SUURARPAJAISET 2022
ARVAN HINTA 10 €

Lahden rauhanyhdistys ry
Voita ja lähde lomalle!!
Voittoina useita mökkiviikkoja upeissa puitteissa – Lisäksi
voittoina myös mm. ompelukone, saumuri, sirkkeli,
akkukonesarja, lahjakortteja ja paljon muuta!!!

Arvonnalla poliisihallituksen lupa. RA/2022/670

Palkinto 1: Luksusmökkiviikko Levillä
Tämä 2019 valmistunut upea ja hyvin varusteltu mökki sijaitsee aivan hiihtolatujen vieressä,
rauhallisessa ympäristössä Levin palveluiden äärellä. Valaistu latu kulkee mökin takaa, lähimmälle
hissille on matkaa noin kilometri. Kesäaikaan lapin luonto ja tunturit ovat lähellä. Alueelta löytyy
aktiviteetteja myös sulan maan aikoihin.
Neljän makuuhuoneen loma-asunto on suunniteltu kymmenelle hengelle. Mökissä on tasokas ja hyvin
varusteltu keittiö, viihtyisä tupa, jossa takka. Mainiot huoltotilat ja kylpyhuoneosasto löytyvät tottakai.
Yläkerrassa on makuuhuoneiden lisäksi aula, jossa on levitettävä vuodesohva, Xbox360+ratti ja
polkimet. Lapsille löytyy leluja, kirjoja ja lautapelejä, rattikelkka, pulkka ja liukureita.

ARVO 3000€

Ehdot: Palkinto oikeuttaa kiinteistön käyttöön viikon ajan (7vrk) aikavälillä 1.9.2022 - 30.11.2023, pois lukien joulu ja uusivuosi, sekä
viikot 8-16. Ajankohta tulee sopia etukäteen kiinteistön omistajan kanssa mökin muut varaustiedot huomioiden. Käyttöoikeus
myönnetään yhdelle perheelle tai maksimissaan kymmenen (10) henkilön ryhmälle, jossa ainakin yhden tulee olla vähintään 21-vuotias.
Kiinteistön omistajan vakuutus kattaa vain kiinteistön. Palkinnon saaja on vastuussa kiinteistöstä ja sen irtaimistosta ja on velvollinen
korvaamaan mahdollisesti aiheuttamansa vahingot. Lahden rauhanyhdistys ry ja kiinteistön omistaja pidättävät oikeuden muuttaa ehtoja.

Palkinto 2: Luksusmökkiviikko Levillä
Tämä vuonna 2021 valmistunut tunnelmallinen ja kaunis mökki sijaitsee aivan Levitunturin
läheisyydessä. Tunturimaisema näkyy tuvan ikkunoista. Matkaa mökiltä tunturiin on noin
kilometri. Rauhallinen lapin luonto poroineen kutsuu kesäiseen seikkailuun tai syksyn ruskan
värien ihasteluun. Aktiviteettejakin on tarjolla Levikeskuksen läheisyydessä.

Mökissä on neljä makuuhuonetta ja majoitustilat kymmenelle hengelle. Tunnelmallinen sauna
kelolauteineen kruunaa päivän ulkoilut.

ARVO 2000€

Ehdot: Palkinto oikeuttaa kiinteistön käyttöön viikon ajan (7vrk) aikavälillä 1.9.2022 - 30.11.2022 tai 1.6.2023 - 30.10.2023. Ajankohta
tulee sopia etukäteen kiinteistön omistajan kanssa mökin muut varaustiedot huomioiden. Käyttöoikeus myönnetään yhdelle perheelle tai
maksimissaan kahdeksan (8) henkilön ryhmälle, jossa ainakin yhden tulee olla vähintään 21-vuotias. Kiinteistön omistajan vakuutus
kattaa vain kiinteistön. Palkinnon saaja on vastuussa kiinteistöstä ja sen irtaimistosta ja on velvollinen korvaamaan mahdollisesti
aiheuttamansa vahingot. Lahden rauhanyhdistys ry ja kiinteistön omistaja pidättävät oikeuden muuttaa ehtoja.

Palkinto 3: Luksushuvilaviikko Päijänteellä
Tämä 2022 valmistunut mökki sijaitsee Päijänteen rannalla Sysmässä. Paikka on upea,
rauhallinen niemenkärki. Mökillä ei ole naapureita välittömässä läheisyydessä. Mökki on tilava
ja siellä mahdut viettämään lomasi isommallakin perheellä. Tämäkin lomakohde on useamman
arvan arvoinen!! Kokonaisuuteen kuuluu päähuvilan lisäksi rantasauna, idyllinen vierasmaja
josta muutama askel järveen. Rannassa käytössä kaksi soutuvenettä.

