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BOCCIA TULOSLASKENTA 2.0 – OHJEET 
 

OHJELMAN KÄYTTÖVAIHEET: 

 Jos ohjelmaa avattaessa tulee kysymys: ”poistetaanko makrot käytöstä vai otetaanko makrot 

käyttöön”, valitse: Ota makrot käyttöön. > Katso makro-ohje sivulla 3. HUOM! Ohjelma toimii 

vain suomenkielisessä Excel-ohjelmassa. 

1. ANNETAAN KILPAILUN NIMI 

o Kilpailun nimi kirjoitetaan vihreällä värillä merkittyyn kohtaan. 

2. LUODAAN TARVITTAVAT PÖYTÄKIRJAPOHJAT 

Toimi seuraavasti: 

a.) Painetaan painiketta LUO PK:t 3-10 / 2x sarja / Finaalit tai PK:t 11-16 . Luodut 

pöytäkirjapohjat näkyy näytön vasemmassa alakulmassa joko Pohja (2) tai pk11-16 

(2), nämä nimetään kohdassa b. 

b.) Luodut pohjat nimetään uudelleen esim. A1 (alkulohko1), V2 (välilohko2), M1 

(miehet), LK (= luokat 1-3), F1 (Finaali 1) jne. Käytä mielellään mahd. lyhyitä 

pöytäkirjan nimiä niin ne mahtuvat kaikki näytölle. 

HUOM! Kun pohjat nimetään uudelleen, painetaan luodun pohjan nimen päällä hiiren 

oikeaa painiketta ja valitaan avautuvasta valikosta vasemmalla painikkeella Nimeä 

uudelleen. Luodut pohjat näkyvät vasemmalla alhaalla. 

c.) Painetaan pöytäkirjapainikkeista sitä mitä tarvitaan. 

d.) Päävalikkoon palataan takaisin painamalla vasemmalla alhaalla välilehteä "Pohja". 

Toistetaan vaiheita a, b, c, d niin kauan kunnes kaikki tarvittavat pöytäkirjapohjat 

on luotu. Tämän jälkeen mielellään vasta aletaan täyttää pöytäkirjojen tietoja. 

3. TIEDOT, JOTKA MERKITÄÄN PÖYTÄKIRJAAN 

o Pöytäkirjan A-sarakkeeseen kirjoitetaan joukkueet/pelaajat. Tiedot kirjoitetaan myös 

kohtiin Sarja, Lohko ja Kenttä. (Vihreät alueet). 

o HUOM! Jos lohko pelataan suoraan loppukilpailuna, tällöin B-sarakkeeseen kirjoitetaan 

joukkueeseen kuuluvien pelaajien nimet muodossa (nimi, nimi, nimi). Jos kyseessä on 

henkilökohtainen kilpailu, kohtaan kirjoitetaan yhdistyksen nimi. Katso kohta 9. 

4. TULOSTETAAN JOUKKUEILLE/PELAAJILLE TYHJÄT PÖYTÄKIRJAT 

o HUOM! Ennen kuin pöytäkirjat tulostetaan, pöytäkirjassa on oltava seuraavat tiedot: 

joukkueet/pelaajat (A-sarake), sarja, lohko ja kenttä. 

o Painamalla painiketta Tulosta tyhjä PK pelaajille, näkymä siirtyy esikatselu ikkunaan, 

jossa painetaan painiketta Tulosta… ja pöytäkirjat tulostuvat. Tämä pöytäkirja jaetaan 

joukkueille ennen alkulohkojen alkua. 

5. TULOSTETAAN TULOSKORTIT KENTTIEN SIHTEEREILLE 

o Ennen kuin tulostat varmista että em. kohtien 3 ja 4 tiedot ovat merkitty pöytäkirjaan! (B-

sarakkeen tietoja ei tässä vaiheessa välttämättä tarvita, mutta jos kyseessä finaali, kerää 

joukkueeseen kuuluvien pelaajien nimet). 

o Painetaan painiketta Tulosta tuloskortit, näkymä siirtyy esikatselu ikkunaan, jossa 

painetaan painiketta Tulosta… ja tuloskortit tulostuvat. 

HUOM! Tarkista ensin että tulostusasetukset on oikein tulostimellesi. Paina esim. Pöytäkirja 4 

–painiketta ja tee koetulostus tuloskorteista. Jos kortit tulostuivat oikein eikä niissä näkynyt 

mitään ylimääräistä tai puuttunut jotain niin kaikki on OK. Voit aloittaa ohjelman käytön. 

