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Arvoisat ruukin 
asukkaat. On suuri 
ilo ryhtyä puheen-

johtajan pestiin näin ke-
vään puhjetessa kukkaan 
ja tietäessään, että kaikki 
ruukin iloiset kesätapahtu-
mat ovat aivan edessä.

Joka aamu on kullanar-
voinen, kun ovesta astuu 
ulos näkee luonnon herää-
vän keväseen, muuttolin-
tujen kerääntyvän joelle ja 
rantapuiden oksille. Pähki-
nät ja siemenet maistuvat 
vielä hyvin, pesäaineksia 
kerätään innokkaasti. Kuk-
kapenkeissä pilkistävät 
aina vain joka kevät sin-
nikkäästi esiin putkahtavat 
narsissit ja tulppaanit, vain 
lyhyen hetken kukkien ja 
sitten antaen tietää muille 
esiin tuleville kasveille.

Elämä ruukilla on aina 
myös ollut samanlaista, kuk-
kimista ja kukoistamista ja 
sitten tilan antamista muille. 
Tämä onkin hyvin keskei-
nen teema tänä erityisenä 
vuonna 2017, jolloin Suomen 
tasavalta on täyttää kunnioi-
tettavat sata vuotta, unohta-
matta hetkeksikään ruukkia, 
joka on täyttänyt kokonaiset 
kolmesataa seitsemänkym-
mentäviisi vuotta.

Tässä ympäristössä on 
todella mieluista asua ja 
vaikuttaa toteuttaen vuosi-
sataista teemaa – ole, elä ja 
vaikuta. Tänä juhlavuonna 

juhlistamme ruukkia ja sata-
vuotista Suomea kesänäytte-
lyllä keskellä ruukkia. Näyt-
tely on avoinna koko kesän.

Näyttely perustuu suurelta 
osin aiempien näyttelyiden 
aineistoihin, luoden kuiten-
kin samalla uutta ja luovaa 
kertomaa. Kun tulet näytte-
lyyn, olet keskellä kuvaelmaa 
ruukin historiasta, asiantun-
tevan henkilökunnan opas-
tuksella. Varaa itsellesi aikaa 
olla läsnä. Tuothan ystäväsi 
ja lähimpäsi mukaan koke-
maan elämää ruukilla. 

Kun taasen astutte ovesta 
ulos, olette keskellä nykypäi-
vää. Tällöin tulee olemaan 
merkittävän paljon helpom-
paa oivaltaa miten ja miksi 

Suomi viettääkään satavuo-
tispäiviään.

Näyttelyn lisäksi tulemme 
juhlistamaan syntymäpäivä-
vuotta erinäisin tapahtumin.

Monelle ruukki on lähes 
jokapäiväisen liikuntahar-
rastuksen kohde. Kuinka 
moni kävelee ja hölkkää 
ruukin kautta? Pysähtykääpä 
silloin keltaisen postilaa-
tikon kohdalla osoitteessa 
Ruukintie 4.

Laatikosta löytyy liikunta-
kortti. Ota kortti mukaan, täy-
tä se ajan mittaan ja palauta 

ruukin Syystulilla. Niin voit 
osallistua  suoritusten lasken-
taan sekä arvontaan.  ...

...jatkuu seuraavalla sivulla

Puheenjohtajan tervehdys • Hälsningar från ordförande • Jouni E. Stordell
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Bästa invånare. Det är 
en stor ära att börja 
mitt ordförandeskap 

nu på våren. I synnerhet 
med tanke på alla våra ak-
tiviteter under detta jubi-
leumsår 2017, då vårt land 
fyller ärorika 100 år.

Varje morgon här i ådalen 
är guld värt. Varje morgon 
finns det ett enastående 
tillfälle att se hur våren 
framskrider. Flyttfåglarna har 
till en del redan kommit, och 
har varit här redan ett tag.

För andra fågelarter sma-
kar nötter och frön särskilt 
bra. Flitigt byggs nu bon. I 
blomsterrabatterna och här 
och var dyker det troget upp 
fleråriga tulpaner och nar-
cisser. Alltid år efter år. De 
blommar bara en kort, kort 
stund, vissnar och ger plats 
för andra. Lite på samma sätt 
som livet i bruket. 

Detta är ett viktigt tema 
under detta jubileumsår 2017. 
Det utan att glömma att allt 
detta har pågått redan i mer 
än 375 år. I denna fabulösa 
miljön är det särskilt ange-
nämt att bo och leva. 

Vi firar pågående jubi-
leumsår bland annat med 
att bygga upp den nu redan 
traditionella sommarutställ-
ningen, utgående från de 
tidigare utställningarna men 
nu med lite annat tema. ...

... fortsätter på följande sida

Kevät on tullut! Våren är här!
– ja sitten... – och sen...

Pro Billnäs ry:n

KEVÄTKOKOUS
 ti 30.5. klo 18 Ruukin Tuvalla 

(Kaippari, Ruukintie 9) 

Kahvitarjoilu 
Tervetuloa!

Pro Billnäs rf:s 

VÅRMÖTE
ti 30.5. kl. 18 på Bruksstugan 

(Kaippari, Bruksvägen 9) 
Kaffeservering 
Välkommen!

