
Jytyn Jopo-kilpailun säännöt: 
 
1. Järjestäjä 
 
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry, Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki 
(jäljempänä ”Järjestäjä”) 
 
Yhteydenotot arvonnan Järjestäjään sähköpostitse osoitteella: ellinoora.vesala@jytyliitto.fi 
 
2. Osallistumiskelpoisuus 
 
Kilpailuun voivat osallistua kaikki Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry:n 
jäsenyhdistysten jäsenet. Järjestäjän palveluksessa olevat, jotka osallistuvat tämän kilpailun 
järjestämiseen tai heidän perheenjäsenensä eivät voi osallistua kilpailuun. 
 
Kilpailuun osallistuvat ne henkilöt, joiden hankkimien uusien jäsenten jäsenyys on alkanut 
1.5.2016 tai sen jälkeen. 
 
Kilpailuun osallistuvan tulee sähköpostilla ilmoittaa yhdellä kertaa niiden viiden uuden 
jäsenen nimet omalle aluetoimistolleen, jotka hän on tuonut Jytyn jäseneksi. Aluetoimisto 
tarkistaa että kyseiset henkilöt löytyvät Jytyn jäsenrekisteristä, ja kun näin on, ilmoittaa 
aluetoimisto osallistujalle palkinnosta.   
 
Uudeksi jäseneksi ei lasketa sellaista henkilöä, joka vaihtaa yhdestä Jytyn jäsenyhdistyksestä 
toiseen.  
 
Yksi jäsen voi voittaa vain yhden pyörän, vaikka hankittujen jäsenten määrä olisi enemmän 
kuin viisi. 
 
3. Osallistumisaika 
 
Kilpailuun voi osallistua 1.5. - 1.10.2016. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja osallistumisia 
ei oteta huomioon.  
 
4. Palkinnot 
 
Ensimmäiset 50 vähintään viisi uutta jäsentä hankkinutta palkitaan Jyty-Jopolla.   
 
Palkinnon voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja palkinto voidaan noutaa sen alueen 
aluetoimistolta, johon jäsenen yhdistys kuuluu. 
 
Mikäli voittoilmoitus tai palkinto palautetaan Järjestäjälle virheellisten tietojen tai muun 
toimitusesteen vuoksi tai mikäli kilpailun voittaja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti 
tai muutoin lainvastaisesti, tämä johtaa hylkäämiseen. Järjestäjällä on oikeus poistaa sellaiset 
osallistujat kilpailusta, jotka pyrkivät väärinkäyttämään kilpailua tulosten muuttamiseksi. 
 
 
 
 



6. Järjestäjän vastuu 
 
Palkinnon voittaja vastaa mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai 
kilpailuun osallistumiseen liittyvistä kustannuksista. 
 
Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään 
aiheutuneen tähän kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon 
voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään 
käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai 
vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai 
palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä 
kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. 
 
Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai 
määrää. 
 
Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä 
ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä 
kilpailun verkkosivulla. 
 
7. Henkilötietojen käsittely ja käyttäminen suoramarkkinoinnissa 
 
Kilpailun yhteydessä kerättäviä henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin 
henkilötietolain mukaisesti. Kilpailun yhteydessä kerättäviä henkilötietoja voidaan käyttää 
myös sähköiseen suoramarkkinointiin, jos osallistuja on antanut tähän suostumuksensa. 
Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä, rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta on 
saatavilla rekisteriselosteesta. 
 
 


