
	

  

 

 

 

Matkapuhelimen korjaamisen SM-kisat 
Sinustako Suomen paras matkapuhelinten korjaaja?   
 

FORMAATTI  

Kilpailussa osallistujat kilpailevat aikaa ja toisiaan vastaan, korjaamalla iPhone puhelimen. Kilpailu 

koostuu alkukarsinnasta, puolivälierästä, välierästä sekä finaalista. Alkukarsinnassa kilpaillaan aikaa 

vastaan, korjaten iPhone laite. Nopeimmat kilpailijat selviytyvät puolivälierien kautta välieriin sekä 

mahdollisesti finaaliin. Jokaista suoritusta tarkkailee tuomari, joka voi antaa aikasakkoja 

huolimattomuudesta tai toimimattomasta laitteesta. Jännitystä on siis luvassa! 

Voittajalle on luvassa 1000€ puhtaana käteen. Hopea ei ole häpeä, sillä toiseksi sijoittunut poistuu 

areenalta, ei suinkaan tyhjin käsin, vaan 500€ taskussa. Häviäjät mittelevät pronssista 

ja 300€ palkinnosta. 

PAIKKA 

Kilpailu järjestetään Helsingissä 3.11-5.11.2017. Kilpailun alkukarsinnat järjestetään Fonum liikkeessä, 

kauppakeskus Forumissa, Helsingin keskustassa klo 12-20. Jokainen kilpailuun ilmoittautunut ja 

osallistumismaksun maksanut kilpailija voi käydä suorittamassa alkukarsinnat, eli korjaamassa iPhone 

puhelimen aikaa vastaan liikkeessä, aukioloajan puitteissa, vapaavalintaisena kellonaikana.  

Välierät ja semifinaalit järjestetään GameXpossa Fonumin messuosastolla, johon on rakennettu 

erillinen kilpailualue. 

 



	

 

 

 

Aikataulu 

Perjantai 3.11 

Alkukarsinnat järjestetään perjantaina 3.11 kello 12-20 välisenä aikana Fonumin liikkeessä 

Kauppakeskus Forumissa Helsingin keskustassa. 

 

Lauantai 4.11 

Puolivälierät ja välierät järjestetään lauantaina 4.11 kello 15 alkaen Fonumin messuosastolla 7 T 139.  

 

Sunnuntai 5.11 

Pronssiottelu käydään Fonumin messuosastolla kello 12.00. Finaali pidetään GameXpo -

tapahtumalavalla sunnuntaina 5.11 kello 12.30 

 

Pidätämme oikeuden aikataulumuutoksiin. 

OSALLISTU 

Tapahtumaan ilmoittaudutaan osoitteessa www.suomenparasmeisselinheiluttaja.fi. Sivustolta löydät 

ilmoittautumislomakkeen. Osallistuminen maksaa 50 euroa ja sisältää lipun Digiexpo-messuille sekä 

kisan t-paidan. Osallistujamäärää ei ole rajoitettu. 

Osallistumiskirje ja ohjeet kilpailuun tuloa varten tulevat sähköpostiisi ennen kilpailua. 

PALKINNOT 

I 1000€	
II  500€   
III  300€	

 



	

 

 

 

 

SÄÄNNÖT 

Osallistujan suoritus muodostuu ajasta ja laadusta. Jokaisella kilpailijalla on oma tuomarinsa, joka 

tarkkailee suoritusta. Lisäksi kilpailussa on ylituomari, jolla on viimeinen sananvalta tuomioiden 

suhteen. 

Virheistä (ruuvin unohtaminen, huonosti kiinnitetyt liitännät, huonosti kiinnitetty liimaus, toimimaton 

laite) rangaistaan aikasakolla. Jokaiselle virheelle jota tarkkaillaan, on määritetty oma aikasakkonsa 

seuraavasti: 

• Unohtunut ruuvi laitteen sisältä: +60s 

• Unohtunut ruuvi laitteen ulkoa: +15s 

• Huonosti kiinnitetty liitäntä: +60s 

• Huonosti tehty liimaus: +10s 

• Toimimaton laite: Hylkäys 

Kilpailijalla on oikeus protestoida tuomarin päätöstä. Tällöin laite avataan ja tarkastetaan yhdessä 

kilpailijan kanssa. Ylituomari tekee lopullisen päätöksen tuomion lainvoimaisuudesta. 

Alkuerät käydään aika-ajo tyylisesti. Kaksi kilpailijaa kilpailee aikaa, ei toisiaan vastaan. Puolivälierissä 

kaksi kilpailijaa kilpailee vastakkain. Alkuerien hitain kohtaa alkuerien nopeimman. Kilpailu voi 

muodostua jännäksi, sillä aikasakot voivat kääntää asetelman toisinpäin. Välieriin selviää neljä parasta 

meisselinheiluttajaa ja hitain kohtaa nopeimman. Välierien voittajat jatkavat finaaliin ja kaksi hitainta 

kohtaavat pronssiottelussa. Finaalissa ja pronssiottelussa lisätään vettä myllyyn ja vaikeustaso 

nousee. Miten? Se selviää kun osallistuja on raivannut tiensä tarpeeksi pitkälle. 

Huollettava laite on iPhone puhelin, mutta korjasutoimenpidettä ei paljasteta etukäteen. 



	

 

 

 

 

Yhteystiedot  

Ida Nevala Markkinointikoordinaattori 020 1321 481 markkinointi@fonum.fi  

 @fonumhelsinki  

 @fonum_oy  

 
#RAKKAUDESTAPIENEENMEISSELIIN  

	