Kylälehti • Bybladet 5/2017
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Billnäsin kylän yhdistykset ovat 
tehneet aloitteen, että yhdistykset 

hakisivat EU-avustusta vanhan rau-
tatiesillan korjaamiseksi. Silta mah-
dollistaisi vanhan ratapohjan kunnos-
tamisen hienoksi kevyen liikenteen 
väyläksi ja yhdistäisi hienosti Pohjan 
vanhat kylät, Fiskarsin, Åminneforsin, 
Pohjan kirkonkylän ja Billnäsin turval-
lisesti aina Karjaalle saakka.

Tarkoituksena on kunnostaa vanha 
ratapohja kulkukelpoiseksi ja korjata 
vanha rautatiesilta turvalliseksi. Tämä 
hanke on kulttuurihistoriallisesti erit-
täin merkittävä ja luo toteutuessaan 
upeat liikuntamahdollisuudet hie-
noissa vanhoissa maisemissa.

Mikäli saamme EU-rahoitusta jou-
dumme kuitenkin löytämään lisää 
rahaa omarahoitusosuuden varmenta-
miseksi noin 25.000 e. Talkootyö laske-
taan mukaan omarahoitukseen, joten 
toivomme löytävämme tämän reitin 
varrelta vapaaehtoisia talkoolaisia! 
Pienikin työ auttaa paljon ja koko per-
hekin voi olla mukana. 

Puheenjohtajan tervehdys, jatkuu ed.sivulta...

... Osallistujien kesken arvotaan mieluisat 
palkinnot. Koko kesän liikuntasaavutuk-
set voidaan näin palkita. Toivomme osal-
listumisen olevan vilkasta! Rohkeasti vain 
käsi keltaiseen laatikkoon ja ota kuoresta 
liikuntakortti.

Ruukilla, joenvarrella järjestetään on-
gintakilpailu 21.5. klo 9-14. Lähtö ja paluu 
on Rautamakasiinilla jokirannassa. On-
ginta tapahtuu siltojen välissä, ei kuiten-
kaan yksityisillä laitureilla, eikä tonteilla. 
Laskenta ja palkintojen jako tapahtuu 
Rautamakasiinilla, tarjoilemme kasvisher-
nekeittoa ja näkkäriä, yms.

Juhannuksena 23.9. on tarjolla ristely 
viikinkilaivalla Tammisaaresta Gumnä-
sin lavatansseihin. Illan mittaan laiva 
suorittaa joukon risteilyjä Pohjanpitäjän-
lahdella klo 18.00 lähtien. Tämä on eräs 
ruukit/ kylä- hankkeistamme. 

Kekseliäisyytemme ei hiivu kyläta-
pahtumien järjerstelyissä. Viikinkipur-
jehdusten lisäksi on kesänmittaan on 
mahdollista lainata ruukin soutuveneitä 
jokiretkiin ja jopa syyskokon katseluun. 

J.E. Stordell 

Hälsningar från ordförande, fortsätter...

... Utställningen är öppen från onsdagar 
till söndagar. När Du träder in på utställ-
ningen får Du en vision av det förflutna i 
bruket. Sakkunnig personal finns till Ditt 
förfogande. Tag gärna med Dina vänner 
och bekanta och skriv sedan kommenta-
rer i gästboken. 

Då Du träder ut från utställningen 
möts Du igen av vardagen i bruket. Nu 
knyts det förflutna, dagens vardag och 
framtiden lättare ihop. 

Förutom utställningen kommer vi att 
fira Finlands 100-årsjubileum genom ett 
antal händelser.

För många är järnbruket en plats för 
daglig fysisk aktivitet. Det är många som 
promenerar eller joggar genom bruket. 
Stanna gärna vid gula postlådan på 
Bruksvägen 4 och tag ett motionskort. 
Lämna sedan in kortet i fyllt i den gula 
postlådan senast före 1.9.2017. 

Vid hösteldarna i september lottas 
det ut vinnare. Flera angenäma vinster 
utlovas. Och glöm inte att fylla i kontak-
tuppgifterna.

En mätfisketävling ordnas i bruket den 
21.5 mellan kl. 9.00-14.00. Tävlingsplat-
sen ligger mellan broarna i bruket och 

starten sker vid Järnmagasinet. Vi rekom-
menderar att man mätar från åstranden, 
inte från bryggorna eller från någon pri-
vat strand. 

En Vikingasegling ordnas den 23.6 med 
start från Ekenäs broar till Gumnäs i 
Pojoviken, där midsommardansen börjar 
kl. 18.00. Detta är en del av samarbetet 
mellan byar och bruk. 

Vår uppfinningsrikhet i att ordna ro-
liga händelser i bruket tar ju aldrig slut. 
Förutom att segla med vikingaskeppet på 
midsommar har nu bruksborna I som-
mar möjlighet att låna en roddbåt, bla, 
för att ro i ån, till exempel för att beundra 
höstbrasans glamour.

J.E. Stordell

Billnäs föreningar har gjort en motion för att söka EU-medel till renovering av 
den gamla järnvägsbron. Bron skulle göra det möjligt att göra banvallen till 

en fin friluftsled och som skulle förena gamla byarna Fiskars, Åminnefors, Pojo 
kyrkobyn ock Billnäs ända till Karis.

Avsikten är renovera den gamla banvallen och reparera den gamla bron. Vi 
anser att detta är av kulturhistoriskt betydelse och skulle även befrämja frilufts-
motion i gamla fina miljöer.

