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Jokainen saa loistaa -kilpailun säännöt: 

Kilpailun järjestäjä 

Sanoma Pro Oy, Porkkalankatu 20 A, 00180 Helsinki (”Järjestäjä”) 

Kilpailun alkamis- ja päättymisajankohta 

8.11.–22.12.2022 

Osallistuminen kilpailuun 

Osallistumisoikeus 

Kilpailuun voivat osallistua yläkoulun luokat 7–9 äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan johdolla. 
Järjestäjän palveluksessa olevilla henkilöillä ei ole oikeutta osallistua kilpailuun. Järjestäjä ei 
vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä kilpailuun osallistumisessa. 

Osallistuminen 

Kilpailuun osallistutaan täyttämällä Sanoma Pron verkkosivuilla oleva kilpailulomake.  
Luokassa valitaan yksi Jokainen saa loistaa -kilpailuun lähetettävä teos, joka voi olla teksti, 
kuvakooste, video tai kuunnelma perusteluineen. 

Arviointikriteerit 

Voittajatyön valinnassa arvostetaan työn toteutuksessa ja sisällössä aitoutta, luovuutta ja luokan 
yhdessä tekemistä. 

Palkinto 

Kilpailun palkintona on Johannes ”Hatsolo” Hattusen motivaatio-työpaja (kesto 75−90 min) 
voittajan koululla erikseen sovittavana ajankohtana. Palkinnon arvo on 3490 euroa. 

Palkinnon toimitus 

Järjestäjän esiraati valitsee kymmenen (10) finalistia. Voittajan valitsee Johannes Hattunen. 

Kilpailun voittajalle ilmoitetaan voitosta mahdollisimman pian kilpailun suorittamisen jälkeen 
sähköpostilla. Kilpailuun osallistuja hyväksyy nämä yhteydenottomuodot. Järjestäjällä on oikeus 
julkaista voittajan nimi valitsemissaan viestintä- ja markkinointikanavissa. Voittaja toimittaa 
Järjestäjälle yhteystietonsa palkinnon toimittamista varten sähköpostin välityksellä. Mikäli 
voittaja ei vastaa Järjestäjän viestiin seitsemän (7) päivän kuluttua ensimmäisestä 
yhteydenotosta, arvotaan uusi voittaja. Korvaavaa voittajaa koskee sama näissä säännöissä 
määritelty menettely kuin alkuperäistä voittajaa. Voittaja ei ole velvollinen ottamaan palkintoa 
vastaan. 
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Palkinnon verotus 

Järjestäjä vastaa lakisääteisen veron suorittamisesta näissä säännöissä ilmoitetuista palkinnoista. 

Järjestäjän vastuu 

Järjestäjän vastuu rajoittuu näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon arvoon tai määrään. 
Järjestäjä ei vastaa vahingoista, kuluista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään 
aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun taikka palkinnon lunastamisesta, 
vastaanottamisesta tai käyttämisestä. 

Henkilötiedot 

Kilpailun osallistuminen edellyttää nimen, sähköpostin ja postiosoitteen antamista kilpailun 
Järjestäjälle. Osallistumalla kilpailuun osallistuja antaa Järjestäjälle suostumuksen antamiensa 
tietojen tallentamiseen ja käsittelemiseen. Osallistujien yhteystietoja käytetään vain kilpailua 
koskevaan viestintään ja palkinnon toimittamiseen. Kilpailuun osallistuneiden henkilötietoja ei 
käytetä suoramarkkinointiin eikä niitä luovuteta kolmansien osapuolten käyttöön. Osallistumisen 
yhteydessä annetut henkilötiedot hävitetään, kun kilpailu on päättynyt ja palkinnot toimitettu 
voittajille. 

Muut ehdot 

Tämän kilpailun säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Näiden sääntöjen vastaiset osallistumiset 
hylätään. Jos Järjestäjällä on syytä epäillä osallistujaa väärinkäytöksistä tai sääntöjen vastaisesta 
toiminnasta, Järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen ilman erillistä ilmoitusta. Järjestäjä 
pidättää oikeuden muuttaa kilpailun ehtoja taantuvasti. Sisältöä muutetaan tarvittaessa 
ainoastaan kampanjan hyvän toteutumisen varmistamiseksi. Sääntöjä ei muuteta osallistujan 
yksityisyydensuojaa haittaavasti. Kilpailun sisällöstä vastaa ainoastaan Järjestäjä. Kilpailu ei ole 
missään yhteydessä Facebookiin, eikä edellä mainittu sosiaalisen median palvelu sponsoroi, tue 
tai järjestä tätä kilpailua. 

 

 


