
Kaakkois-Euroopassa sijaitsevat Montenegro ja Albania lukeutuvat Balkanin kauneimpiin alueisiin. 
Jylhien vuorien ympäröimä Montenegro hemmottelee kävijöitä lukuisilla keskiaikaisilla kylillään, kun 
taas Albaniassa on monia kiehtovia linnoja ja muita arkeologisia kohteita. Albania on myös dōTERRAn 
arvostetun italianolkikukkaöljyn kotimaa.

Albanian välimerellinen ilmasto tarjoaa italianolkikukalle erinomaisen kasvuympäristön. Italianolkikukka 
viihtyy kivikkoisessa, hyvin vettä läpäisevässä maaperässä ja kasvaa korjuukelpoiseksi noin viidessä 
vuodessa. Kasvi on silloin parhaimmillaan ja voidaan korjata eteerisen öljyn keräämiseksi. 

Incentive Trip 2021 -matkalla Albaniaan ja Montenegroon pääset seuraamaan italianolkikukan korjuuta 
yhdessä muiden hyvinvointiedustajien kanssa.

Matkakohde
Montenegro

dōTERRA Incentive Trip 2021 -osallistujat majoittuvat 4 tähden Hotel Slovenska Plaza -hotelliin, joka 
sijaitsee rannalla historiallisessa Budvan kaupungissa Montenegrossa. Upeiden merimaisemien lisäksi 
Budva hemmottelee kävijöitä mielenkiintoisella historialla ja kauniilla arkkitehtuurilla. 

Matkan aikana pääset tutustumaan myös Kotoriin. Kotorin kaupungissa Montenegron suurenmoinen, 
luonnollinen kauneus pääsee kunnolla oikeuksiinsa. Mukulakivikadut ja keskiaikaiset rakennukset 
hallitsevat maisemaa. Kaupunki itsessään on vuoristojen ja kauniin Skadar-järven ympäröimä.

Sekä Montenegroa että Albaniaa reunustava Skadar on Euroopan suurimpia järviä. Pitkälti 
koskemattoman luontonsa ansiosta se lukeutuu Euroopan arvokkaimpiin lintuvesiin. Saarille 
rakennetut luostarit, kirkkaat vedet ja veden pinnalla kelluvat suuret lummelautat värittävät jylhää 
vuoristomaisemaa. Jotkut jopa uskovat, että Skadar-järven vesi on peräisin keijujen kyynelistä! Tämä ja 
muut kiehtovat yksityiskohdat ovat tehneet järvestä yhden Balkanin suosituimmista vierailukohteista. 

Albania

UKoe Albanian mahtavat vuoret, linnoitetut kaupungit ja hohtavat rannat. Ja tietenkin upeat pellot, 
joilla myös kallisarvoinen italianolkikukka viihtyy.

Eteerinen öljy kerätään pääasiassa italianolkikukan kukinnoista. Kasvilla on kapeat, hopeanväriset 
lehdet ja kullankeltainen, pallomainen kukinto. Vuosituhansien saatossa italianolkikukkaa on kutsuttu 
myös ikuisen elämän ja kuolemattomuuden kukaksi. Toivomme, että sadonkorjuukokemuksen jättämä 
jälki on yhtä lähtemätön!

Incentive Trip 2021



Omakustannematkat 
Jos olet kiinnostunut osallistumaan matkalle omalla kustannuksellasi, ilmoita meille asiasta. 
Omakustannematkoja koskevat pyynnöt käsitellään erikseen. Omakustannematkan hinnat, määräajat ja 
ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot löytyvät alta.

Tiedot tulee lähettää viimeistään 30.4.2021. Matka maksetaan 7.5.2021 mennessä.

1 hengen huone/hlö   674 EUR

2 hengen huone/hlö   1348 EUR

Jos olet kiinnostunut osallistumaan omakustannematkalle, ole hyvä ja lähetä seuraavat tiedot 
osoitteella: euevents@dōTERRA.com

• Koko nimi

• Sähköpostiosoite

• Hyvinvointiedustajan tunnus

• Matkalle lähtijöiden lukumäärä

•  Matkalle lähtijöiden nimet

• Mahdollisesti mukana matkustavat lapset ja heidän ikänsä*

*Huom.! Lapsesta peritään sama hinta kuin yllä.

