Tämä kirje on tarkoitettu KAIKILLE taideteosten ym. HUUTOKAUPPAAN osallistuville

”Laitalainen Joulu” hyväntekeväisyyskampanjan HUUTOKAUPPA!
Koko hyväntekeväisyyskampanjan tarkoitus on kerätä varoja somerolaisille vähävaraisille
henkilöille ja perheille ”vähän paremman” ja hyvän mielen – ”laitalaisen” joulun viettoon.

Yksi pääkanava kerätä varoja on huutokauppa.
Somerolaiset taiteilijat ovat aloittaneet keramiikkataiteilija Pirjo Lautiaisen aloitteesta ja
Antero Kareen ensimmäisensä haasteeseen vastaamana kaksiosaisen haastekampanjan. He
haastavat ensiksikin toisensa lahjoittamaan teoksia huutokauppaan – ja toiseksi somerolaisia
yksityisiä, yrityksiä ja yhteisöjä huutamaan teokset hyväntekeväsyyspotin kartuttamiseksi.
Huutokauppaan lahjoitetaan myös ainutkertaisia käsityön taitonäytteitä eri taitajilta.
Kaikki lahjoitukset ovat nähtävissä niin Laitalaisen Joulun Facebook-sivuilla kuin Laitalaisen
Joulun myymälässä Joensuuntie 31.

Kuinka osallistut huutokauppaan?
Lähtöhinta on määritelty lahjoituksen antajan kanssa. Hinta on jalon hyvänteke-väisyyden hengessä aina vain
murto-osa lahjoituksen näyttelyarvosta. Huutokauppa sulkeutuu kaksi kertaa:
- 13.11. klo 12.00 jolloin siihen asti huudetut korkeimmat tarjoukset voittavat
- samalla käynnistyy uusi kierros uusin lahjoituksin ja se sulkeutuu 5.12. klo 12.00
Taiteilijat pyritään saamaan henkilökohtaisesti paikan päälle luovuttamaan lahjoituksensa.

Huudon voi tehdä helposti ja nopeasti neljällä tavalla
-

käymällä myymälässä Joensuunkatu 31 ja jättämällä ”huudon sisään”
soittamalla tai tekstiviestillä 040 5236470 / Juha Wiskari
sähköpostilla juha.wiskari@gbrains.fi
Facebook sivulla huutamalla huudettavan esineen alle ”Kirjoita
kommentti…” osioon (jolloin huutajan nimi paljastuu)

Huom! Uusi hinta tulee aina näkyviin mahdollisimman nopeaa. Jos huutaja ei halua
nimeään julkaistavan niin myymälähuudon yhteydessä maininta nimettömyydestä. Huuto sähköisesti jätetään
nimettömänä pysymiseksi vain puhelimitse, tekstiviestillä tai sähköpostilla.

Huudon sitovuus
Kun huuto on julkaistu, niin se on verrattavissa ensin suulliseen ja sitten hinnan julkaisun jälkeen kirjalliseen
sopimukseen. Huudon perillemenon voi tarkistaa Facebook sivuilta kyseisen kohteen alta onko huudon summa (ja
niin halutessa huutajan nimi) sinne ilmestyneet.
Osa teoksista siirtynee myös Grande finaaliin kuuluvaan loppuhuutokauppaan, jossa meklarina on "Palikaisten
Palsanmäki" (Juha Wiskari) ja keräyksen suojelijat pariskunta Raili ja Johannes Koroma jos aikatauluun sopii. .
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