Jos korteissa oli ylimääräistä tai puuttui jotain, niin mene tuloskorttien tulostukseen ja paina 

esikatselunäkymässä Asetukset painiketta ja valitse reunukset välilehti, jossa muutat ylä- tai 

alareunan asetuksia suuremmaksi tai pienemmäksi ja paina OK. Paina seur. ja edell. 

painikkeita, voit nähdä muutitko asetuksia oikein. Kun näkymä on oikein, tee uusi koetulostus 

ja jos kaikki on OK, paina ctrl ja home näppäimiä yhtä aikaa, joka tuo sinut alkuvalikkoon ja 

tallenna ohjelma ja voit aloittaa ohjelman normaalin käytön. 
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6. TULOSTEN MERKITSEMINEN 

 Painetaan painiketta Merkitse tulokset ja ohjelma siirtyy tuloskortteihin, joihin 

merkitään kentältä tulleista tuloskorteista tulokset. 

 Tulos merkitään tuloskorttiin VIHREÄLLÄ värillä merkittyihin kohtiin, josta tulos siirtyy 

automaattisesti pöytäkirjaan. HUOM! Tulokset on merkittävä numeroina. Jos 

merkitsee yhdenkin kirjaimen, niin kaava laskee tulokset väärin! Ole tarkkana 

varsinkin o-kirjaimen ja 0-numeron kanssa! 

 Tuloksia merkittäessä, näyttöä voi vierittää hiirellä alas - tai ylöspäin. 

 Kun pitää palata välillä pöytäkirjaan, painetaan painiketta Palaa pöytäkirjaan. 

 HUOM! Jos hukkaat pöytäkirjan tai tuloskortit, niin paina näppäinyhdistelmää 

Ctrl+Home tämä vie Päävalikkoon tai isojen pöytäkirjojen valikkoon. Paina näissä sitä 

pöytäkirjapainiketta mikä sinulla on hukassa, niin pääset oikeaan pöytäkirjaan takaisin. 

7. PÖYTÄKIRJAN TULOSTUS 

o Kun tuloksia on merkitty tuloskortteihin, pöytäkirjan voi koska tahansa tulostaa jos joku 

pelaaja sen haluaa. Painetaan painiketta Tulosta viereinen pöytäk.. Painiketta painamalla 

näkymä siirtyy esikatselu ikkunaan, josta painetaan painiketta Tulosta… ja pöytäkirja 

tulostuu. 

8. TOIMENPITEET ALKU- JA VÄLILOHKOJEN JÄLKEEN 

o Kun alkulohkoista jatkoon päässeet joukkueet ovat selvillä, niiden joukkueiden/pelaajien 

nimet kopioidaan pöytäkirjasta tai kirjoitetaan välilohkopöytäkirjoihin tietyn kaavion 

mukaan. (katso kaavioesimerkit). Samoin kopioimalla tai kirjoittamalla toimitaan 

välilohkoista finaaliin selvinneiden kanssa, mutta kaavioita ei käytetä. 

9. TOIMENPITEET ENNEN FINAALEJA 

o Kun finaalijoukkueet tai pelaajat ovat selvillä, kerätään pelaajien nimet ja kirjoitetaan ne 

pöytäkirjaan B-sarakkeeseen muodossa: (nimi, nimi, nimi). Jos lohko pelataan suoraan 

loppukilpailuna (esim. vaikeavammaiset = luokat 1-3), nimet täytyy kerätä heti. 

10. SIJOITUSTEN MERKITSEMINEN PÖYTÄKIRJAAN 

o Kun lohkojen tai finaalien kaikki ottelut on pelattu, merkitään kohtaan Sija joukkueiden 

saavuttamat sijoitukset. Joukkueiden sijoitus määritetään seuraavasti: 

1. Ensin katsotaan kohta Pist. Joukkue, jolla on eniten ns. isoja pisteitä, on 1. Toiseksi 

eniten pisteitä saanut on 2.  Jne. 

2. Jos kahdella tai useammalla joukkueella on sama pistemäärä, sijoituksen ratkaisee se 

millä joukkueella on eniten ns. pikkupisteitä +/-. 