Makuupaikkoja heti vaikka 10 hengelle. Mökki on tasokkaasti varusteltu kaikilla
mukavuuksilla.

ARVO 2000€

Ehdot: Palkinto oikeuttaa kiinteistön käyttöön siinä kunnossa kuin se on aikavälillä 1.9.2022 - 31.5.2023 viikko(7vrk) tai 1.6.202330.8.2023 pidennetty viikonloppu (pe-ma). Ajankohta tulee sopia etukäteen kiinteistön omistajan kanssa mökin muut varaustiedot
huomioiden. Palkinto on käytettävä 30.8.2023 mennessä. Käyttöoikeus myönnetään yhdelle perheelle tai maksimissaan viiden (5)
henkilön ryhmälle, jossa ainakin yhden tulee olla vähintään 21-vuotias. Kiinteistön omistajan vakuutus kattaa vain kiinteistön. Palkinnon
saaja on vastuussa kiinteistöstä ja sen irtaimistosta ja on velvollinen korvaamaan mahdollisesti aiheuttamansa vahingot. Lahden
rauhanyhdistys ry ja kiinteistön omistaja pidättävät oikeuden muuttaa ehtoja.

Palkinto 4: Luksusmökkiviikko Levillä
Tämä 2022 valmistuneen paritalomökin 1 / 2 osa sijaitsee Levin Länsirinteillä. Tuolihisseille
ovelta vain 200m. Skibussipyskki mökin vieressä, hiihtoladut ja kelkkareitti myös lähellä.

Makuupaikkoja 8 hengelle. Mökki on tasokkaasti varusteltu kaikilla mukavuuksilla.

ARVO 2000€

Ehdot: Palkinto oikeuttaa kiinteistön käyttöön viikon ajan (7vrk) aikavälillä 1.9.2022 - 30.11.2023, pois lukien joulu ja uusivuosi, sekä
viikot 8-10 ja 15. Ajankohta tulee sopia etukäteen kiinteistön omistajan kanssa mökin muut varaustiedot huomioiden. Käyttöoikeus
myönnetään yhdelle perheelle tai maksimissaan kahdeksan (8) henkilön ryhmälle, jossa ainakin yhden tulee olla vähintään 21-vuotias.
Kiinteistön omistajan vakuutus kattaa vain kiinteistön. Palkinnon saaja on vastuussa kiinteistöstä ja sen irtaimistosta ja on velvollinen
korvaamaan mahdollisesti aiheuttamansa vahingot. Lahden seudun rauhanyhdistys ry ja kiinteistön omistaja pidättävät oikeuden muuttaa
ehtoja.

Palkinto 5: Luksusmökkiviikko Levillä
Tämä 2022 valmistuneen paritalomökin 2 / 2 osa sijaitsee Levin Länsirinteillä. Tuolihisseille
ovelta vain 200m. Skibussipyskki mökin vieressä, hiihtoladut ja kelkkareitti myös lähellä.

Makuupaikkoja 8 hengelle. Mökki on tasokkaasti varusteltu kaikilla mukavuuksilla.

ARVO 2000€

Ehdot: Palkinto oikeuttaa kiinteistön käyttöön viikon ajan (7vrk) aikavälillä 1.9.2022 - 30.11.2023, pois lukien joulu ja uusivuosi, sekä
viikot 8-10 ja 15. Ajankohta tulee sopia etukäteen kiinteistön omistajan kanssa mökin muut varaustiedot huomioiden. Käyttöoikeus
myönnetään yhdelle perheelle tai maksimissaan kahdeksan (8) henkilön ryhmälle, jossa ainakin yhden tulee olla vähintään 21-vuotias.
Kiinteistön omistajan vakuutus kattaa vain kiinteistön. Palkinnon saaja on vastuussa kiinteistöstä ja sen irtaimistosta ja on velvollinen
korvaamaan mahdollisesti aiheuttamansa vahingot. Lahden seudun rauhanyhdistys ry ja kiinteistön omistaja pidättävät oikeuden muuttaa
ehtoja.

Palkinto 6: Mökkiviikko Etelä-Savossa
Tämä vuonna 2021 valmistunut mökki sijaitsee Puulan rannalla Etelä-Savossa. Mökkiä
ympäröi kauniit maisemat ja hyvät kalavedet. Kokonaisuuteen kuuluu mökin lisäksi
saunamökki ja nukkuma-aitta. Voittajan käytössä myös soutuvene ja kaksi kanoottia.

Mökki varusteltu okt tasoisesti. Nukkumapaikkoja on mökissä neljälle ja rantasaunassa sekä
aitassa yhteensä neljälle.

