
Kaleva Median Kesäkisan 2019 
-säännöt  

1. Järjestäjä Arvonnan järjestää Kaleva365 Oy, Solistinkatu 2, 90140 Oulu 
(jäljempänä järjestäjä).  

2. Osallistuminen Kaleva Median Kesäkisan arvontaan voivat osallistua kaikki Kaleva Median sanoma- ja 
paikallislehtien tilaajat. Tilauksen (Kaleva, Lapin Kansa, Raahen Seutu, Koillissanomat, Pyhäjokiseutu, 
Rantalakeus, Iijokiseutu tai Siikajokilaakso) tulee olla voimassa kisan ajan. Onnennumerot julkaistaan ym. 
julkaisuissa niiden ilmestymispäivinä ja ne löytyvät joka päivä osoitteesta www.kalevamedia.fi/kesakisa. Päivän 
arvontaan voi osallistua vain tekstiviestillä. Kisaan voivat osallistua vain ne, joiden puhelinnumero päättyy 
päivän onnennumeroihin. Kesäkisa on käynnissä 1.7.- 21.7.2019.  

Arvontaan osallistuvilla tulee olla voimassa oleva tilaus kisan voimassaoloajan (1.7.-21.7.2019). 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. Kesäkisan kesto ja arvonnat Osallistumisaikaa päivittäisiin arvontoihin on aina kyseisenä päivänä klo 
23.59 asti. Voittajat arvotaan seuraavana arkipäivänä. Viikkopalkinto arvotaan aina kalenteriviikon jälkeisenä 
maanantaina. Matkalahjakortti arvotaan 31.7.2019. Päiväpalkintojen Ärrä-koodi lähetetään voittajan 
matkapuhelin numeroon. Muille arvonnassa voittaneille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.  

4. Kesäkisaan osallistuminen Kisassa arvotaan kymmenen kaksinumeroista numeroa ajalla 1.-21.7.2019. 
Kisaan voivat osallistua vain ne, joiden puhelinnumero päättyy päivän onnennumeroihin. Kisaan 
osallistutaan tekstiviestillä. Viestin hinta on 0,95 €.  

Lähetä viesti: KM KESÄ oma nimesi ja osoitteesi numeroon 
17191. ESIM: KM KESÄ Leena Lehdenlukija Torikatu 1, 90100 
Oulu 

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 (5 € lahjakortti 
R-kioskille). Kaikki päiväarvontoihin osallistuneet ovat automaattisesti mukana saman viikon viikkopalkintojen 
(300 € lahjakortti K- ryhmään ja 100 € lahjakortti S-ryhmään) arvonnassa. Pääpalkinto on Matkavekan 800 € 
lahjakortti, joka arvotaan 31.7.2019 (lahjakortti on voimassa vuoden 2019 loppuun saakka).  

6. Arvonnan palkinnot Palkintoja on arvonta-ajalla yhteensä 216 kpl. Päivittäin arvotaan kymmenen 
pienempää päiväpalkintoa (arvo 5 €/kpl). Viikkopalkintoja on yhteensä 3 + 3 kpl ja viikkopalkintojen arvo on 

 



100 ja 300 € /kpl. Matkavekan lahjakortin arvo on 800 € ja se on voimassa vuoden 2019 loppuun saakka.  

7. Voittajien nimien julkistaminen Osallistumalla arvontaan osallistuja hyväksyy sen, että järjestäjällä on 
oikeus julkaista osallistujan etunimi, sukunimen ensimmäinen kirjain sekä asuinpaikkakunta voiton yhteydessä.  

8. Palkinnon luovutus / julkisuus Järjestäjä toimittaa päiväpalkinnot ja viikkopalkinnot voittajille 
kohtuullisessa ajassa arvonnan jälkeen tai erikseen sovittuna ajankohtana. Arvonnassa voittaneille 
ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja voittajien nimet voidaan julkaista www.kalevamedia.fi/kesakisa -sivulla.  

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. Rekisteriseloste Rekisterin ylläpitäjä: Kaleva365 Oy Rekisteri koostuu sivustolla 
olevien ehdotusten mukana annetuista yhteystiedoista. Kampanjaan osallistuneiden 
henkilötietoja voidaan käyttää voitosta ilmoittamiseen. Rekisteriin kerätään seuraavat 
tiedot:  

Nimi 
Puhelinnumero  

Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Rekisterit on tallennettu tietojärjestelmään ja 
ne on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin. 
Tutustu Kaleva365 Oy:n arvontojen ja kilpailujen arvonta- /kilpailukohtaiseen rekisteriselosteeseen: 
https://www.kalevamedia.fi/tietoa-meista/tietosuoja/tietosuoja-palveluidemme-kayttajille/kaleva365-oy
n- arvontojen-kilpailujen-arvontarekisteri/  

 