Om vi får EU-finansiering måste vi ännu hitta mera pengar för att täcka den 
egna finansieringen, ca.  25.000 euro. Talkoarbete räcknas som egen finansiering, 
så vi hoppas att vi skulle hitta tillräckligt med frivilliga talkoarbetare. Re-
dan ett litet arbete hjälper mycket och hela familjen kan vara med. 

Arja Aminoff

BILLNÄS-ÅMINNEFORS 
VANHA RAUTATIESILTA TALKOILLA KUNTOON!

Mikäli olet kiinnostunut  
antamaan oman panoksesi  
kotiseudun kehittämiseen,  
ilmoittaudu talkoolaiseksi.  
Ota yhteyttä: Arja Aminoff,  

puh 0400-826 949 tai  
aminoffarja@gmail.com.

Om du är intresserad att delta i hembygdens utvecklande,  
anmäl dig som frivillig, ta kontakt med Arja Aminoff,  

tel. 0400-826949 eller aminoffarja@mail.com

GAMLA JÄRNVÄGSBRON  
I SKICK MED TALKO!

www.facebook.com/Billnaselaa

Billnäsin yrittäjien facebook-
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Raseborgs stad kommer att i juni och 
augusti framlägga ett planutkast för 
Detaljplanen för Billnäs II till påseende. 

Tidigare delades detaljplaneändrin-
gen för Billnäs bruk upp i två delar där 
den första delen omfattade kärnbruket 
och den andra delen brukets västra 
och norra delar med områden som till 
exempel Plantskolan, Villa Billnäs och 
Oxstallet. Till den andra delen hör-
de tidigare också Hagbacka men det 
området har nu lämnats bort. 

Den första delen har vunnit laga 
kraft den 9.2. 2017 efter att Helsingfors 
förvalningsdomstol förkastat besvären 
mot planen. Endast Nylands närings-, 
trafik- och miljöcentrals (NTM) besvär 
mot sju bryggor godkändes. 

Enligt stadsplaneringsarkitekt Simon 
Store kommer Billnäs II:an att i stort 
följa det tidigare detaljplaneförslaget 
från år 2012 innan bruket delades upp 
i två delar. 

Då gav Pro Billnäs ett utlåtande där 
man bland annat påpekade: 

 - Vikten av att beakta den gamla 
kulturmiljön. Byggnaders skyddsbe-
teckningar måste vara enhetliga. 

- Trafiken in till bruket bör beakta de 
historiska vägarna och att infarten inte 
kan ske via Hammarsmedsvägen.

- Skapa en lätt trafikled från Karis via 
kärnbruket vidare till Åminnefors på 
den gamla banvallen. En led som blivit 
aktuell då den gamla järnvägsbron 
mellan Billnäs och Åminnefors ska 
repareras med talkokrafter. Staden har 
gett Föreningen Billnäs ryttare tillstånd 
att utföra reparationsarbetena. 

Planutkastet Billnäs II framläggs i 
början av juni 2 veckor och i augusti 2 
veckor. Under denna tid kan man ge 
kommentarer till utkastet.

Axel Rappe

Avoimet ovet Karjaalla ja Bill-
näsissä, la 5.8.2017 klo 10-17
Elokuisena lauantaina kymmenet 
kodit, useat julkiset rakennukset sekä 
myytävät kohteet Karjaalla ja Bill-
näsissä avaavat ovensa vierailijoille. 
Kauniit vanhat talot ja huvilat, selke-
älinjaiset funkkiskodit sekä kesäisen 
vehreät puutarhat kutsuvat tutustu-
maan Länsi-Uusimaahan ja sen omin-
takeiseen asumiseen.

Omat kiinnostavat kokonaisuutensa 
muodostavat esimerkiksi Puu-Karjaa, 
Keskuskadun funkistalot, Amerikan 
villat Billnäsin ruukin kupeessa ja 
Hollywoodin työläisasunnot. Esillä on 
myös vuokra-asuntoja, kuten Hammar-
borgin punatiilinen kerrostalo, sekä 
myynnissä olevia uniikkeja kohteita.

Billnäsin ruukki on yksi tapahtuman 
painopisteistä. Tapahtumapäivänä 
Karjaan ja Billnäsin väliä kiertää bussi, 
jonka kyytiin voi hypätä haluamassaan 
kohdassa - ja jäädä pois seuraavassa.

Mukana tapahtumassa on rakenta-
misen ammattilaisia, mm. Rakennus-
apteekki, Natural Building Company 
ja Garage, joissa järjestetään erilaisia 
työnäytöksiä. Paikalliset ravintolat ja 
kahvilat kutsutaan pitämään ovensa 
auki, ja myös yksityiset henkilöt voivat 
avata kahviloita ja kirpputoreja omille 
pihoilleen.

Haluatko ilmoittaa oman talosi mu-
kaan? Entä mitä sinä, yhdistyksesi tai 
ravintolasi voisi tarjota tapahtumaan? 

Ota yhteyttä: 
info@karisonsuomenparis.net
Tervetuloa mukaan!
Karis – Suomen Paris -työryhmä 

Raaseporin kaupunki aikoo kesä- ja elo-
kuussa tuoda nähtäväksi Billnäs II ase-
makaavaluonoksen. 