Ohjelma
Matkaohjelma pitää sisällään monenlaista hauskaa ja mielenkiintoista! Kisassa pärjänneillä 
hyvinvointiedustajilla on edessään matka, jonka aikana he voivat oppia ja löytää uutta joka päivä. 
Pääset seuraamaan joidenkin suosikkituotteidemme luomista ja näkemään, mitä puhtaus ja vastuullinen 
raaka-ainehankinta merkitsevät dōTERRAlle.

Ohjelma:

• Kolme yötä 4 tähden Hotel Slovenska Plaza -hotellissa joko 21.–24.6. (ryhmä 1) tai 24.–27.6.2021 
(ryhmä 2)*.

• Päivittäinen aamiainen Hotel Slovenska Plaza -hotellimajoituksen ajan.

• Edestakaiset lentokenttäkuljetukset Tivat kentältä ja takaisin. 

• Kaikki kuljetukset kohteessa (lentokenttäkuljetukset Tivat mukaan lukien).

• Kolmen ruokalajin tervetuliaisillallinen.

• Veneretki Skadar-järvelle + piknik. 

• Tutustumiskierros tislaamoon Albaniassa.

• Veneretki Gospa od Škrpjela -saarelle, vierailu Kotorin kaupunkiin.

• Juhlaillallinen (paikka ilmoitetaan myöhemmin).

*Voittajat jaetaan ryhmiin asuinmaansa mukaan.



Usein Kysytyt Kysymkset
Mihin Incentive Trip 2020 järjestetään/onko paikka vaihtunut?

Matkakohteet ovat edelleen samat: Montenegro ja Albania. Matkalle otetaan sekä vuoden 2020 että 
vuoden 2021 voittajat.

Milloin matka järjestetään?

Matka järjestetään kahdessa osassa. Kummassakin kohde on sama. Toinen voittajaryhmä saapuu 
paikalle, kun ensimmäinen on lähtenyt. Matkat järjestetään peräkkäin ja ohjelma on identtinen.

• Ryhmä 1: 21.–24.6.2021 

• Ryhmä 2: 24.–27.6.2021

Mistä tiedän kummalle matkalle osallistun?

Ryhmä ilmoitetaan samalla, kun saat kutsun matkalle. Ryhmät jaetaan osallistujien asuinmaiden 
mukaan. Viralliset kutsut lähetetään huhtikuussa 2021. 

Voiko ryhmää toivoa?

Mikäli jompikumpi ajankohta sopii sinulle paremmin, voit esittää toiveen haluamastasi ryhmästä. 
Toiveen täyttäminen edellyttää, että haluamassasi ryhmässä on edelleen tilaa. Jos haluat vaihtaa 
ryhmää, ole hyvä ja ilmoita meille asiasta sähköpostitse osoitteella euevents@dōTERRA.com.

Mistä tiedän kuinka monta pistettä olen tähän mennessä kerännyt?

Vuoden 2020 Top-100-pistetaulukko löytyy täältä. Vuoden 2021 osalta Top-100-ranking julkaistaan 
verkossa viikoittain.

Jos olen päässyt sekä vuoden 2020 että vuoden 2021 Incentive Trip -matkoille, voinko 
osallistua kahdelle matkalle?

Et, mutta voit halutessasi ottaa mukaan vieraan ilmoitetuille matkapäiville.

Olen ilmoittanut halukkuuteni osallistua vuoden 2020 Incentive Trip -matkalle omalla 
kustannuksellani. Pitääkö minun tehdä samanlainen ilmoitus vuotta 2021 koskien?

Jos olet lähettänyt meille sähköpostia asiasta vuotta 2020 koskien, tieto on yhä tallessa. Huomaa 
kuitenkin, että omakustannematkoja on tarjolla rajoitetusti. Vahvistus matkan toteutumisesta 
lähetetään viimeistään 30.4.2021.  

Voinko edelleen ilmoittaa, että olen kiinnostunut omakustannematkasta vuonna 2021?

Jos olet kiinnostunut omakustannematkasta, ole hyvä ja ota yhteyttä tapahtumatiimiin viimeistään 
30.4.2021 osoitteella euevents@dōTERRA.com. Lisätietoja omakustannematkasta löytyy täältä.



