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?Käytkö Olutfestareilla tai 
Muikkumarkkinoilla?

KS

Tulli huutokauppaa 22 valtiolle luovutettua ja tulli-
selvittämätöntä ajoneuvoa Sallassa 14.7.2017.  Huu-
tokauppa on kolmas, jossa myydään itärajalle jää-
neitä, turvapaikanhakijoita Suomeen kuljettaneita 
ajoneuvoja. 

Perjantaina huutokaupattavat ajoneuvot ovat ol-
leet rajavartiolaitoksella tutkinnassa, ja ne ovat nyt 
vapautuneet oikeuden päätöksellä huutokaupatta-
viksi. Myynnissä on enimmäkseen Volga- ja Lada-
merkkisiä ns. itäautoja.

Huutokauppa jär-
jestetään 14.7. klo 14-
16 entisen kansanta-
lon piha-alueella osoit-
teessa Kansantie 3, 
98900 Salla. Huuto-
kauppaluettelon ajo-
neuvoihin 1-18 voi käy-
dä etukäteen tutus-
tumassa huutokaup-
papaikalla sekä Sal-
lan hyötyjäte-asemal-
la 13.7. klo 14-16 ja 14.7. 
klo 10- 12. Ajoneuvot 
19-22 ovat nähtävillä 
Raja-Joosepin tullitoi-
mipaikalla päivittäin klo 7- 21.

Vuoden 2016 vastaavat huutokaupat Sallassa ja 
Raja-Joosepissa tuottivat valtion kassaan noin 30 
000 euroa. Kaikkiaan myytiin 164 ajoneuvoa, joiden 
myyntihinnat vaihtelivat 1 - 1 200 euroon. Autot pää-
tyivät pääasiassa autoharrastajille ja romuttamoille. 

Tulli ei vastaa myytävien ajoneuvojen kunnosta, 
soveltuvuudesta ilmoitettuun käyttöön eikä auton 
mittarilukeman tai muiden tietojen oikeellisuudesta. 
Huutokauppahintaan lisätään 24 prosentin arvon-
lisävero. Tullihuutokaupasta ostettua ajoneuvoa ei 
saa käyttää liikenteessä eikä merkitä rekisteriin en-
nen kuin ajoneuvosta määrättävä autovero on mak-
settu.

Itärajalle jääneiden 
ajoneuvojen 
tullihuutokauppa 
Sallassa

!Huutokau-
pattavat 
ajoneuvot ovat 

enimmäkseen 
Volga ja Lada -
merkkisiä autoja. 
Aiemmin on jo 
myyty kaikkiaan 
164 ajoneuvoa.

Vappu Jaakkola

■ Kirja, jossa oli kauniita kuva-
uksia Suomesta, ja kuvia sen 
metsistä ja järvistä. Se oli en-
simmäinen asia, joka 45 vuot-
ta sitten johdatti sveitsiläisen 
Sonja Gassin Suomeen. Nyt 
Suomeen - tarkemmin sanot-
tuna Kuusamoon, ja vielä tar-
kemmin sanottuna Taitokes-
kus Kuusamoon - tuovat kä-
sityöt.

– Ensimmäisellä Suomen 
vierailulla olimme Kerimäellä, 
ja mies ja lapset kalastivat. Mi-
nulla kävi aika pitkäksi. Kaksi 
vuotta myöhemmin, vuonna -
74, aloitin kudontaharrastuk-
sen. Sitten oli miehen vuoro 
pitkästyä, kun minä vain ku-
doin koko ajan, Taitokeskuk-
sen kangaspuilla sukkelasti 
sukkuloiva Gass nauraa.

– Siihen aikaan kun kävin 
Suomessa, ostin joka kerta 
uudet kangaspuut. Tällä het-
kellä kotoa löytyy seitsemät.

KUUSAMON Taitokeskukses-
ta Gass kuuli ollessaan Ter-
volassa - luonnollisesti kuto-
massa - kun kuusamolaisläh-
töinen Anja Kaikkonen ker-
toi silloisesta Kuusamon Kä-
sityökeskuksesta.

Kudontalomiksi kutsu-
miaan Kuusamon-vierailuja 
Gass on tehnyt nyt jo 21 vuo-
den ajan, lähes joka vuosi.

– Sonja lähettää yleensä en-
simmäiset loimet, ja minä lai-
tan vieraille kangaspuut tääl-
lä valmiiksi. He kutovat tosi 
ohuista ja vaativistakin lan-
goista, ja tekevät loimen ra-
kentamisen kannalta suuri-
töisiä juttuja, Taitokeskuksen 
Aija Jaakkola kertoo.