Kaupunki on aiemmin jakanut Bill-
näsin asemakaavaehdotuksen kahteen 
osaan, joista ensimmäinen osa käsitteli 
Billnäsin ruukin ydinaluetta ja toinen 
osa, Billnäs II, käsittelee ruukin länsi- ja 
pohjoispuolta. Alueella Billnäs II on 
muun muuassa Puutarhakoulu, Villa 
Billnäs ja Härkätalli. Aikaisemmin kuului 
myös Hagbackan alue kaavaehdotuk-
seen, mutta nyt on Hagbackan alue jätet-
ty pois. 

Kaavan ensimmäinen osa on saanut 
lainvoiman 5.2 2017. Helsingin hallinto-
oikeuden hylättyä kaavasta jätetyt va-

litukset. Vain Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY)
valitus laiturirakentamisesta hyväksyt-
tiin. 

Kaupunkisuunnitteluarkkitehti Simon 
Storen mukaan Billnäs II kaavaehdotus 
tulee suurelta osin seuraamaan aiempaa 
vuoden 2012 kaavaehdotusta, jolloin 
kaava oli vielä yhdessä osassa. 

Silloin Pro Billnäs antoi kaavaehdo-
tuksesta lausunnon, jossa huomautettiin 
muun muassa seuraavista asioista:

- Vanha kulttuuriympäristön kunni-
oitus keskiössä. Vanhojen rakennusten 
suojelumääräysten tulee olla yhteinäisiä.  

- Liikennesuunnittelussa tulee ottaa 
huomioon ruukin historialliset tiet eikä 

Vasaransepäntien tule olla pääsisääntu-
loväylä.

- On luotava kevyenliikenteen väylä 
Karjaalta Åminneforsiin ruukin kautta, 
vanhalla Turun radan penkereellä. Väylä 
on tullut jälleen ajankohtaiseksi kun 
vanhaa Billnäsin ja Aminneforsin välistä 
rautatiesiltaa kunnostetaan talkoovoimin. 
Kaupuni on antanut Billnäsin Ratsasta-
jat ry:lle on luvan vanhan rautatiesillan 
kunnostustöihin. 

Asemakaavaluonnos Billnäs II on näh-
tävissä kesäkuun alussa 2 viikkoa ja elo-
kuussa 2 viikkoa. Tänä aikana voi asema-
kaavaluonnoksesta antaa kommenttinsa.

Axel Rappe

Snart ett utkast till 

Detaljplan  
Billnäs II

Karis – Suomen Paris
Öppna dörrar i Karis och Bill-
näs, lö 5.8.2017 kl. 10-17
Pa en sensommar lördag i Augusti  
öppnar tiotals hem och några  
offentliga byggnader sina dörrar för 
intresserade besökare. Bekanta dig 
med Västra Nylands egenartade  
byggnadskultur bestående av vackra 
gamla hus och villor, funktionalistiskt 
strama hem och somriga lummiga 
trädgårdar.

I Karistrakten finns stilrena funkis-
hus, villor flyttade från Terijoki samt 
traditionella stockhus från olika  
tidevarv. Trä-Karis, sockerbitshusen  
på Centralgatan, amerikavillorna i 
Billnäs Pentby, arbetarbostäderna i 
Hollywood eller Hammarborgs  
flervåningshus i rödtegel utgör alla 
intressanta helheter väl värda ett  
besök.

 Bor du i ett unikt hus, eller är  
kanske din trädgård värd att visas 
upp? Har Du, Din förening eller Din 
restaurang något intressant att erbju-
da? 

Tveka inte att ta kontakt:
info@karisonsuomenparis.net
 Välkommen med!
Karis – Suomen Paris -arbetsgrupp 

Tulossa pian:  
Asemakaavaluonnos Billnäs II 
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Ma 1.5. Billnäsin vapaapalokunnan 
perinteinen VAPPUMARSSI, lähtö  
klo 8.00 paloasemalta, Ruukin aukiolta  
(Ruukintie 9) kohti Lippukalliota missä 
Karimbi laulaa keväälle. Järj. Billnäs Fbk.

La 6.5 KEVÄTRIEHA klo 10-13, Bill-
näsin koulu, Ruukintie 14. Ohjelmassa 
mm. buffet, lapsille seikkailurata, liiken-
nerata ja onginta. Lisäksi ilmakivääriam-
muntaa, arpajaiset, kirppis ja paloauto. 
Vuokraa oma pöytä kirppikselle hintaan 
10 e/pöytä. Lisätietoja Facebookissa.   
Järj. Billnäs skolan koti- ja kouluyhdistys.

La 6.5. Esteratsastuskilpailu BILL-
NÄS GAMES, HÖÖKS CUP 3/4, Bill-
näsin ratsastuskeskus. Kilpailuja pääsee 
katsomaan maksutta. Lisätietoja muista 
tapahtumista www.billnasratsastus.fi.  Järj. 
Billnäsin ratsastajat ry.

Ma 8.5. BILLNÄSIN YMPÄRISTÖ-
PÄIVÄ, Aamupäivällä koululaiset 
siistivät lähiympäristöä ja iltapäivällä 
opetellaan kaksikielisesti tunnistamaan 
paikallisia kasveja. Järj. Pro Billnäs ry 
yhteistyössä Billnäs skolan, Klinkbackan 
koulun ja Raaseporin puistoyksikön/Karjaa 
kanssa. Lisätietoa www.probillnas.fi/tapah-
tumat. 