Tislaamo ja raaka-ainehankinta
Cō-Impact Sourcing™ – Yhteiskunnallinen vaikutus: Albania

Maailmanpankin mukaan Albania on viimeisten 30 vuoden aikana noussut yhdestä Euroopan 
köyhimmistä maista ylemmän keskitulotason maaksi. Vaikka tulokset ovat lupaavia ja kertovat 
kasvusta ja elpymisestä, talouskasvu on jakautunut epätasaisesti eri puolilla maata. Maaseutu on jäänyt 
kaupunkikeskittymien jalkoihin, ja haavoittuvassa asemassa olevien ihmisryhmien mahdollisuudet 
terveydenhuoltoon, koulutukseen, sosiaalipalveluihin ja lastensuojeluun ovat edelleen puutteelliset 
(UNICEF, Albanian maaraportti 2018).

Maailmanpankin mukaan pääsy alueellisille ja globaaleille markkinoille sekä viennin ja markkinoiden 
monipuolistaminen voisivat edistää oikeudenmukaista talouskasvua koko maassa. Tämä on juuri sitä, 
mitä dōTERRA haluaa tehdä tuottamalla raaka-aineita ja eteerisiä öljyjä Albanian maaseuduilla.

Eteerinen italianolkikukkaöljy 

Albanian pitkät, kuivat kesät, välimerellinen ilmasto ja rehevä maaperä tarjoavat oivalliset puitteet 
italianolkikukan kasvattamiselle pääkaupunki Tiranaa ympäröivillä kukkuloilla sekä Pohjois-Albanian 
Koplikissa Shkodër-järven rannalla. Italianolkikukka on arvokasta. Sen tarjoamat tuottomarginaalit 
ovat perinteisiä viljelykasveja suuremmat. Italianolkikukan lisäksi dōTERRA tuottaa Albaniassa 
laakerinlehden, katajanmarjan ja siveydenpuun eteerisiä öljyjä, ja on näin luomassa ja tukemassa 
työpaikkoja Albanian syrjäseuduilla.

Paikallinen tislaamokumppanimme tarjoaa viljelijöille monivuotisia sopimuksia, mikä on Albaniassa 
harvinaista. Normaalisti viljelijät toivovat saavansa satokauden lopussa kohtuullisen korvauksen 
tuotteistaan, mutta hinta on aina kysymysmerkki. Ostajat voivat tehdä hintoihin viime hetken 
“alennuksia” kuljetuskustannusten, laadunvarmistuksen ja muiden odottamattomien kulujen varjolla.

dōTERRAn sopimusviljelijät sen sijaan tietävät alusta asti tarkalleen, mitä heille raaka-aineesta 
maksetaan, eikä hintoja koskaan yllättävästi alenneta. Yhteistyökumppanimme tarjoamat 
sopimukset ovat 3–5-vuotisia ja suojaavat viljelijöitä hintavaihteluilta, jotta he voivat suunnitella 
tulevaa. Oikeudenmukaisten ja luotettavien käytäntöjen ansiosta albanialaiselle partnerillemme 
italianolkikukkaa kasvattavien viljelijöiden määrä nousi vuosien 2015 ja 2019 välillä 15 sopimusviljelijästä 
yli 340 viljelijään. Suurin osa heistä on naisia. 

Työtä paremman terveyden ja hygienian puolesta  

Albanialaisille viljelijöille tarjottavien sopimusten lisäksi dōTERRA Healing Hands Foundation® on 
osallistunut maaseutukoulujen saniteettitiloja parantaviin hankkeisiin. Useimmissa maaseutukouluissa 
ei ole sisävessoja, tai jos sellainen on, tiloissa ei ole tarpeeksi istuimia, juoksevaa vettä tai edes erillisiä 
koppeja tytöille ja pojille. Ilman kunnollisia WC-tiloja monet oppilaat, erityisesti tytöt, jättävät koulun 
kesken, mikä on osaltaan pahentanut sukupuolten välistä kuilua koulutusalalla. dōTERRA Healing 
Hands Foundationin® lahjoittamilla varoilla on peruskorjattu kolmen maaseutukoulun WC-tilat. Tällä on 
jo nyt ollut myönteinen vaikutus tyttöoppilaiden määrään. dōTERRA Healing Hands jatkaa työtään ja 
tukee erilaisilla hankkeilla Co-Impact Sourcing -yhteisöjämme.

