
 

 

15.12.2016 

Voittopisteiden tilitysohje 2016  
 

Kerhoissa vuoden aikana kertyneet voittopisteet päivitetään mestaripisterekisteriin seuraavan vuoden helmikuussa. 

Syyskauden päättymisen jälkeen kerhon voittopistemaksut tulee lähettää ja maksaa liiton tilille 

tammikuun loppuun mennessä. On ehdottoman tärkeää käyttää oikeaa viitenumeroa. 

Viitenumerot löytyvät liiton sivuilta kohdasta: hallinto – talousasiat – kerhojen viitenumerot. Käytä keskimmäistä, 

voittopisteet- numeroa. 

Voittopistemaksu on:  0,40 € / VP 

Tilinumero:   Nordea FI11 1548 3000 1004 96 

Viitenumero:  kts. http://www.bridgefinland.fi/uusi/files/1132.htm 

Rekisteriä ylläpitää Ari Juutistenaho, jolle myös voittopisteet toimitetaan. Henkilöluettelo voittopisteineen 

lähetetään alempana esitettyjen ohjeiden mukaisesti sähköpostin liitetiedostona: 

mestaripisterekisterin pitäjälle: 

mp.manager@bridgefinland.com  (Ari Juutistenaho) 

SBL:n toiminnanjohtajalle: 

executive.officer@bridgefinland.com    (Hulda Ahonen)                

SBL:n taloudenhoitajalle: 

financial.manager@bridgefinland.com (Jussi Tamminen) 

 

Lähetä vain yksi viesti, johon laitat kolme vastaanottajaa.  

Liitettävän voittopisteluettelon tulee olla tiedosto, joka lähetetään seuraavassa muodossa: 

 
Tiedostotyyppi: 
 
Tallenna tiedosto ensisijaisesti excel-taulukkona (tai vastaavalla ilmaisohjelmalla), tai tekstitiedostona tai word-
tiedostona. Suositeltavin muoto on excel-taulukko (kirjaaja joutuu käsin siirtämään muista muodoista 
tiedot excel-taulukkoon joka tapauksessa). 
 
Tiedostonimi (nimeä tiedosto näin):  
 
Alkuun tilitettävän vuoden numero, kirjaimet VP, kerhon id ja kerhon nimi tässä ilmoitetussa järjestyksessä.  
Esimerkiksi:  2016vp2Akaa.xls, 2016vp2Akaa.xlsx, 2016vp2Akaa.doc, 2016vp2Akaa.txt, 
 
Tietosisältö: 
 
Excelissä pitää yhdessä sarakkeessa olla jäsennumerot, toisessa mestaripisteet tai voittopisteet ja kolmannessa 
nimitiedot. Pisteet voivat olla joko voittopisteinä tai mestaripisteinä, ja desimaalimerkkinä voi olla piste tai 
pilkku – kunhan koko aineisto on samassa muodossa. Nimet voivat olla muodossa Etunimi Sukunimi tai Sukunimi 
Etunimi, ja nimitiedot voivat olla yhdessä tai kahdessa sarakkeessa. Lisäksi yhteen sarakkeeseen voi laittaa 
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selitetekstin. Tämä seliteteksti tulee näkyviin rekisterikirjausten luetteloon, ja pelaaja näkee siitä, mistä on 
pisteensä saanut.  
 
Jos kirjoitat luettelon tekstitiedostoon tai word-tiedostoon, niin kirjoita luettelon rivit seuraavaan muotoon:  
SBL jäsennumero (mate numero) 'sarkain' Mestaripisteet 'sarkain' Etunimi 'sarkain' Sukunimi 'rivinsiirto', eli käytä 
kenttien erottimena yhtä sarkainta eli tabulaattoria. (Ole huolellinen sarkaimen käytössä, sillä tekstin ei ole 
tarkoitus näyttää hyvältä, vaan sisältää oikea määrä tabulaattorin lyöntejä.) 
 
 

Esimerkiksi:  

 

Excel: 

3447 221 Pelaaja  Petra 

3092 201 Voitokas  Ville 

3360 58 Bangaaja  Pate 

3298 62 Alitarjoaja  Aino 

Summa 542 Summa Summa 

 

 

Tekstitiedosto: 

3447 221 Pelaaja Petra 

3092 201 Voitokas Ville 

3360 58 Bangaaja Pate 

3298 62 Alitarjoaja Aino 

Summa 542 Summa Summa 

 

Laita listan lopuksi voittopisteiden (tai mestaripisteiden) yhteenlaskettu summa (ei puolipistettä rivin alkuun) 

muodossa: summa ”sarkain” 5,90 (yhteenlaskettu mestaripisteiden tai voittopisteiden määrä) ”sarkain” summa 

”sarkain” summa.   Kommenttirivejä voi olla mukana, jolloin rivin ensimmäinen merkki on puolipiste. Olisi hyvä, 

että luettelon loppuun laittaa lähettäjän tiedot puolipisterivein. Kommenttiriveillä voi myös ”otsikoida” tiedoston. 

Ainoastaan sarkain (tabulaattori) on sallittu kenttien erotinmerkkinä. Lukukone käyttää mate-numeroa 

voittopisteiden kohdentamiseen. Nimet ovat vain tarkistamista varten. 

Voit tarkistaa pelaajan mate-numeron liitteenä olevasta jäsennumeron haku excel-taulukosta. Taulukossa on 

hakutoiminto sivulla 1 (alareunassa) sukunimi – etunimi ja sivulla 2 etunimi – sukunimi järjestyksessä. Kirjoita A-

sarakkeen tyhjälle riville (Hulda Ahosen ja Timo Sairasen alle) haettava nimi ja paina enter. Oikea numero, kerho 

ja kerhon ID tulevat esille. Mikäli numeroa ei tule, on kyseessä pelaaja jolla ei vielä ole mate-numeroa. Jotta 

voittopisteet kirjautuisivat, on uudet pelaajat ilmoitettava liittoon jäseniksi ennen listan lähettämistä. Ilmoita uudet 

jäsenet toimistosihteerille osoitteeseen office.clerk@bridgefinland.com , joka toimittaa uudet jäsennumerot 

listattuaan jäsenet kerhosi jäseneksi. (Muista periä ja tilittää jäsenmaksu!) 

 

Tarkista tiedosto ennen lähettämistä! 

Voittopisteet päivitetään rekisteriin vasta helmikuussa, eivätkä ne vielä sisälly päivämäärällä 1.1. tulostettavaan 

rekisteriin. Lähetä kerhon voittopisteluettelo mielellään ennen loppiaista, mutta viimeistään 

12.2.2017. Ole huolellinen tiedoston sisällön ja muotoilun suhteen. On todella tärkeää, ettei rekisterinpitäjän 

työtä vaikeuteta turhilla huolimattomuusvirheillä.  

mailto:office.clerk@bridgefinland.com
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Toivomus on, että kerhonne lähettää luettelon heti kun vuoden viimeinen kerhokilpailu on pelattu.  

Kun kerhonne voittopisteet on kirjattu, saat sähköpostitse kuittauksen Arilta. Tiedoston luomiseen liittyvissä 

kysymyksissä voit olla suoraan yhteydessä rekisterin ylläpitäjään. 

Kiitos yhteistyöstä ja oikein rattoisaa ja rentouttavaa joulua! 

Hulda Ahonen 

toiminnanjohtaja 

executive.officer@bridgefinland.com 

+358 40 847 6196 

Suomen Bridgeliitto ry 

mailto:executive.officer@bridgefinland.com

