
 

Kalevan Joulukalenteri 2017 -säännöt 
  

1. Järjestäjä 
Arvonnan järjestää Kaleva365 Oy, Solistinkatu 2, 90140 Oulu (jäljempänä järjestäjä). 
 
2. Osallistuminen 
Joulukalenteri-arvontaan voivat osallistua kaikki Kalevan lukijat. 
 
Kalevassa ja Kaleva.fi:ssä julkaistaan päivittäin ilmestyvässä Joulukalenterissa ajalla 1.-

24.12.2017 kymmenen onnennumeroa. Jos lukijan matkapuhelinnumero päättyy johonkin 
julkaistuista onnennumeroista, voi hän osallistua päivän arvontaan tekstiviestillä. 
Tarkemmat ohjeet osallistumisen osalta löytyvät Kaleva.fi/joulukalenteri –sivustolta sekä 
lehdestä Joulukalenteri-ilmoituksesta. 
 

Arvontaan osallistuvien tulee olla kisan järjestämisaikana (1.-24.12.2017) Suomessa 

asuvia yksityishenkilöitä. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä 
johtuvasta osallistumisesteestä tai virheestä osallistumisessa. 
 
Arvontaan eivät voi osallistua järjestäjän kilpailun suunnittelussa ja toteutuksessa olleet 
henkilöt (Kaleva365 Oy ja alihankkijat). 
 
3. Onnennumerot 

Onnennumerot on valittu sattumanvaraisesti mutta kuitenkin niin, että jokaisella 
puhelinnumerolla on 24 päivän kierron aikana mahdollisuus osallistua arvontaan ainakin 
kahdesti. 
 
4. Arvonnan kesto 
Osallistumisaikaa päivittäisiin arvontoihin on aina kyseisenä päivänä klo 23.59 asti. 
Voittajat arvotaan seuraavana arkipäivänä. Viikkopalkinto arvotaan aina kalenteriviikon 

jälkeisenä maanantaina. 

  
5. Kuka voittaa arvonnassa? 
Järjestäjä arpoo jokaisen voittajan sattumanvaraisesti, joten kaikilla arvontaan 
osallistuneilla on tasapuolinen mahdollisuus voittoon. 
 

Päivän arvontaan osallistuneiden kesken arvotaan päivittäin kymmenen päiväpalkintoa. 
Kaikki päiväarvontoihin osallistuneet ovat automaattisesti mukana saman viikon 
viikkopalkinnon arvonnassa. 
 
6. Arvonnan palkinnot 
Palkintoja on arvonta-ajalla yhteensä 196 kpl. Päivittäin arvotaan kahdeksan pienempää 
päiväpalkintoa (arvo 20-30 €/kpl). Sponsoreiden tarjoamia viikkopalkintoja on 4 kpl ja 

viikkopalkintojen arvo on 300-700 € /kpl. 
 
7. Voittajien nimien julkistaminen 
Osallistumalla arvontaan osallistuja hyväksyy sen, että järjestäjällä on oikeus julkaista 
osallistujan nimi voiton yhteydessä. 

 
Viikon pääpalkinnon voittaneille soitetaan voitosta ja puhelu voidaan videokuvata. 

Voittajaa ei näytetä videolla, vaan puhelun ääninauha tulee videoon mukaan. 
 
8. Palkinnon luovutus / julkisuus 
Järjestäjä toimittaa päiväpalkinnot voittajille kohtuullisessa ajassa arvonnan jälkeen tai 
erikseen sovittavana ajankohtana. Viikkopalkinnot luovuttaa palkinnon tarjoava 
yhteistyökumppani. Arvonnassa voittaneille ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja voittajien 

nimet voidaan julkaista Kalevassa, Kaleva.fi:ssä ja Kalevan sosiaalisen median tileillä. 
 
 
 
 
 



 

9. Järjestäjän vastuu 

Palkinnon vastaanottaja vapauttaa järjestäjän ja palkinnon tarjoavan yhteistyökumppanin 
kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään 
aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai 

käyttämisestä. 
  
10. Palkintojen vaihto 
Palkintoja ei vaihdeta rahaksi tai muuhun tavaraan. 
  
11. Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia.  
Osallistumalla tähän arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. 

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden säännönmuutoksiin. 
 
12. Tietosuoja ja rekisteri 
Arvonnasta syntyy asiakasrekisteri, jota ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. 
Asiakasrekisteri on Kaleva365 Oy:n hallinnassa ja suojattu asianmukaisin tietoteknisin 
ratkaisuin. Kaleva Joulukalenteri 2017 osanottajille voidaan Kalevan puolesta lähettää 

markkinointiviestiä. Pääsy rekisteriin on vain valikoiduilla henkilöillä. Rekisterin nimi on 
”Joulukalenteri 2017”. Mahdolliset rekisteripyynnöt voi osoittaa Kaleva365 Oy:n yleiseen 
postiosoitteeseen tai sähköpostitse: anela.denic@kaleva.fi. 