Su 21.5.2017 ONGINTAKILPAILU 
klo 9-14 Kisaillaan perinteisellä va-
paongella onkien, joella Billnäsin silto-
jen välissä, Tapahtuma alkaa ja loppuu 
rautamakasiinilla (Vasarasepäntie). Lisä-
tietoja  www.probillnas.fi/tapahtumat. Järj. 
Pro Billnäs rf.

La 27.5. HÖÖKS CUPIN FINAALI 
4/4, kouluratsastus. Billnäsin ratsas-
tuskeskus. Kilpailuja pääsee katsomaan 
maksutta. Lisätietoja muista tapahtumista 
www.billnasratsastus.fi. Järj. Billnäsin rat-
sastajat ry.

Ke 28.6. NÄYTTELYN AVAJAISET – 
SUOMI 100 klo. 18.00, Ruukintie 8, 
Billnäs. Suomen ja ruukin yhteistä histo-
riaa esittelevä näyttely Billnäsin ruukissa 
29.6. - 6.8.2017. Seuraa tiedotusta auki-
oloajoista ja ilmaisista opastuksista www.
probillnas.fi/tapahtumat. Järj. Pro Billnäs ry. 

To- Su 6.-9.7. BILLNÄSIN ANTIIK-
KI- JA PERINNEPÄIVÄT klo 10-17, 
Billnäsin ratsastuskeskus & kylän 
raitit. Paikalle saapuu yli sata kauppi-
asta ympäri Suomen. Tapahtumaan on 
yleisölle vapaa pääsy. Lisätietoja: www.
billnasantiikkipaivat.fi

TAPAHTUU BILLNÄSISSÄ 
HÄNDER I BILLNÄS

Mon 1.5. VALBORGPARAD, kl 18. 
Brandkårens traditionella parad. 
Start från brandstationen, Brukstorget 
(Bruksvägen 9) till Flaggberget där Ka-
rimbi sjunger in våren.  
Arr. Billnäs Fbk.

Lö 6.5. VÅRJIPPO kl. 10-13, Billnäs 
skola, Bruksvägen 14. På program-
met finns bl.a. äventyrsbana, trafikbana 
med tramptraktorer, mete, buffé, lotteri, 
loppis, ansiktsmålning, brandsläckning, 
luftgevärsskytte. Hyra din egen loppis-
bord för 10 e/bord. Mera Info i Facebook. 
Arr. Hem&Skola vid Billnäs skola.

Lö 6.5. BILLNÄS GAMES hinder-
hoppningstävling, HÖÖKS CUP 3/4,  
Billnäs Ridcentrum. Tävlingar är öppna 
för publik. Mera info om alla evenemanger 
på www. billnasratsastus.fi. Arr. Billnäsin 
ratsastajat ry.

Mon 8.5. BILLNÄS MILJÖDAG. På 
förmiddagen städer skoleleverna när-
miljön och på eftermiddagen lär vi oss 
tvåspråkigt om växterna.  
Arr. Pro Billnäs rf tillsammans med Billnäs 
skola, Klinkbackan koulu och Raseborgs 
parkenhet/Karis. Mera info www.probillnas.
fi/tapahtumat.

Sö 21.5. METETÄVLINGLING  
kl. 9.00-14.00 ordnas intill bruket mel-
lan broarna. Start och slut vid Järnmaga-
sinet (Hammarborgsvägen).  
Mera info www.probillnas.fi/tapahtumat. 
Arr. Pro Billnäs rf.

Lö 27.5. BILLNÄS HÖÖKS CUP FI-
NALEN 4/4, skolridning. Billnäs rid-
centrum. Tävlingar är öppna för publik. 
Mera info om alla evenemanger på  
www. billnasratsastus.fi.  
Arr. Billnäsin ratsastajat ry.

Ons 28.6. VERNISSAGE FÖR  
UTSTÄLLNINGEN – SUOMI 100  
kl. 18.00, Ruukintie 8, Billnäs.  
Utställning om Finlands och brukets 
gemensamma historia i Billnäs bruk, 
öppen 29.6. - 6.8.2017.  
Mera information om öppettider och 
gratis guidningar i www.probillnas.fi/ta-
pahtumat. Arr. Pro Billnäs ry. 

To-Sö 6.-9.7. BILLNÄS TRADITIONS- 
OCH ANTIKDAGAR kl. 10-17,  
Billnäs ridcentrum. Över hundra  
säljare från hela Finland. Gratis inträde.  
Mera info www.billnasantiikkipaivat.fi. 
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La 5.8. klo 10-17 KARIS SUOMEN 
PARIS – AVOIMET OVET KARJAAL-
LA JA BILLNÄSISSÄ. Kymmenet kodit, 
myytävät talot ja julkiset kohteet avaa-
vat ovensa vierailijoille. Kauniit vanhat 
talot ja huvilat sekä kesäisen vehreät 
puutarhat kutsuvat tutustumaan Länsi-
Uusimaahan ja sen omintakeiseen asu-
miseen. Haluatko ilmoittaa oman talosi 
mukaan? Entä mitä sinä, yhdistyksesi tai 
ravintolasi voisi tarjota tapahtumaan? 
Ota yhteyttä: info@karisonsuomenparis.net  
Järj. Karis Suomen Paris -työryhmä.