Keräämällä italianolkikukkaa Albaniasta dōTERRA on edistämässä eettistä raaka-ainehankintaa, joka 
takaa viljelijöille kohtuullisen, vakaan tulon. Monivuotisilla sopimuksilla ja maaseutukoulujen WC-tilojen 
korjaushankkeilla dōTERRA haluaa parantaa viljelijöiden ja heidän perheidensä elin- ja työskentelyoloja. 



Italianolkikukka on arvokasta. Monista yrteistä poiketen hyväntuoksuinen eteerinen öljy, jota me 
rakastamme, kerätään yksinomaan tämän vuoristoseudulla kasvavan kasvin kukinnoista. Liity nyt 
muiden hyvinvointiedustajien seuraan ja lähde vuoden 2021 Incentive Trip -matkalle Albaniaan ja 
Montenegroon italianolkikukan kasvumaille. Luo elinikäisiä ystävyyssuhteita ja vieraile upeassa 
tislaamossa saamassa ensikäden tietoa öljyn valmistuksesta. Kotiin viemisiksi saat kokemuksia ja 
korvaamatonta italianolkikukkatietoutta. Pyri siihen, mikä on puhdasta.

Osallistumisaika 1.10.2020–31.3.2021

Incentive Trip  21.–24.6. tai 24.–27.6.2021

Palkinnot
Kerää vähintään 100 pistettä, ansaitse paikkasi 31.3.2021 julkaistavassa Euroopan Top-100-rankingissa, 
ja pääset jännittävälle sadonkorjuumatkalle Montenegroon ja Albaniaan. 

Palkinnot Tiedot ja kelpoisuusehdot 

Pääpalkinto

1 tili, jolla 100+ pistettä = 

Enintään kahdelle hengelle: hotelli- ja matkakulut*, lentoliput, premium-
tason huone, tason 5 tuotepaketti ja illallinen markkina-alueen 

vastaavien kanssa.

1. palkinto
 2-3 tiliä, joilla 100+ pistettä = 

Enintään kahdelle hengelle: hotelli ja matkakulut*, lentoliput 250 euroon 
asti henkilöä kohden, parempi huone, tason 5 tuotepaketti

2. palkinto
 4-9 tiliä, joilla 100+ pistettä = 

Enintään kahdelle hengelle: hotelli ja matkakulut*, lentoliput 150 euroon 
asti henkilöä kohden, tason 4 tuotepaketti

3. palkinto
10-50 tiliä, joilla 100+ pistettä = 

Enintään kahdelle hengelle: lentoliput 100 euroon asti henkilöä kohden, 
hotelli ja matkakulut* tason 3 tuotepaketti

4. palkinto
51-70 tiliä 100+ pistettä = 

Enintään kahdelle hengelle: hotelli ja matkakulut*, tason 2 tuotepaketti

5. palkinto
71–100 tiliä, joilla 100+ pistettä = 

Enintään kahdelle hengelle: hotellimajoitus ja matkakulut*  
ja tason 1 tuotepaketti

*matkakulut = tislaamovierailu, edestakaiset lentokenttäkuljetukset, tervetuliaisillallinen, juhlaillallinen, aamiainen



Pisteiden kerääminen
• Pisteitä saadakseen rekrytoijalla on oltava voimassa vähintään 100 PV-pisteen LRP-kuukausitilaus

• Uuden jäsenen rekisteröityessä rekrytoija ansaitsee 2–3 pistettä tämän vähintään 100 PV-pisteen 
LRP-tilauksesta

• Rekrytoija ansaitsee lisäpisteitä rekisteröintikuukauden jälkeen, jos rekisteröity jäsen tekee 
vähintään 100 PV:-pisteen LRP-tilauksen toisena, kolmantena ja neljäntenä kuukautena. 

Rekrytointi
Ensitilaus Ansaitut pisteet
100 – 199 PV 2
200 PV + 3

LRP

LRP-kuukausi Ansaitut pisteet
1 2
2 3
3 4

Ehdot
• Osallistujan on tehtävä vähintään 100 PV-pisteen LRP-tilaus kuukausittain osallistumisajan aikana.

• Pisteet kertyvät globaalisti rekrytoinneista

• Osallistumisaika alkaa 1.10.2020 klo 12.00 (GMT) ja päättyy 31.3.2021 klo 11.59 (GMT).

• dōTERRA Europe julkaisee ranking-taulukon viikoittain marraskuun 2020 alusta lähtien.

• Voittajille ilmoitetaan voitosta sähköpostitse 15.4.2021.

