
I-HK:n Bingon kuvaus 
 

Tervetuloa Itä-Hakkilan Kilvan bingoon!  
 

Käynnistämme kylällä vanhaa kunnon bingoa, jossa on mahdollista pelaamisen lisäksi nauttia 
kahvihetkestä mukavassa seurassa uusia ja vanhoja tuttuja tavaten.  

Bingosta kertyvät varat käytetään lasten ja nuorten urheilun tukemiseen, esim. vähävaraisten lasten 
harrastamisen mahdollistamiseen Itä-Hakkilan Kilvassa (suuntaamalla tukea Itä-Hakkilan Kilpa ry:n ja 
Hakunila Lions Clubin yhteiseen vähävaraisten lasten harrastusten tukemiseksi perustettuun 
rahastoon), sekä varusteiden ja harjoitusvälineiden hankintaan.  

Itä-Hakkilan Kilvalla on asianmukainen poliisin myöntämä bingolupa (RA/2022/1097).  

Maksuvälineinä käyvät MobilePay (numero 15647), pankkikortti sekä käteinen. Pelipaikalla myydään 
myös bingon pelaamiseen erityisen hyvin sopivia paksuja (2 €/kpl) ja ohuita (1 €/kpl) tusseja. 
Bingolappuja voi ostaa useamman kerrallaan.  

 

Pelin aikataulu, hinnat, voitot 
 

Bingo-pelin aikataulu 
 

14:00 Kahvila aukeaa ja Bingo-lappujen myynti alkaa 
14:30 Bingo käynnistyy 3x Vitosbingo 
15:00 Kahvitauko 
15:15 Bingo jatkuu kahdella irtolehdellä 
16:30 Bingo päättyy 
 

Hinnat 
 

Vitosbingo 3 eur/kpl 

• Vitosbingo sisältää yhden lehden, jossa on kolme 3x5 -ruudukkoa 
• Voitot jaetaan yhdestä, kahdesta, kolmesta, neljästä ja viidestä vaakarivistä 

Irtolehti 4 eur/kpl 

• Jokaisella kierroksella pelataan yksi, kaksi ja kolme riviä 

Voitot 
Bingo-voittoina on sekä tuotepalkintoja, K-ryhmän lahjakortteja ja pistekortteja. Voittaja voi 
halutessaan lunastaa voittonsa pistekortteina, jotka käyvät maksuvälineenä bingo-lappujen ostossa. 
Pistekortit ovat voimassa niin kauan kuin I-HK:n bingoa pelataan.  



I-HK:n Bingon kuvaus  
 
I-HK:n bingopeli on tilaisuus, johon jokainen henkilö voi osallistua ostamalla haluamansa määrän 
Bingo-lappuja. Bingo-laput maksetaan kassalle ennen pelin alkua. Jokaisen kierroksen jälkeen on 
tilaisuus käydä ostamassa lisälappuja. Bingoon voi siis osallistua vain yhdelle kierrokselle yhden 
lapun ajaksi tai koko ajaksi ja kaikkea siltä väliltä. 

Arvotut numerot merkitään pelikirjaan kynällä. Kun bingo osuu kohdalle, huudetaan kuuluvalla 
äänellä "BINGO", jotta kuuluttaja pysäyttää pelin. Pelintarkastajat tarkastavat bingon ja luovuttavat 
voiton.  

Bingo pidetään sunnuntai-iltapäivisin. Peli kestää väliaikoineen noin kaksi tuntia. Ensin pelataan 3 
Vitosbingoa, jonka jälkeen on kahvitauko.  Kahvitauon jälkeen pelataan 2 irtolehteä.  

Kuuluttaja kertoo mitä kulloinkin pelataan ja mitkä ovat pelin säännöt. Pelinhoitajalla on käytössään 
elektronisesti toimiva pelikone, joka arpoo yhden numeron kerrallaan. Tarkemmat säännöt ovat 
pelisalissa kaikkien nähtävillä. 
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