
Oppi&ilo vauvatuotteiden arvonnan säännöt  
 
Päivitetty 16.10.2019 
 
1. Järjestäjä 
 
Sanoma Pro, Porkkalankatu 20 A, 00180 Helsinki (“Järjestäjä”) 
 
2. Arvonnan ajankohta 
 
Arvonta järjestetään 16.10.–27.10.2019 välisenä aikana. 
 
3. Osallistuminen ja voittajien valinta 
 
Oppi&ilon vauvatuotteiden arvontaan voi osallistua Instagramissa  kommentoimalla profiilien 
@iidanmatkassa, @kaksiaitia, @juliaihminen, @minttustorgards ja/tai @ikkunalaudalla 
yhteistyössä Oppi&ilon kanssa tekemää arvontapäivitystä, kussakin päivityksessä erikseen 
mainitusta aiheesta ja kussakin päivityksessä annettuna ajankohtana.  
 
Arvontaan osallistumisen ehtona on myös seurata @oppijailo-profiilia. Arvontapäivitykset 
tunnistaa kussakin profiilissa merkinnöistä “arvonta” ja “kaupallinen yhteistyö @oppijailo”.  
 
Osallistumisajan päätyttyä kunkin profiilin haltija arpoo voittajan (3 kpl / profiili) kaikkien 
arvontaan osallistuneiden ja arvontapäivitystä kommentoineiden kesken.  
 
Profiilin haltija on voittajaan yhteydessä yksityisviestillä Instagramissa (Instagram Direct). 
Jos voittajaa ei tavoiteta seitsemän (7) päivän sisällä yksityisviestin lähettämisestä, on 
profiilin haltijalla oikeus arpoa uusi voittaja.  
 
Osallistumalla kilpailuun ja kommentoimalla arvontapäivitystä osallistuja antaa luvan julkisen 
Instagram-nimimerkkinsä julkaisuun voittajatietojen julkaisun yhteydessä.  
 
Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt, pois lukien 
arvonnan järjestelyjen kanssa tekemisissä olevien yritysten henkilökunta ja heidän 
perheenjäsenensä. 
 
4. Palkinnot 
 
Arvontojen palkintoina arvotaan yhteensä kolme (3) Oppi&ilon vauva- tai taaperotuotetta per 
kussakin profiilissa järjestetty arvonta. Yksi tuote per voittaja. Kunkin palkinnon arvo on 
6,90–27,90 € valitusta tuotepalkinnosta riippuen.  
 
Palkinnot toimitetaan voittajien yksityisviestissä kertomaan osoitteeseen postitse. Palkintoa 
ei voi muuttaa rahaksi tai vaihtaa muuhun tavaraan. Sanoma Pro vastaa palkintoihin 
liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta.  



 
5. Henkilötiedot 
 
Voittajien henkilötietoja käsitellään Sanoma Pron tietosuojalausekkeessa esitettyjen 
periaatteiden mukaisesti: https://www.sanomapro.fi/tietosuojalauseke/  
 
6. Muut ehdot 
 
Sanoma Pro ei ole vastuussa käyttäjien arvontapäivityksien yhteydessä julkaisemista 
vastauksista tai niiden sisällöstä. Sanoma Pro ei hyödynnä arvontavastauksia ja voittajilta 
saamiaan yhteystietoja muuhun kuin voittajien kontaktointiin.  
 
Osallistumalla arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan tässä tekstissä kerrottuja 
arvonnan sääntöjä. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet 
ratkaisee Sanoma Pro.  
 
Sanoma Prolla on oikeus hylätä osallistuminen arvontaan ilman erillistä ilmoitusta, mikäli 
osallistujan antamat tiedot eivät ole hänen omiaan tai osallistujaa epäillään väärinkäytöksistä 
tai sääntöjen vastaisesta toiminnasta.  
 
Sanoma Pro ei vastaa vahingosta tai kustannuksista, joka aiheutuvat tai joiden väitetään 
aiheutuneen välittömästi tai välillisesti osallistumisesta tähän kilpailuun, palkinnon 
lunastamiseen tai palkinnon käyttämiseen. Sanoma Pro ei vastaa tietoteknisistä syistä 
johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumisessa tai palkinnon 
vastaanottamisessa. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää 
näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.  
 
Sanoma Pron järjestämät kilpailut Facebookissa tai Instagramissa eivät ole Facebookin tai 
Instagramin järjestämiä, tukemia tai sponsoroimia ja näin ollen kilpailuun osallistujan tulee 
vapauttaa Facebook ja Instagram kaikista vastuista kilpailujen osalta. 
 
Sanoma Pro pidättää itsellään oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta liittyen tähän 
kilpailuun, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin kilpailun toteuttamiseen 
vaikuttaviin seikkoihin. Muuttuneet säännöt tai muut tiedot julkaistaan tällä sivulla.  
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