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Kuittikisakampanjan säännöt  

Järjestäjä Tuusulan kunta, Kotorannankuja 10, PL 60, 04301 Tuusula, jäljempänä ”Järjestäjä”, järjestää 
arvonnan.  

Sääntöjen soveltaminen  

Näitä sääntöjä sovelletaan Järjestäjän arvontaan osoitteessa https://www.tuusula.fi/kuittikisa.  

Osallistumisen ehdot  

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt paitsi Järjestäjään työsuhteessa olevat 
henkilöt. Osallistumalla arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä.  

Henkilötietojen käsittely  

Osallistumisen yhteydessä annettuja puhelinnumeroa ja sähköpostiosoitetta käytetään voittajien 
tavoittamiseen ja palkintojen noudosta sopimiseen. Arvontaan osallistuvat henkilöt hyväksyvät 
osallistuessaan, että he saattavat saada sähköpostitse tai puhelimitse tietoa liittyen arvontaan.  

Osallistuminen ja kampanja-aika  

Kampanjan aikana tuusulalaisesta yrityksestä ostaneiden ja kuitin lähettäneiden kesken arvomme 
lahjakortteja paikallisiin yrityksiin. Arvontaan voi osallistua 25.11.-31.12.2022 välisenä aikana. Osallistuminen 
tapahtuu täyttämällä sivulla www.tuusula.fi/kuittikisa olevaan lomakkeeseen siinä pyydetyt tiedot ja 
vahvistamalla osallistuminen painamalla Lähetä-painiketta. Kilpailuun voi osallistua myös toimittamalla kuitin 
Tuusulan, Jokelan tai Kellokosken kirjastoissa sijaitseviin arvonnan nimellä merkittyihin palautuslaatikoihin. 
Muista lisätä yhteystietosi kuitin taakse. Epäselvästi tai vajavaisin tiedoin täytettyjä osallistumisia ei 
huomioida. Järjestäjällä on oikeus poistaa sellaiset osallistujat arvonnasta, jotka pyrkivät väärinkäyttämään 
arvontaa tulosten tai arpajaistodennäköisyyksien muuttamiseksi tai osallistuvat arvontaan samalla kuitilla eri 
yhteystiedoin useita kertoja. 

Palkinnot ja voittajan valinta  

Palkintoina arvotaan 5 kpl 100 euron arvoisia lahjakortteja paikallisiin yrityksiin. Palkintoa ei voi muuttaa 
rahaksi. Palkinnot arvotaan kampanjan aikana tuusulalaisesta yrityksestä ostaneiden ja kuitin lähettäneiden 
kesken. Voittajat arvotaan tammikuussa 2023.  

Palkintojen luovutus ja voittajan julkistus  

Voittajille ilmoitetaan arvonnan voitosta valinnan jälkeen joko sähköpostitse tai puhelimitse. Palkinnon voi 
ottaa vastaan ainoastaan Järjestäjän määrittelemällä tavalla, tässä tapauksessa postitse tai noutamalla 
Tuusulan kunnan alueella sijaitsevasta Järjestäjän määrittelemästä asiakaspalvelupisteestä. Palkinnot on 
lueteltu näissä säännöissä edellisessä kohdassa. Voittajan tiedot voidaan julkaista myös Tuusulan kunnan 
muissa kanavissa viestintä- ja markkinointitarkoituksissa.  

Järjestäjän vastuunrajoitus  

Järjestäjän vastuu arvontaan osallistumisesta rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen määrään ja 
arvoon sekä palkintojen luovuttamiseen. Järjestäjä ei vastaa esimerkiksi mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin 
liittyvistä ongelmista arvontaan osallistumisen yhteydessä taikka osallistumisesta, palkinnon lunastamisesta 
tai käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista tai Järjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista 
tapahtumista, jotka saattavat vaikuttaa esimerkiksi palkinnon hyödyntämiseen. Osallistumalla tähän 
arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan arvontaan sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjät 
pidättävät oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä arvonnan verkkosivulla.  

Verotus  

Arpajaisveron alaisista arpajaisista saatu voitto on saajalleen verovapaata tuloa. Järjestäjä maksaa 
arpajaisveron. 
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