ARVO 1500€

Ehdot: Palkinto oikeuttaa kiinteistön käyttöön viikon ajan (7vrk) aikavälillä 1.9.2022 - 30.11.2023, pois lukien joulu ja uusivuosi,
juhannus sekä viikot 8-16. Ajankohta tulee sopia etukäteen kiinteistön omistajan kanssa mökin muut varaustiedot huomioiden.
Käyttöoikeus myönnetään yhdelle perheelle tai maksimissaan kahdeksan (8) henkilön ryhmälle, jossa ainakin yhden tulee olla vähintään
21-vuotias. Kiinteistön omistajan vakuutus kattaa vain kiinteistön. Palkinnon saaja on vastuussa kiinteistöstä ja sen irtaimistosta ja on
velvollinen korvaamaan mahdollisesti aiheuttamansa vahingot. Lahden rauhanyhdistys ry ja kiinteistön omistaja pidättävät oikeuden
muuttaa ehtoja.

Palkinto 7: Mökkiviikko Arjeplogissa, Ruotsissa
Tämä tunnelmallinen mökki sijaitsee Arjeplogissa, Ruotsin lapissa, niemen kärjessä, kalaisan
järven rannalla. Mökin ympäristö tarjoaa hienoja retkipaikkoja, kauniita maisemia, luonnon
rauhaa ja tietenkin kireitä siimoja!

Palkintokokonaisuuteen kuuluu päämökin lisäksi lämmin nukkuma-aitta ja rantasauna. Mökkiin
tulee järvivesi sisään pumpulla, biokäymälä piharakenuksessa.

ARVO 1300€

Ehdot: Palkinto oikeuttaa kiinteistön käyttöön siinä kunnossa kuin se on. Palkinto oikeuttaa mökin käyttöön viikon ajaksi (7 vrk).
Ajankohta tulee sopia etukäteen kiinteistön omistajan kanssa mökin muut varaustiedot huomioiden. Palkinto on käytettävä 31.12.2023
mennessä. Käyttöoikeus myönnetään yhdelle perheelle tai maksimissaan viiden (5) henkilön ryhmälle, jossa ainakin yhden tulee olla
vähintään 21-vuotias. Kiinteistön omistajan vakuutus kattaa vain kiinteistön. Palkinnon saaja on vastuussa kiinteistöstä ja sen
irtaimistosta ja on velvollinen korvaamaan mahdollisesti aiheuttamansa vahingot.
Lahden rauhanyhdistys ry ja kiinteistön omistaja pidättävät oikeuden muuttaa ehtoja.

Palkinto 8: Mökkiviikko Pyhännällä
Tämä mökki sijaitsee Pyhännällä, Pohjois-Pohjanmaalla. Mökin hiekkaranta loivasti syvenevä,
jossa perheen pienimmilläkin on mukava polskutella. Piha on nurmikenttää. Kokonaiusuteen
kuuluu päämökin lisäksi lämmin nukkuma-aitta, saunarakennus ja pihakeittiö.

Makuupaikat noin kahdeksalle. Mökissä juokseva vesi.

ARVO 1000€

Ehdot: Palkinto oikeuttaa kiinteistön käyttöön siinä kunnossa kuin se on. Palkinto oikeuttaa mökin käyttöön viikon ajaksi (7 vrk).
Ajankohta tulee sopia etukäteen kiinteistön omistajan kanssa mökin muut varaustiedot huomioiden. Palkinto on käytettävä 31.12.2023
mennessä. Käyttöoikeus myönnetään yhdelle perheelle tai maksimissaan viiden (5) henkilön ryhmälle, jossa ainakin yhden tulee olla
vähintään 21-vuotias. Kiinteistön omistajan vakuutus kattaa vain kiinteistön. Palkinnon saaja on vastuussa kiinteistöstä ja sen
irtaimistosta ja on velvollinen korvaamaan mahdollisesti aiheuttamansa vahingot.
Lahden rauhanyhdistys ry ja kiinteistön omistaja pidättävät oikeuden muuttaa ehtoja.

Palkinto 9: Mökkiviikko Päijänteellä
Tämä mökki sijaitsee Päijänteen saaressa, Haukkasalossa. Saareen pääsee lossilla ja autolla
mökin pihaan asti. Mökin ympärillä piha-aluetta touhuamiseen. Haukkasalo on tunnettu
komeista kallioistaan ja upeista maisemistaan.

Mökissä aurinkosähkö, vuoteet kahdelle, parvella runsaasti lisämakuupaikkoja patjoilla.
Kokonaisuuteen kuuluu mökin lisäksi rantasauna.