• Palkinnon lunastamisesta tulee ilmoittaa 10 vuorokauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

• Matkustusluokkien korotuksiin ja alkuperäiseen varaukseen tehtävät muutokset ovat voittajan 
vastuulla ja laskutetaan häneltä.

• Palkintoa ei voi siirtää, sillä ei ole käteisarvoa, ja se on hyväksyttävä sellaisenaan.

• Avoin kaikille Euroopassa rekisteröidyille hyvinvointiedustajille.

• Jokaisen dōTERRA-hyvinvointiedustajan on oltava aktiivinen ja noudatettava dōTERRA-
hyvinvointiedustajan sopimusehtoja (sopimus) ja käytäntöopasta kannustinjakson aikana voidakseen 
pätevöityä ja vastaanottaa palkinnon.

• dōTERRA pidättää itsellään oikeuden tarkastaa, muokata tai evätä kaikki kannustinohjelman aikana 
tai sen seurauksena ansaitut määrät, korvaukset, tunnustukset tai muut palkinnot varmistaakseen, 
että kannustimen henki saavutetaan. Hyvinvointiedustajan osallistuminen kampanjaan voidaan 
välittömästi evätä, jos dōTERRA arvioi edustajan syyllistyneen sääntörikkomukseen tai petokseen, 
jäsen ei ole toiminut vaatimuksia vastaavasti, tai on tehnyt bonusostoja.

• dōTERRA pidättää oikeuden hylätä kenet tahansa hyvinvointiedustajan milloin tahansa ehtojen 
rikkomisen takia.

• Jos haluat osallistua matkalle omakustanteisesti, ole hyvä ja ota yhteyttä osoitteella  
euevents@dōTERRA.com.



USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET
Mikä on kannustimen pätevöitymisaika?

Osallistumisaika alkaa 1.10.2020 klo 12.00 (GMT) ja päättyy 31.3.2021 klo 11.59 (GMT).

Miten saan kerättyä 100 pistettä ja pääsen Incentive Trip -matkalle?

• Pisteitä saadakseen rekrytoijalla on oltava voimassa vähintään 100 PV-pisteen LRP-kuukausitilaus

• Uuden jäsenen rekisteröityessä rekrytoija ansaitsee 2–3 pistettä tämän vähintään 100 PV-pisteen 
LRP-tilauksesta

• Rekrytoija ansaitsee lisäpisteitä rekisteröintikuukauden jälkeen, jos rekisteröity jäsen tekee 
vähintään 100 PV:-pisteen LRP-tilauksen toisena, kolmantena ja neljäntenä kuukautena.

Rekrytointi
Ensitilaus Ansaitut pisteet
100 – 199 PV 2
200 PV + 3

LRP

LRP-kuukausi Ansaitut pisteet
1 2
2 3
3 4

Esimerkki: 
Kun uusi jäsen rekisteröityy ja tilaa yli 100 PV-pisteen pakkauksen Loyalty Rewards -ohjelman (LRP) 
kautta, rekrytoija saa 2 pistettä.

Jos rekisteröity tekee uusia yli 100 PV-pisteen arvoisia LRP-tilauksia, missä tahansa kuussa 
kampanjajakson aikana (1.10.2020 – 31.3.2021), rekrytoija saa pisteitä. Tilausten ei tarvitse tapahtua 
peräkkäisinä kuukausina. 

Milloin kampanjaan voi osallistua?

Matka järjestetään kahdessa osassa. Kummassakin kohde on sama. Toinen voittajaryhmä saapuu 
paikalle, kun ensimmäinen on lähtenyt. Matkat järjestetään peräkkäin ja ohjelma on identtinen.

• Ryhmä 1: 21.–24.6.2021 

• Ryhmä 2: 24.–27.6.2021

Kuinka usein verkossa julkaistava ranking-taulukko päivitetään?
dōTERRA Europe julkaisee ranking-taulukon viikoittain marraskuun 2020 alusta lähtien.

Voinko siirtää palkinnon toiselle tilille?
Ei, jos olet ansainnut paikan tälle incentive trip -matkalle, mutta et voi osallistua, et voi siirtää palkintoa 
toiselle tilille.

Voinko saada palkinnon rahana tai siirtää matkaani?
Ei, Incentive Trip palkintoa ei voida maksaa rahana tai siirtää seuraavan vuoden matkalle.



dōTERRA Europe Incentive Trip  
– Usein kysytyt kysymykset

Lykätäänkö tapahtumaa vai onko se peruttu?

