
 

 

Luontopakkaus kampanjan säännöt 
Järjestäjä ja toteuttaja 
Luontopakkaus vastasyntyneen perheelle -hanke 
Hankkeen toteuttaja ja yhteystiedot: Green Care Finland ry  
www.gcfinland.fi/yhdistys 
 

1. Kampanja koostuu kolmesta osasta

 
 

2. Osallistumiskelpoisuus 
Kampanjaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat täysi-ikäiset henkilöt, lukuun ottamatta 
arvontaa jäsenille. Jäsenille suunnattuun arvontaan osallistuvat automaattisesti kaikki Green Care 
Finland ry:n jäsenrekisteriin 30.4.2022 mennessä kirjatut jäsenyyden voimassa pitäneet jäsenet, 
myös arvonta-ajan loppuun mennessä kirjatut uudet jäsenet. 
 
Järjestäjällä on oikeus ilman erillistä ilmoitusta jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset 
arvontaan, joita ei ole tehty kampanjan ohjeiden mukaisesti. 
 

3. Osallistumisaika 
Luontopakkaus-kampanjaan voi osallistua 28.3.-10.4.2022, ellei toisin ilmoiteta. Arvonta 
jäsenrekisterissä oleville päättyy huhtikuun 2022 lopussa. 

#Luontopakkaus-arvonta 

•mainospaikkana facebook, 
instagram, twitter, 
www.gcfinland.fi, uutiskirje

•#Luontopakkaus-arvonta 
28.3.-10.4. 2022 välisenä 
aikana

•Arvontaan voi osallistua 
jakamalla oman lapsuuden 
mielenpainuvimman 
luontokokemusmuiston 
oman perheen kanssa

•Kampanjaan osallistuneiden 
kokemuksista tehdään 
nimettömiä nostoja 
yhdistyksen verkkosivuilla ja 
somekanavissa

•Osallistumislinkki on sivuilla 
www.gcfinland.fi/luontopak
kaus

•10.4. mennessä 
vastanneiden ja 
yhteystiedot antaneiden 
kesken arvotaan 50 
luontopakkauspakettia

•Pakkauksen saaneista 
julkaistaan nimi ja 
paikkakuntatieto

#Luontopakkaus-puhelu

•mainospaikkana facebook, 
instagram, twitter, 
gcfinland.fi

•28.3.-10.4.2022 välisenä 
aikana järjestetään 
yksittäisiä mahdollisuuksia 
voittaa luontopakkaus 
omaksi tai toiselle jaettavaksi

•Yhdistyksen somekanaviin 
ja/tai verkkosivuille tulee 
näkyville julkaisuja, joissa 
ilmoitetaan 
mahdollisuudesta voittaa 
pakkaus itselle tai toiselle 
välitettäväksi

•Pakkauksen voi voittaa 
soittamalla ensimmäisenä 
numeroon 050-5361199 
some-/verkkojulkaisun 
jälkeen

•Puhelu tulee aloittaa sanalla: 
luontopakkaus

•Pakkauksia on jaossa 
yhteensä 10 kappaletta

•Paketin saaneista julkaistaan 
nimi ja paikkakuntatieto

#Luontopakkaus jäsenille

•Green Care Finland ry:n 
jäsenrekisteri

•Arvontaan osallistuvat 
automaattisesti kaikki Green 
Care Finland ry:n 
jäsenrekisteriin 30.4.2022 
mennessä kirjatut ja 
jäsenyyden voimassa 
pitäneet jäsenet, myös 
arvonta-aikana kirjatut uudet 
jäsenet

•Voittaneille ilmoitetaan 
henkilökohtaisesti 
toukokuun ensimmäisellä 
viikolla

•Pakkauksia on jaossa 10 
kappaletta

•Pakkauksen saaneista 
julkaistaan nimi ja 
paikkakuntatieto (yritys- ja 
yhteisöjäseniltä 
yhteyshenkilön nimi ja 
paikkakunta)

http://www.gcfinland.fi/yhdistys


 

 

 
4. Osallistuminen kampanjan kolmeen eri osaan 

Luontopakkaus-arvonta. Arvontaan voi osallistua internetissä osoitteessa: 
www.gcfinland.fi/luontopakkaus, jakamalla oman mielenpainuvimman luontokokemusmuiston 
yhdessä perheen kanssa ja täyttämällä yhteystiedot. Sama henkilö voi osallistua vain kerran 
arvontaan.  
 
