnbrukets
historia och
kulturlandskap
www.facebook.com/Billnaselaa

Ylläolevaa opaslehtistä myydään Kaipparin Ruukin tuvalla
Guidbladet ovanför kan köpas från Kaipparis Bruksstugan.