Incentive Trip -matkaa ei järjestetä vuonna 2020, vaan se siirretään ensi vuoteen. Päätös oli vaikea, 
mutta meille dōTERRA-perheen terveys ja turvallisuus ovat aina kaikkein tärkeintä.

Säilyykö paikkani ensi vuoteen?

Tiedämme, miten kovasti työtä Incentive Trip -matkalle pääseminen vaatii. Jos onnistuit varmistamaan 
paikkasi määräajan sisällä, pääset matkalle ensi vuonna.

Milloin matka järjestetään?

Tutkimme parhaillaan eri aikatauluvaihtoehtoja Incentive Tripin järjestämiseksi. Uudet päivämäärät ja 
muut matkaa koskevat tiedot julkaistaan verkkosivuillamme mahdollisimman pian.

Onko matkakohde edelleen sama?

Ohjelma ja matkakohde ovat ennallaan. Matka suuntautuu edelleen Montenegroon ja Albaniaan. 

Mistä tiedän, että olen virallisesti varmistanut paikkani matkalle?

Ajantasainen ranking-taulukko näkyy verkkosivuillamme. Voit tarkistaa sijoituksesi siitä. 

Mitä, jos ensi vuoden matkapäivät eivät sovi aikatauluuni? Saanko jonkinlaisen korvauksen?

Valitettavasti matkasta ei makseta korvausta. Matkaa ei voi vaihtaa pisteiksi tai rahaksi. Riittävän 
valmistautumisajan varmistamiseksi ilmoitamme uudet matkapäivät hyvissä ajoin.

Lähetetäänkö matkakutsut normaalisti tämän vuoden puolella?

Viralliset kutsut lähetetään vuoden 2021 huhtikuussa. Kutsussa on linkki ilmoittautumista varten. 
Osallistujilta tarvittavat tiedot kerätään ilmoittautumisen yhteydessä.

Olen ilmaissut halukkuuteni osallistua Incentive Trip -matkalle omalla kustannuksellani. 
Tarvitseeko minun ilmoittaa asiasta toistamiseen?

Jos olet ilmoittanut meille asiasta sähköpostitse, tieto on yhä tallessa. Huomaa kuitenkin, että 
omakustannematkoja on tarjolla rajoitetusti. Otamme sinuun yhteyttä ensi huhtikuussa ja kerromme, 
onko matkasi varmistunut. 

Voinko edelleen ilmoittaa kiinnostukseni omakustannematkaan?

Jos olet kiinnostunut ostamaan paikan matkalle, ole hyvä ja ilmoita asiasta tapahtumatiimille 
viimeistään ensi vuoden huhtikuussa osoitteella euevents@dōTERRA.com. Lisätietoja matkan 
ostamisesta lähetetään sähköpostitse. 



Korvaako dōTERRA lentoni?

dōTERRA ei valitettavasti korvaa ostettuja matkoja. Tämä johtuu siitä, että päätös matkan siirtämisestä 
tehtiin ennen voittajille lähetettävien kutsujen lähettämistä ja osallistumisajan umpeutumista. Jos ehdit 
tästä huolimatta ostaa lennot, suosittelemme, että otat yhteyttä omaan lentoyhtiöösi mahdollisimman 
pian ja pyrit ratkaisemaan asian heidän kanssaan.

Miksei dōTERRA ilmoittanut asiasta aiemmin?

Olemme seuranneet tilannetta tarkasti. Valitettavasti koronavirusuhka on pahentunut sellaiseksi, että 
riskit ovat osallistujien kannalta liian suuret. Vaikka tapahtumaan on vielä useita kuukausia, uskomme, 
että hyvinvointiedustajiemme, osallistujien ja henkilökunnan edun ja hyvinvoinnin kannalta peruminen 
on paras vaihtoehto. Riskit vähenevät näin minimiin.Haluamme kiittää tuestasi ja ymmärryksestäsi.

Pakottiko hallintovalta dōTERRAn perumaan tapahtuman?

Ei, peruminen ei johdu pakottamisesta. Päätös perustuu haluumme ja velvollisuuteemme huolehtia 
hyvinvointiedustajiemme, osallistujien ja henkilökunnan hyvinvoinnista.


