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Arvonnan säännöt / Vihreän kortin pelaaja 

 

1. JÄRJESTÄJÄ 

Suomen Palloliitto (jäljempänä ”Palloliitto” tai ”Järjestäjä”), y-tunnus 0202244-9. 

 

2. OSALLISTUMISOIKEUS 

Arvontaan voivat osallistua Suomessa asuvat 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt, pois lukien 

Palloliiton työntekijät, jotka ovat osallistuneet kilpailun tai sen osien valmisteluun tai toteuttamiseen. 

 

3. ARVONTA-AIKA 

Arvonta alkaa 1.1.2023 klo 00.00 ja päättyy 31.12.2023 klo 23.59. 

 

4. OSALLISTUMINEN 

Arvontaan voi osallistua arvonta-aikana ilmoittamalla alle 12-vuotiaiden lasten ottelussa Vihreän kortin 

saaneen pelaajan sivulla www.palloliitto.fi/vihreakortti. 

 

5. PALKINNON ARVONTA 

Palkinto arvotaan 1.6.2023, 1.8.2023, 1.10.2023 ja 1.1.2024. 

 

6. PALKINNOT 

Vuoden 2023 ensimmäisen, 1.6. järjestettävän arvonnan palkintona on kahden hengen lippupaketti ma 

19.6. klo 19.00 Helsingin Olympiastadionilla pelattavaan Huuhkajien EM-karsintaotteluun San Marinoa 

vastaan (arvo n. 100 €). Lippupaketin voi halutessaan vaihtaa Maajoukkueen verkkokaupan 100 € 

lahjakorttiin. 

Muiden arvontojen palkinnot ilmoitetaan myöhemmin. 

 

7. VOITTAJAT JA PALKINNOSTA ILMOITTAMINEN 

Voittajalle ilmoitetaan voitosta sähköpostitse. 
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8. PALKINNON LUNASTAMINEN 

Voittajan tulee vastata järjestäjälle 48 h sisällä voittoilmoitusviestistä ja ilmoittaa mikäli hän haluaa 

vaihtaa lippupaketin lahjakorttiin. Palkinto toimitetaan voittajalle sähköpostitse.  

 

9. JÄRJESTÄJÄN VASTUU 

Palloliitto vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Arvontaan osallistuvat 

vapauttavat Palloliiton sekä kilpailun muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka 

väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi 

missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa. Palloliitto ei vastaa 

tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumisessa tai palkinnon 

vastaanottamisessa. 

 

10. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY 

Arvontojen, kyselyjen, kilpailujen ja muiden vastaavien yhteydessä saattaa tallentua tunnistetietojasi, 

kuten IP-osoite tai itse antamiasi henkilötietoja. Nämä tiedot poistetaan säännöllisesti kampanjoiden 

päättymisen jälkeen. Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä saat osoitteesta: 

www.palloliitto.fi/tietosuoja. 

 

11. MUUT EHDOT 

Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Palloliiton niiden nojalla 

tekemiä päätöksiä sekä sitoutuu vapauttamaan Palloliiton ja muut arvontaan liittyvät kolmannet 

osapuolet vahingosta yllä selostetun mukaisesti.  

Jos osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, Palloliitolla on 

oikeus hylätä osallistuminen ja/tai evätä osallistujan oikeus osallistua arvontaan. 

Palloliitto pidättää oikeuden tehdä muutoksia arvontaan ja sen sääntöihin. 

http://www.palloliitto.fi/tietosuoja