La 5.8. EDEN BILLNÄSISSÄ AVOI-
MET OVET, Sjösängintie 23. Myynnis-
sä vintage-käyttötavaraa. Melontaa saa 
kokeilla. Eden Billnäs B&B, email info@
edenbillnas.fi, www.edenbillnas.fi 

La 9.9. SYYSTULET JA 1917-ILTA-
MAT Rautamakasiinilla. Ohjelmassa 
perinteinen työpaja, kokon sytytys joella 
ja lopuksi tietenkin 1917-iltamat Salon-
kiorkesteri Timbuktun tahdissa. Pukeu-
tuminen illan teeman mukaan. Paras asu 
palkitaan. Seuraa ilmoittelua www.pro-
billnas.fi/tapahtumat. Järj. Pro Billnäs ry. 

6.12. SUOMI 100 - ITSENÄISYYS-
PÄIVÄN JUHLALLISUUKSIA mm. 
lipunnosto Lippukalliolla. Seuraa 
tiedotustamme www.probillnas.fi/tapahtu-
mat. Järj. Pro Billnäs ry.

La 13.5. MUSTIONJOKI HELMEILEE -SEMINAARI  
klo 11–13, Mustion Linnan Talli, Hållsnäsintie 89, Mustio. 
Osana Suomi 100 luontohelmeä -tapahtumia. Tilaisuus on 
maksuton ja avoin kaikille asiasta kiinnostuneille.  Lisätietoja ja 
ilmoittautuminen: www.sll.fi/uusimaa. Järj. Suomen luonnonsuoje-
luliiton Uudenmaan piiri ry 

Pe 23.6.  VIIKINKILAIVALLA GUMNÄSIN JUHANNUS-
JUHLILLA Laiva lähtee Tammisaaren laitureilta Gumnäsiin 
Pohjanpitäjänlahdelle, jossa Pohjan kyläyhdistyksen juhan-
nusjuhlat. Illan mittaan laiva tekee risteilyjä Pohjanpitäjän-
lahdella. Varaa paikkasi ajoissa, lisää tietoa ja hinnasto www.
probillnas.fi/tapahtumat. Järj. Pro Billnäs 

Pe 23.6. JUHANNUSTANSSIT GUMNÄSISSÄ klo 18 – 01, 
Pohja.  Tanssiorkesteri Ristos, juhannuskokko, vierasvenelai-
turi, A-oikeudet. Sisäänpääsymaksu 10 e. Järj. Pohjan kirkonky-
län kyläyhdistys rf.

La 13.5. PÄRLOR I SVARTÅ ÅN –  
SEMINARIE kl. 11–13, Svartåslott, 
stallet, Hållsnäsvägen 89, Svartå. 
En av Suomi 100 luontohelmeä –till-
ställningar. Seminariet är gratis och 
öppen för alla  intresserade.  Mera 
information och om anmälning: www.sll.
fi/uusimaa  Arr. Suomen luonnonsuojelu-
liiton Uudenmaan piiri ry 

Fre 23.6.  VIKINGASEGLINGAR VID GUMNÄS MIDSOM-
MARFEST. Start från Ekenäs broar till Gumnäs i Pojoviken. Korta 
segelturer i Pojoviken under kvällen. Boka i tid! Mera info och 
priser. www.probillnas.fi/tapahtumat. Arr. Pro Billnäs 

Fre 23.5. MIDSOMMARDANS I GUMNÄS kl. 18–01, Pojo.  
Dansband Ristos, midsommarbrasa, gästbrygga, A-rättigheter.  
Inträde 10 e. Arr. Pojo Kyrkoby byförening rf.

Lö 5.8. KARIS SUOMEN PARIS  
– ÖPPNA DÖRRAR I KARIS OCH 
BILLNÄS. Tiotals hem och några of-
fentliga byggnader öppnar sina dörrar 
för intresserade besökare. Bekanta dig 
med Västra Nylands egenartade bygg-
nadskultur bestående av vackra gamla 
hus och villor och somriga lummiga 
trädgårdar.  
Vill du anmäla ditt hus med? Har Du, 
Din förening eller Din restaurang något 
intressant att erbjuda? Tveka inte att  
ta kontakt: info@karisonsuomenparis.net.  
Arr. Karis Suomen Paris -arbetsgrupp.

Lö 5.8. EDEN BILLNÄS, ÖPPNA 
DÖRRAR, Sjösängsvägen 23. Vintage-
varor till salu. Möjlighet att paddla.  
Eden Billnäs B&B,  email info@edenbill-
nas.fi, www.edenbillnas.fi 

Lö 9.9. HÖSTELDAR OCH 1917- 
SOARÉ, vid Järnmagasinet. På program-
met finns traditionell workshop,  höst-
brasa på Svartå och naturligtvis 1917-so-
aré med Salonkiorkesteri Timbuktu. Klä 
dig efter temat. Bästa dräkten belönas. 
Arr. Pro Billnäs rf.

6.12. FINLAND 100 - SJÄLVSTÄN-
DIGHETSDAGENS FESTLIGHETER, 
bl.a flagghissning på Flaggberget. Följ 
vår information www.probillnas.fi/tapah-
tumat. Arr. Pro Billnäs rf.