Luontopakkaus-puhelu. Pakkauksen voi voittaa seuraamalla yhdistyksen somekanavia ja 
verkkosivuja. Kampanja-aikana tulee satunnaisia #luontopakkaus-puhelu julkaisuja yhdistyksen 
somekanaviin ja verkkosivuille, joissa ilmoitetaan mahdollisuudesta voittaa yksi paketti joko itselle 
tai toiselle välitettäväksi. Pakkauksen voi voittaa soittamalla ensimmäisenä numeroon 050-5361199 
heti #luontopakkaus-puhelu julkaisun jälkeen. Puhelu tulee aloittaa sanalla: luontopakkaus. 
 
Luontopakkaus jäsenille. Arvontaan osallistuvat automaattisesti kaikki Green Care Finland ry:n 
jäsenrekisteriin 30.4.2022 mennessä kirjatut jäsenyyden voimassa pitäneet jäsenet, myös arvonta-
ajan loppuun mennessä kirjatut uudet jäsenet. Pakkauksen voittaneille ilmoitetaan 
henkilökohtaisesti toukokuun ensimmäisellä viikolla. 
 
Osallistumalla kampanjaan osallistujat antavat järjestäjälle pysyvän ja vastikkeettoman oikeuden 
hyödyntää millä tahansa tavalla osallistujan kampanjaan osallistumisen yhteydessä toimittamaa 
materiaalia. Materiaalilla tarkoitetaan kuvausta omasta lapsuuden mielenpainuvimmasta 
luontokokemusmuistosta yhdessä perheen kanssa.  

 
5. Luontopakkaus vastasyntyneen perheelle -paketti (pakkaus) 

Paketti sisältää 80 sivuisen Luontopakkaus vastasyntyneen perheelle -oppaan. Oppaaseen on koottu 
tutkimustietoa luonnon hyvinvointivaikutuksesta lapsen kehitystä ja hyvinvointia ajatellen. Lisäksi 
oppaassa on runsaasti erilaisia vinkkejä ja ideoita lapsen luontoyhteyden vahvistamisen tueksi.  
 
Paketin luontolahjana on suomalainen Suomessa valmistettu metsäpölyä sisältävä voide Moi Forest 
Nurturing Forest Dust Baby Cream. Forest Dust Baby Cream (Baby Cream vahvistaa lapsen 
vastustuskykyä — Moi Forest) 
 
Opas ja voide on pakattu FSC-sertifioituun vihreään pahviseen pakkauslaatikkoon. Paketti 
toimitetaan vastaanottajalle postipakettina. 
 
Luontopakkaus vastasyntyneen perheelle -pakkauksen arvo on á 42€ (sis. toimitus- ja kotimaan 
postituskustannukset). Kampanja-ajan maksuttomat pakettijaot mahdollistaa Luontopakkaus 
vastasyntyneen perheelle -hankkeen saama rahoitus Lapsi ja Luonto Säätiöltä. 
 
Pakkausta tai osaa siitä ei voi vaihtaa, muuttaa rahaksi MUTTA sen voi siirtää toiselle henkilölle. 
Postitse toimitettavat pakkaukset toimitetaan ainoastaan Suomessa sijaitsevaan osoitteeseen. 
 

6. Henkilötietojen käsittely 
Arvontaan osallistumisen yhteydessä saatuja henkilötietoja käsitellään arvonnan toteuttamiseksi, 
yhteyden ottamiseksi voittajiin ja palkintojen toimittamiseksi soveltuvan tietosuojalainsäädännön 
mukaisesti. Rekisterinpitäjänä toimii Green Care Finland ry, joka vastaa arvonnan toteuttamisesta. 
GCF-ry-tietosuoja_ja-rekisteriseloste.pdf (gcfinland.fi) 
 

7. Sääntöjen muutokset ja tulkinta 
Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mahdollisista sääntömuutoksista 
ilmoitetaan arvontaan liittyvillä verkkosivuilla.  

 

http://www.gcfinland.fi/luontopakkaus
https://www.moiforest.com/baby-cream-fi
https://www.moiforest.com/baby-cream-fi
https://www.gcfinland.fi/tiedostopankki/338/GCF-ry-tietosuoja_ja-rekisteriseloste.pdf