ARVO 900€

Ehdot: Palkinto oikeuttaa kiinteistön käyttöön siinä kunnossa kuin se on. Käyttöoikeus aikavälillä 15.6. - 15.8. on pidennetty viikonloppu
(pe-ma) ja muuna aikana viikko (7 vrk). Ajankohta tulee sopia etukäteen kiinteistön omistajan kanssa mökin muut varaustiedot
huomioiden. Palkinto on käytettävä 31.12.2023 mennessä. Käyttöoikeus myönnetään yhdelle perheelle tai maksimissaan viiden (5)
henkilön ryhmälle, jossa ainakin yhden tulee olla vähintään 21-vuotias. Kiinteistön omistajan vakuutus kattaa vain kiinteistön. Palkinnon
saaja on vastuussa kiinteistöstä ja sen irtaimistosta ja on velvollinen korvaamaan mahdollisesti aiheuttamansa vahingot.
Lahden rauhanyhdistys ry ja kiinteistön omistaja pidättävät oikeuden muuttaa ehtoja.

Palkinto 10: akkukonesarja
Makita LXT DLX4157TX1 akkukonesarja. Mukana
porakone, iskevä ruuviväännin, kulmahiomakone,
puukkosaha, kaksi akkua ja pikalatauslaite.

ARVO 980€

Palkinto 11: sirkkeli
Dewalt DWS777 kaappasirkkeli ja pukkijalat.

ARVO 800€

Palkinto 13: kalastustarvikkeita

Palkinto 12: saumuri
Pfaff Hobbylock 2,0 saumuri

Lahjakortti Eumer Finland Oy -verkkokauppaan

ARVO 500€

ARVO 500€

Palkinto 14: ompelukone
Husqvarna Emerald 116 -ompelukone

Palkinto 15: suppilauta
iSport SeaDevil 3,05m SUP-lauta

ARVO 500€

ARVO 350€

Palkinto 16: kuulokesetti
SONY WF-1000XM4 TRUE WIRELESS NC kuulokkeet

ARVO 200€

Palkinnot 17-36:lahjakortteja
Useita lahjakortteja eri liikkeisiin:
Palkinto 17: S-ryhmän lahjakortti (arvo 100€)
Palkinto 18: S-ryhmän lahjakortti (arvo 100€)
Palkinto 19: S-ryhmän lahjakortti (arvo 100€)
Palkinto 20: K-ryhmän lahjakortti (arvo 100€)
Palkinto 21: K-ryhmän lahjakortti (arvo 100€)
Palkinto 22: K-ryhmän lahjakortti (arvo 100€)
Palkinto 23: Marimekon lahjakortti (arvo 100€)
Palkinto 24: Marimekon lahjakortti (arvo 100€)
Palkinto 25: XXL-urheiluliikeen lahjakortti (arvo 100€)
Palkinto 26: XXL-urheiluliikeen lahjakortti (arvo 100€)
Palkinto 27: S-ryhmän lahjakortti (arvo 50€)
Palkinto 28: S-ryhmän lahjakortti (arvo 50€)
Palkinto 29: S-ryhmän lahjakortti (arvo 50€)
Palkinto 30: S-ryhmän lahjakortti (arvo 50€)
Palkinto 31: S-ryhmän lahjakortti (arvo 50€)
Palkinto 32: K-ryhmän lahjakortti (arvo 50€)
Palkinto 33: K-ryhmän lahjakortti (arvo 50€)
Palkinto 34: K-ryhmän lahjakortti (arvo 50€)
Palkinto 35: K-ryhmän lahjakortti (arvo 50€)
Palkinto 36: K-ryhmän lahjakortti (arvo 50€)

Arpoja myy Lahden rauhanyhdistys ry

ARVAN HINTA 10€
Luvan Lahden seudun rauhanyhdistys ry:lle tavara-arpajaisten järjestämiseen on myöntänyt Poliisihallitus (luvan
numero: RA/2022/670). Arvonnalla kerätään varoja Lahden seudun rauhanyhdistys ry:n sääntöjen mukaiseen
toimintaan. Arpoja myydään 25.04.2022-30.09.2022 välisenä aikana. Arpoja myydään Suomessa koko maan
laajuisesti, poislukien Ahvenanmaa. Arvonta suoritetaan Hämeen poliisilaitoksen viranomaisen valvonnassa
1.10.2022. Arvonnassa on 150 listaa, arpoja yhteensä 6000kpl. Arvan hinta 10€.
Voittajien nimet julkaistaan internetissä Lahden rauhanyhdistys ry:n kotisivuilla osoitteessa
https://www.lahdenrauhanyhdistys.fi/ vähintään kuukauden ajaksi. Voittajille ilmoitetaan myös
henkilökohtaisesti.
Voitot voi periä arvontapäivää seuraavasta päivästä alkaen Lahden rauhanyhdistys ry:n toimitalolta
(Porvoonjoentie 1, 15700 Lahti) kolmen kuukauden ajan.
Mökkivoitoista tehdään lahjakortit, jotka voidaan postittaa voittajalle. Myös tavaravoitot voidaan erikseen
sovittaessa postittaa voittajalle vastaanottajan maksaessa postimaksun.