Suosittelemme myös näitä tapahtumia Raaseporissa 
Vi rekommenderar också de här evenemangerna i Raseborg
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Vajaa vuosi sitten kesällä 2016 val-
tuustomme päätti, että Raasepo-

rissa lakkautettaisiin Klinkbackan, Väs-
terbyn ja Snappertunan koulut syksyllä 
2018 ja että muiden lähikoulujen kohta-
losta päätettäisiin vuonna 2017. 

Päätös ei vielä ole saanut lain voimaa 
hallinto-oikeudelle jätettyjen valituksi-
en johdosta. Koulujen lakkautuspäätök-
sen piti tulla uudelleen käsittelyyn tänä 
keväänä, mutta kaupunginhallitus on 
päättänyt siirtää kouluverkkopäätöksen 
uuden valtuuston käsittelyyn syksylle. 

Uuden valtuuston niukka enemmis-
tö on edelleen RKP:llä. Jonkin verran 
muutosta valtuuston kokoonpanossa on 
havaittavissa, mutta perusasetelma on 
pitkälti sama kuin viime vuonna. Myös 
kaupunginjohtajan vaihtuu ennen syksyä.

Kuntalaisten voimakkaan vastustuk-
sen seurauksena valtuusto päätti loppu-
vuodesta 2016 palauttaa asian sivistys-
toimelle uudelleen valmisteluun. 

Uusintakierros sai alkunsa kunta-
laisaloitteesta, jonka allekirjoitti yli 
3000 raaseporilaista äänioikeutettua. 
Aloitteessa vaadittiin asian uudelleen 
käsittelyä ja koulurauhaa kaikkiin Raa-
seporin kouluihin. Nimilistan yhteydes-
sä valtuustolle luovutettiin asukkaiden 

laatimat selvitykset lakkautusten vaiku-
tuksista lasten oikeuksiin, hyvinvointiin 
ja opetuksen laatuun sekä kunnan 
talouteen. Tärkeimpänä lopputuloksena 
em. selvityksessä todettiin, ettei lakkau-
tuksista saada säästöjä. 

Raasepori on perustellut lakkautus-
päätöksen juuri taloudellisilla syillä. 
Kaupunki ilmoittaa aloittaneensa 
uuden kouluverkkoselvityksen tekemi-
sen. Asukkaiden aktiivisuus on saanut 
kaupungin toivon mukaan uudelleen 

arvioimaan omaa työtään. Saamme 
nähdä vastaavatko uudet luvut todelli-
suutta paremmin kuin aiemmat. Lisäksi 
kaivataan selvitystä siitä, minkälaisia 
taloudellisia hyötyjä aikaisemmista 
lakkautuksista seurasi.

Pro Billnäs seuraa tilanteen kehitystä 
yhdessä kylän koti- ja kouluyhdistysten 
kanssa.

Kuntalaisten tekemät selvitykset lakkau-
tusten vaikutuksista ovat luettavissa osoi-
teessa: bit.ly/aloite-initiativ

Ett år sedan, på förra sommaren, 
bestämde vår fullmäktige att på 

hösten 2018 ska Klinkbacka, Västerby 
och Snappertuna skolor stängas och att 
öden av andra närskolor ska bestäm-
mas år 2017. 

Beslutet har inte vunnit laga kraft på 
grund av inlämnade besvär till förvalt-
ningsdomstolen. Stängningsbeslutet 
borde ha återbehandlats redan på vå-
ren, men stadstyrelsen har bestämd att 
saken behandlas hösten 2017. 

SFP har fortfarande knapp majoritet 
i nya fullmäktige . Lite ändringar kan 
upptäckas, men grundläggande sam-
mansättningen är den samma som ett år 

tidigare. Vi kommer också att få en ny 
stadssdirektör före hösten.

Som resultat av invånarnas stark 
motsatt bestämde fullmäktigen i slutet 
av 2016 att saken ska returneras till 
bildningssektorn för återbehandling. En 
ny omgång fick sin början på initiativet 
som över 3000 invånare med rösträtt 
hade skrivit under. 

I initiativet krävde man att saken skall 
behandlas på nytt, och att skolorna skall 
få arbetsro. Tillsammans med namnlis-
tan fick fullmäktige också invånarnas 
redogörelser av beslutens effekter på 
barnens rättigheter, välmående, un-
dervisnings kvalitet och kommunens 

ekonomi. Den viktigaste slutresultaten i 
redogörelser var, att stängningsbesluten 
ger inga besparingar. 

Raseborg har motiverat besluten med 
ekonomiska synpunkter. Nu har staden 
börjat arbeta med en ny rapport om 
skolnätet. Men vi vill också veta hurda-
na besparingar tidigare skolstängningar 
harn medfört. 

Pro Billnäs följer situationen i samar-
bete med lokala Hem&Skola förenin-
gar.  
Man kan läsa invånarnas redogörelser av 
stängningsbeslutets effekter från:
bit.ly/aloite-initiativ

Emilia Horttanainen,  
Kaisa Lipponen

Pro Billnäs mukana  

PUOLUSTAMASSA RAASEPORIN LÄHIKOULUJA  

Pro Billnäs med att 

FÖRSVARA NÄRSKOLOR I RASEBORG

“TÄÄLLÄ 
BILLNÄSISSÄ AINA 

TUNTUU KUIN AIKA 
OLISI PYSÄHTYNYT!”