KOTIMAASSAANKIN käsi-
töitä opettava Gass on usein 
tuonut Kuusamoon muka-
naan myös muita kiinnos-
tuneita. Tänä kesänä muka-
na on jo neljättä kertaa Kuu-
samossa vieraileva Brunhil-
de Eugster. Eugster on täällä 
kaksi viikkoa, Gass kolme.

– Ensi kerrallakin tulen var-
masti mukaan, jos Sonja vain 
minut ottaa, Eugster nauraa.

Naisten mukaan Itävallassa 
ja Ruotsissa vallalla on varsi-

nainen käsityöbuumi, jollais-
ta he toivovat Sveitsiin ja Suo-
meenkin.

– On hienoa nähdä, mitä 
käsillään saa aikaan, ja vie-
lä mahtavampaa, jos on hy-
vä opettaja, Eugster hymyilee 
Gassiin viitaten.

GASS ja Eugster saapuvat 
päivittäin Taitokeskukselle 
aamu yhdeksältä, ja lähtevät 
toisinaan vasta illalla lähem-
pänä puoltayötä. Sveitsin-vie-
raille seuraa pitävät ja heidän 
kanssaan vuosien varrella ys-
tävystyneet Liisa Kinnunen, 
Irma Leinonen sekä Pirkko 
Pousi kertovat ihmettelevän-
sä, miten vieraat jaksavat vain 
kutoa aamusta iltaan.

– Meille kutominen on lo-
maa, vaikka minulle se onkin 
myös työtä, Gass summaa.

– Kutomisen lisäksi nau-
timme ja ihmettelemme tätä 
Kuusamon hiljaisuutta ja va-
loisia öitä. Täällä on niin hil-
jaista, että se on jo eksoottis-
ta, ainakin verrattuna Sveit-
sin hullunmyllyyn. Olen jos-
kus vuokrannut auton, ajanut 
järven rantaan istuskelemaan 
ja miettinyt, että olisi hienoa 
vaikka asua täällä.

!Kuusamotalolla on Kansan-
parannuspäivillä kangaspuut 
ja mattoloimi, joilla kuka 

vaan saa kokeilla kutomista

Sveitsissäkin käsitöitä 
opettava Sonja Gass on 

usein tuonut Kuusamoon 
mukanaan myös muita 

kiinnostuneita. Tänä kesä-
nä mukana on jo neljättä 
kertaa Kuusamossa vie-

raileva Brunhilde Eugster.

”Olen joskus vuokrannut auton, ajanut järven rantaan istuskelemaan ja miettinyt, että olisi hienoa asua täällä.”

Taitokeskus tuo sveitsiläisen Sonjan 
Kuusamoon yhä uudelleen ja uudelleen

VAPPU JAAKKOLA

Taitokeskuksen kangaspuilla syntyvät niin silkkihuivit, videonauhalaukut kuin astiapyyhkeetkin, näyttää Brun-
hilde Eugster.

Vappu Jaakkola

■ Taitokeskus Kuusamo esit-
telee kädentaitojen Kuusa-
moa torstaisen Kansanparan-
nuspäivän seminaarin ohes-
sa Kuusamotalolla. Seminaa-
rin teema on Healing as Art – 
Art as Healing.

– Iltapäivän aiheena on siis 
käsillä tekemisen ja taiteen 
vaikutus ihmisen hyvinvoin-
tiin, mikä on todella tärkeä ai-
he, Taitokeskuksen Aija Jaak-
kola toteaa.

– Vien Kuusamotalolle kan-

gaspuut ja mattoloimen, joil-
la saa kuka vaan kokeilla kuto-
mista. Lisäksi myyn Lovi -va-
nerituotteita sekä Taitojärjes-
tön vanhoista opetustauluis-
ta tehtyjä keittiötarvikkeita. 
Lisäksi kerron Taitokeskuk-
sen toiminnasta.

Jaakkola toivoo, että käsi-
töistä innostuttaisiin jälleen.

– Viime talvi oli Taitokes-
kuksella vähän hiljaisempi, ja 
toivoisin, että useammat us-
kaltautuisivat kokeilemaan 
käsitöitä.

Seminaari Oulankasalissa to 
13.7. klo 9-18. Luonnontuotelan 
tapahtumatori Kuusamotalon 
aulatiloissa klo 10-18.

Kädentaidot esillä 
kansanparannuspäivän 
seminaarissa
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