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Kiuru nousi vastarintaan: 
Ei palkankorotuksille

 � Porin kaupunginjohtajille kaavaillut palkankorotukset eivät ole kansanedustaja 
Krista Kiurun (sd.) mielestä tästä maailmasta.

 � Vasta sitten, kun tehtävät tulevat hoidetuiksi, ja johtaminen on  
nykyaikaisella tasolla, voidaan hänen mielestään käydä keskustelua siitä,  
onko palkankorotuksia sopivaa lähteä hakemaan. � UUTISET 4–5

Turvapaikanhakijoiden kasva-
nut määrä on saanut liikkeel-
le huhuja muun muassa siitä, 
miten valtio tukee rahallisesti 
tulijoita. 

Tarkista tietosi turvapaikan 
hakemisesta ja siitä, miten pal-
jon turvaa hakeville annetaan 
avustusta.

Tiesitkö nämä 
tosiseikat 
pakolaisista?

� UUTISET 8–11

Kartanokello 
entisöitiin 
loistoonsa
�  UUTISET  20

177-vuotias palvelukseen

JuhA KATAJA ja Jari Leväniemi 
asensivat kunnostetun kello-
taulun. Kello näyttää aikaa kar-
tanorakennuksen molemmilla 
paraatijulkisivuilla.
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Ansiosidonnaista leikataan, mut-
ta miten, se on yhä hallitukselle 
epäselvää. Vaihtoehdot ovat joko 
pienentää korvausta tai lyhentää 
korvauksen kestoa. Nyt se on 500 
päivää.

–�Lokakuussa sen pitää ratketa, 
sanoo oikeus- ja työministeri Jari 
Lindström (ps.) .

Ansio- 
sidonnaisen 
kohtalo ratkeaa 
lokakuussa

� UUTISET 14

kehitysvammaiset

Ässien kasvatti Markku Tähti-
nen kiekkoilee urallaan jo kah-
deksannessa ulkomaisessa jää-
kiekkoseurassa. Alkavalla kau
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Kari Suni
Eurajoki

�Nykyvempaimien valmistajilla 
olisi hyvä syy ottaa mallia kestä-
vyydessä Vuojoen kartanon tor-
nikellosta. Könniläinen kello vuo-
delta 1838 palautettiin puolen vuo-
den perushuolto- ja entisöintitöi-
den jälkeen paikalleen taas näyt-
tämään aikaa.

Tornikello on kuuluisan kellosu-
vun rakentajan Juha Jaakonpoika 
Ala-Könnin käsialaa. Kellokoneis-
ton kunnostanut ja huoltanut kel-
loseppä Timo Lindroos Raisiosta 
sanoo 177-vuotiaan kellon olevan 
peruskunnoltaan hyvä. 

Vuojoen kello on valmistajan-
sa kellosarjan yksilö numero kuu-
si. Lindroosilla on aiemmin koke-
musta Fiskarsin ruukin peruskor-
jauksesta.

Varsinaiset korjaukset olivat 
varsin pieniä koneiston ikään 
nähden. Lindroos kertoo vaih-
taneensa joitakin laakereita ja 
korjanneen muutamia hammas-
rattaita. Esimerkiksi kovimmalle 
joutuva, messinkinen käyntiratas 
on alkuperäinen ja se on yhden 
hampaan korjauksen jälkeen taas 
iskussa.

Isoin työ oli vuosikymmeninä 
kertyneen vaseliinin ja rasvan puh-
distamisessa koneistosta.

Teknisenä ihmeenä koneistoa 
voi kyllä pitää. Nykylaitteiden kes-
tolla siitä ei pitäisi olla jäljellä kuin 
romua.

 – Minäkin olen sitä miettinyt. 
Kunto on yllättävän hyvä. Koneisto 
on tehty todella hienosti, on osattu 
ja hallittu materiaalien käsittely. 

Tietyissä osissa on käytetty kar-
kaistua metallia, mikä on kestä-
vää, Lindroos aprikoi.

Käsityötaidon tasoa osoittaa 
myös se, että koneiston laakerei-
ta on tehty takomalla ja toimivat 
täysin edelleen.

Koneiston ja soittokellon käyt-
tövoimana ovat edelleen yli sata 
kiloa painavat punnukset, jotka 
pitää veivata ylös kerran viikos-

sa. Kartanolinnan lävitse kulkevat 
kuilut, joihin vaijereihin kiinnite-
tyt punnukset laskeutuvat ja pitä-
vät koneiston käynnissä.

Lindroos ennakoi, että sään-
nöllisellä voitelulla ja huollolla 
kello käy moitteetta seuraavat 
neljä vuosikymmentä ilman pe-
ruskorjausta. Edellinen mitta-
vampi kunnostus on tehty vuon-
na 1972.

Kelloseppä Timo Lindroos täsmäytti digitaalisekuntikellon avulla tornikellon käynnin. Hän arvelee, että Juha Jaakonpoika Ala-Könnin valmistama 
kello käy hyvällä huollolla toiset 170 vuotta.

Tornikello ���-vuotias tekniikan ihme
Vuojoen kartanon kello 
entisöity alkuperäiseen, 
1830-luvun loistokkaa-
seen kuntoon.
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Kiinteistökauppiaan 
petossyyte nurin

PäärakEnnUkSEn paraatijulki-
sivuilla aikaa näyttävien torni-
kellon taulut ja viisarit on myös 
entistetty. Kultauksen ja enti-
söintityön tekivät kultaajames-
tari Raimo Snellman ja kultaa-
jakisälli Mikko Snellman Hel-
singistä.

Raimo Snellman kertoo, että 
puisesta tukirakenteesta korjat-
tiin lahovikoja, kuparinen kello-
taulu maalattiin uudelleen pella-
vaöljymaalilla ja tauluun valmis-
tettiin uudet roomalaiset kohonu-
merot. Viisarit saivat myös uuden 
kultauksen.

Kellon entisöinnin kokonaiskus-
tannukset ovat noin 38�000 euroa. 

Kunta vastaa rahoituksesta noin 
28�000 euron osuudella ja Vuojo-
ki Säätiö 10�000 eurolla Areva-Sie-
mensin lahjoitusvaroin.

Vuojoen kartanon toiminnan-
johtaja Kati Vainio arvioi, että kel-
lon käynnin ja tasatuntisoiton vi-
rittely vievät jonkin aikaa. 

Suunnitelmana on, että karta-
non joulunalustapahtumien yhte-
ydessä järjestetään yleisölle tutus-
tua omassa huoneessaan kartanon 
ullakkokerroksessa naksuttavaan 
kellovanhukseen.

 a K��S� V�d�� 
www.satakunnankansa.fi

HYVÄÄ
YRITTÄJÄNPÄIVÄÄ