Slow Movement 
since 2009

K.L. 2017

www.probillnas.fi          probillnas@gmail.com 
LIITY JÄSENEKSI:  

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

NYKYINEN JÄSEN:  
maksa jäsenmaksu 10 € tilille  

FI61 5549 0420 0733 11.  
Kirjoita nimesi ja (sähköposti-)osoite viestikenttään.

BLI MEDLEM:  
probillnas.fi/pro-billnas-ry/saannot/ 

NUVARANDE MEDLEM  
betala medlems avgiftet 10 € till  

FI61 5549 0420 0733 11.  
Skriv ditt namn och (e-post-)adress i meddelandefältet.
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Viime lokakuussa suru-uutinen 
yllätti billnäsiläiset. Lähes kaikille 

kyläläisille tuttu hahmo Erkki Härö oli 
odottamatta kuollut kotonaan Karls-
borgissa jättäen ruukin raitille 
ison ja merkittävän miehen ko-
koisen aukon. 

Vuonna 1950 syntynyt Erkki 
teki työuransa Museovirastossa 
rakennushistorian tutkijana. Eri-
tyisesti hän oli perehtynyt teol-
lisen perinteen tutkimukseen, 
ja tunsikin perinpohjaisesti rau-
taruukit Suomessa ja muualla. 
Tätä tietotaitoa Erkki mielellään 
jakoi Billnäsissä asukkaiden, 
matkailijoiden ja kyläyhdistyk-
sen iloksi ja hyödyksi. 

Hänet tunnettiin myös intohi-
moisena keräilijänä ja mm. van-
hojen työkalujen, höyrylaivojen, 
höyrujunien sekä rättisitikoiden 
harrastajana. Erkin koti ja va-
rastot keskellä ruukkia olivatkin 
kuin mielenkiintoisia museoita 
kokoelmineen. Arvokkaat, huo-
lellisesti järjestetyt kirjalliset 

arkistot saivat nyt uuden kodin maa-
kuntamuseon tiloista Tammisaaressa.

Asetuttuaan Billnäsiin asumaan, 
ryhtyi Erkki Härön heti Pro Billnäs 

ry:n aktiiviseksi jäseneksi. Hän toimi 
yhdistyksessä useana vuonna puheen-
johtajana ja eri rooleissa hallituksen 
jäsenenä. Erkillä riitti intoa paitsi kult-

tuuriympäristön suojelemiseen ja 
ruukkiperinnön tunnetuksi teke-
miseen niin myös lukuisten tapah-
tumien ja talkoiden ideoimiseen ja 
järjestämiseen kylän elinvoimaisuu-
den ylläpitämiseksi. Billnäs elää! 
-näyttelyn toteuttamisessa kesällä 
2016 Erkillä oli merkittävä rooli, ja 
hänellä oli jo ideoita koottuna ensi 
kesääkin varten.

Pro Billnäsissä muistamme Erkin 
paitsi verrattomana ruukkiasian-
tuntijana niin myös huumorintajui-
sena veijarina ja aina valmiina aut-
tamaan, kun tarvittiin jaksavia käsiä 
käytännön hommiin. Kukahan nyt 
esittelee kyläämme satunnaiselle 
matkailijalle tai pystyttää yhdistyk-
selle katokset, joulukuuset, mainos-
kyltit ja makkaragrillin...

Mia Saloranta
Erkki Härön pikäaikainen  

työtoveri Pro Billnäs ry:ssä

Erkki Häröä lämmöllä muistaen
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 Hej på Dig! – Hei Sinä!
Haluamme kehittää Billnäs Bulletin -lehteä  

vastaamaan kyläläisten toiveita.  
Kerro oma mielipiteesi vastaamalla lyhyeen kyselyyn  

osoitteessa www.probillnas.fi/ajankohtaista  

Kiitos!
Vi vill utveckla Billnäs Bulletin  

för att svara till invånarnas önskemål.  
Berätta din åsikt genom att svara på en kort enkät  

i address www.probillnas.fi/ajankohtaista  

Tack!

Tapaamispaikka	 																	www.kaippari.fi
ja kylän olohuone,
kahvio, kirjasto, puoti

        RUUKIN TUPA
Avoinna  ma - pe 10 - 15 (kesällä myös la)
* Teemme korjaus- ja ompelutöitä   * Puutyöverstas
* Kutomosta tilauksesta mattoja ym. kudonnaisia
* Mahdollisuus kangaspuilla kutomiseen

Mty Kaippari, Ruukintie 9, 019-237089

Julkaisija/utgivare 
Pro Billnäs ry rf.
Jakelu/utdelning  
Billnäs lähialueineen 
Billnäs och dess närområden
2. Painos/upplaga  
1000 kpl/ex
Painopaikka/Tryckeri  
Lohjan Kopio, Lohja/Lojo

Tätä lehteä olivat tekemässä mm. 
Kaisa, Minna, Arja, Axel, Emilia,  
Jouni, Mia & Päivi.  
Kiitos mukana olleille!  
Tusen tack till alla medverkare!

BILLNÄSbulletin
05/2017 
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