
Loimu ry:n vappukampanja 25.04.-08.05.2022. Liity Loimun opiskelijajäseneksi tai suosittele 

opiskelijajäsenyyttä, voit voittaa Polarin urheilukellon tai GoGiftin lahjakortin! Kampanjassa 

liittyneille uusille opiskelijajäsenille ja heidän mahdollisille suosittelijoilleen* toimitetaan lisäksi 

Loimun vappuaiheinen haalarimerkki.  

Kampanjan yleiset säännöt 

Kampanjaetu koskee Loimun kassatonta opiskelijajäsenyyttä (2 €/kk), johon ei sisällä 

työttömyyskassan jäsenyyttä. Kampanjassa liittynyt uusi Loimun opiskelijajäsen saa kassattoman 

opiskelijajäsenyyden maksutta vuoden 2022 loppuun saakka. Mikäli uusi opiskelijajäsen haluaa liittyä 

samalla työttömyyskassaan, veloitetaan siitä erikseen Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkon 

jäsenmaksu 6,25 €/kk. 

Kampanjaetu koskee vain uusia Loimuun liittyviä opiskelijajäseniä.  

Aiemmin Loimuun kuuluneiden ja sittemmin eronneiden jäsenten osalta katsotaan, että 

kampanjassa liittyvä aiemmin eronnut opiskelijajäsen on uusi opiskelijajäsen, kun eroamisen ja 

kampanjan alun (25.4.2022) välillä on vähintään kaksi kuukautta. 

Haalarimerkin saaminen ja arvontoihin osallistuminen edellyttää, että kampanjassa liittyvä henkilö 

on yllä olevan mukaisesti uusi opiskelijajäsen.  

Arvonnan säännöt 

Arvonnan järjestää Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry. 

  

Arvotaan osallistuu automaattisesti liittymällä Loimun opiskelijajäseneksi tai suosittelemalla Loimun 

opiskelijajäsenyyttä aikavälillä 25.04.-08.05.2022. Kaikkien kampanja-aikana Loimun liittyneiden 

uusien opiskelijajäsenten ja opiskelijajäsenyyttä suositelleiden Loimun jäsenten kesken arvotaan 

Polarin urheilukello** ja viisi kappaletta 20 euron arvoisia GoGift superlahjakortteja. Urheilukellon 

arvo on 299 euroa. Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi tai toiseksi tuotteeksi. Loimu maksaa 

arpajaisveron. Arvontaan voi jättää osallistumatta kirjoittamalla siitä liittymislomakkeen 

lisätietokenttään. 

*Suosittelija on mukana arvonnassa vain, jos hänen etu- ja sukunimensä, sekä sähköpostiosoitteensa 

on löydettävissä kampanja-aikana liittyneen uuden opiskelijajäsenen liittymislomakkeen 

suosittelijakentästä. Suosittelijalla on lisäksi oltava voimassa oleva Loimun jäsenyys.  

 

**Polar Vantage M2 ‑multisport-GPS-kello. Väri: Musta/harmaa. 

https://www.polar.com/fi/vantage/m2  

Arvonnan suorittaminen ja voitosta ilmoittaminen 

Arvonta suoritetaan 20.05.2022. Voitoista ilmoitetaan voittajille henkilökohtaisesti. Mikäli voittajaa 

ei tavoiteta kahden viikon kuluessa ilmoittamisesta, arvotaan uusi voittaja. 

  

Arvontaan saavat osallistua luonnolliset henkilöt. Järjestäjän työntekijät ja heidän perheenjäsenensä 

eivät kuitenkaan voi osallistua arvontaan. Yksi henkilö voi voittaa vain yhden palkinnon. 

Ensimmäisenä arvotaan Polarin urheilukello yhdelle henkilölle ja tämän jälkeen viisi GoGift 

lahjakorttia viidelle eri henkilölle.  

Haalarimerkki toimitetaan kaikille kampanja-aikana liittyneille uusille opiskelijajäsenille ja 

opiskelijajäsenyyttä suositelleille Loimun jäsenille postitse jäsenrekisterin mukaiseen 

kotiosoitteeseen kampanjan jälkeen.  

https://www.polar.com/fi/vantage/m2


Henkilötietojen käsittely 

Arvonnan yhteydessä henkilötietoja käsitellään tietosuojasäännösten, muun lainsäädännön ja 

Loimun tietosuojaselosteen mukaan. Tarkemmat yhteystiedot palkinnon lähettämistä varten 

saadaan Loimun jäsenrekisteristä etu- ja sukunimen, sekä sähköpostin perusteella. Lahjakortit 

toimitetaan sähköpostitse ja urheilukello verkkokaupassa saatavilla olevien toimitusmuotojen 

mukaan, ensisijaisesti vastaanottajan lähimpään postiautomaattiin. Linkki Loimun 

tietosuojaselosteeseen: https://www.loimu.fi/loimu-ryn-jasenrekisterin-tietosuojaseloste/ 

Muut arvonnan säännöt 

Palkinnon voittaja vapauttaa järjestäjän kaikesta vastuusta ja kustannuksista, jotka voivat aiheutua 

osallistumisesta kilpailuun tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Tämä 

vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. 

Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan rajoittuu kilpailun kohteena oleviin palkintoihin. Voittaja 

vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista 

kustannuksista pois lukien arpajaisvero, jonka maksaa järjestäjä. Järjestäjä pidättää oikeuden 

sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä verkkosivuillaan osoitteessa loimu.fi/hyvamunkki.  

Polar Electro Oy tai GoGift eivät ole mukana arvonnassa. 

 

https://www.loimu.fi/loimu-ryn-jasenrekisterin-tietosuojaseloste/

