
 

   

Kilpailun säännöt 

Mikä on kulttuurikartan aarteenetsintäkilpailu? 

Kilpailussa on mukana kahdesta kuuteen kulttuurikartan kohdetta (epliitto.fi/kulttuurikartta) 

jokaisesta Etelä-Pohjanmaan maakunnan kunnasta. Kulttuurikohteisiin piilotetaan aarteina 

toimivia kortteja, joiden löytäjät palkitaan. Kilpailusta viestitään sekä kuntien ja niiden 

kulttuurikohteiden että Kulttuurin paikan sosiaalisen median tileillä. Kilpailun tavoitteena on 

herättää kiinnostusta kulttuurikartalle ja sen kohteille. 

 

Järjestäjä 

Kilpailun järjestää Kulttuurin paikka - Alueellinen kehittämishanke (Seinäjoen kaupunki ja 

Etelä-Pohjanmaan liitto) yhdessä Etelä-Pohjanmaan kuntien kanssa. Etelä-Pohjanmaahan 

kuuluvat seuraavat kunnat: Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Ilmajoki, Isojoki, Isokyrö, Karijoki, 

Kauhajoki, Kauhava, Kuortane, Kurikka, Lappajärvi, Lapua, Seinäjoki, Soini, Teuva, Vimpeli ja 

Ähtäri. 

 

Kilpailuaika 

Kilpailuaika on 18.6.2021 - 30.6.2021.  

 

Osallistuminen 

Kilpailuun voi osallistua löytämällä johonkin Etelä-Pohjanmaan Kulttuurikartan kohteeseen 

piilotetun aarteen, eli A5-kokoisen kaksipuoleisen kortin, ja toimimalla siinä annettujen 

ohjeiden mukaisesti. Kunkin aarteen/kortin mukana on yksilöllinen koodi ja ohjeet aarteen 

lunastamiseen. Kaikki kortit ohjaavat jättämään uniikin koodin ja löytäjän tiedot Google 

Forms –lomakkeelle QR–koodia hyödyntäen. Kortti ohjeistetaan myös ottamaan mukaan, sillä 

jokaisella kortilla voittaa vain yhden palkinnon. Lomakkeen lähettäminen ja kilpailuun 

osallistuminen edellyttää näiden sääntöjen hyväksymistä ja noudattamista. 

 

 

 



 

   

Osallistumiskelpoisuus 

Kilpailuun voivat osallistua kaikenikäiset Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt. Kilpailuun voi 

osallistua vain yksin, ja jokaisesta kortista/aarteesta voi voittaa vain yhden palkinnon. Alle 

18-vuotiaat voivat osallistua huoltajan suostumuksella. 

 

Voittajien valinta 

Kilpailussa palkitaan kaikki kortin/aarteen löytäneet. Jokaisesta aarteesta voittaa kuitenkin 

vain yhden palkinnon. Voittajien nimiä ei julkisteta. 

 

Palkinnot 

Pääpalkintona on hotelliyö Ähtärin Hotelli Mesikämmenessä kahdelle hengelle. Muina 

palkintoina on pääsylippuja mm. taidesukellukseen ja elokuvateatteriin sekä tuotepalkintoja. 

 

Palkintojen luovuttaminen 

Löytäjät ilmoittavat yhteystietonsa kortissa olevan Google Forms -verkkolomakkeen kautta. 

Jos palkinnon löytäjä ei pysty käyttämään QR-koodia, hän voi olla yhteydessä sähköpostitse 

osoitteeseen mikaela.pihlajamaki@etela-pohjanmaa.fi. Palkintoja postitetaan Etelä-

Pohjanmaan liitosta kilpailun aikana ja loput palkinnot viimeistään heinäkuussa 2021 kilpailun 

päätyttyä. 

 

Tietosuoja: henkilötietojen käsittely ja säilyttäminen 

Kilpailussa sovelletaan Etelä-Pohjanmaan liiton tietosuojaselostetta. Henkilötietoja käytetään 

kilpailun palkintojen postittamiseen ja voittajille ilmoittamiseen. Henkilötietoja käsitellään 

ainoastaan Kulttuurin paikka -kehittämistehtävän henkilöstön toimesta. Tiedot tuhotaan 

kilpailun jälkeen. 

Lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä ja lakisääteisten oikeuksiesi käyttämisestä saat 

osoitteesta https://epliitto.fi/tietosuoja/. Osallistumalla kilpailuun hyväksyt tietojesi 

käsittelyn kuvatulla tavalla. 

 

Järjestäjän vastuu 

Järjestäjä ei vastaa, jos osallistumisen edellyttävä Google Forms -lomake ei saavu teknisistä 

syistä perille.  

Jokaisella koodilla voi osallistua kilpailuun vain kerran. Järjestäjä ei vastaa, jos ohjeista 

poiketen kortti on löytämisen jälkeen jätetty paikalleen, ja se löydetään uudelleen. 

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Sääntömuutoksista ilmoitetaan 

kilpailuun osallistujille. 

mailto:mikaela.pihlajamaki@etela-pohjanmaa.fi
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Sääntöjen hyväksyminen 

Osallistumalla kilpailuun hyväksyt lukeneesi nämä säännöt ja sitoudut noudattamaan niitä. 

 

 