3. Jos joukkueiden sijoitus ei vieläkään selviä, järjestyksen määrää kohta + tehdyt pisteet. 

4. Jos kohta 3. ei tuo ratkaisua, sijoituksen määrää keskinäisen ottelun voittaja. 

5. Jos keskinäinen ottelu on pelattu tasan, pelataan uusintaottelu. 

11. LOPPUTULOKSET 

o Painetaan painiketta Antaa lopputulokset. Ohjelma siirtyy kohtaan, jossa näkyy 

lopputulokset, tehdyt pisteet, joukkueet/pelaajat sekä joukkueeseen kuuluneiden nimet. 

Tästä voi tulostaa lopputulokset palkintojen jakoa varten. HUOM. tätä varten 

pöytäkirjassa on oltava seuraavat tiedot: joukkueet, pelaajat muodossa (nimi, 

nimi, nimi), sija, sarja. Jotta lopputulokset näkyvät oikein pöytäkirjaan on merkittävä 

jokaisen joukkueen ja pelaajan kohdalle SIJA! 

o Kohdassa olevat painikkeet: 

 Palaa pöytäkirjaan 

 Tulosta lopputulokset, ohjelma siirtyy esikatselu ikkunaan, josta painetaan 

painiketta Tulosta… ja lopputulokset tulostuvat paperille. 
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VALMISTELUT UUTTA KILPAILUA VARTEN 

HUOM! Uutta kilpailua varten ohjelmasta poistetaan kaikki luodut pöytäkirjapohjat, vain Pohja ja 

pk11-16 jätetään. Tätä Pohjaa ja pk11-16 ei saa nimetä uudella nimellä, pöytäkirjojen luonti ei enää 

onnistu. Jos sen vahingossa nimeää väärin, nimeä se vain uudelleen, Pohja tai pk11-16. 

Kun pohjat poistetaan, painetaan poistettavan pöytäkirjan nimen päällä hiiren oikeaa painiketta ja 

valitaan avautuvasta valikosta vasemmalla painikkeella Poista. HUOM! Älä poista Pohja ja pk11-

16 välilehtiä. Luodut pohjat näkyvät vasemmalla alhaalla. Näiden muutosten jälkeen TALLENNA 

ohjelma. 

 

TÄRKEÄTÄ TIETÄÄ 

 Älä muuta ohjelman nimeä, makrot ei toimi sen jälkeen enää! 

 Älä lisää tai poista rivejä ja sarakkeita! 

 Tee KAIKKI tulostukset aina pöytäkirjan vieressä olevilla painikkeilla! 

 Excel ohjelmassa ylhäällä olevasta valikosta saa käyttää vain TALLENNA painiketta ja 

muuttaa ZOOMAUS asetusta! 

 Ota ohjelmasta itsellesi varmuuskopio. 

 Merkintöjä tehdään vain VIHREÄLLÄ värillä merkittyihin kohtiin! Suojaus estää muiden 

merkintöjen teon. Älä poista suojausta! 

 Kun teet merkintöjä pöytäkirjaan tai tuloskorttiin, kuittaa se joko painamalla Enter -näppäintä tai 

klikkaa hiirellä johonkin soluun. 

 Jos kadotat pöytäkirjan tai tuloskortit, paina näppäinyhdistelmää Ctrl + Home tämä vie sinut 

päävalikkoon tai isojen pöytäkirjojen valikkoon. Paina valikossa sitä pöytäkirjapainiketta jonka 

kadotit, niin pääset takaisin oikeaan pöytäkirjaan. 

 Ohjelma ”jämähtää” aina välillä, silloin ei saa eikä voi tehdä mitään. Tällöin ohjelman alareunassa 

näkyy teksti ”Tallennetaan automaattisen palauttamisen tietoja”. Kun tämä teksti häviää, 

voit jatkaa ohjelman käyttöä. HUOM! Suosittelen, että otat tuon em. toiminnon pois 

käytöstä, se hankaloittaa ohjelman käyttöä, toimi seuraavasti: 

- Excel 2007: Kun Boccia tuloslaskenta -ohjelma on käynnissä > paina Pyöreää Office-painiketta 

vasemmassa yläkulmassa, > klikkaa Excelin asetukset > Tallentaminen > Ota ruksi pois kohdasta 

”Suorita automaattinen tallennus” > OK. 

- Excelin vanhemmat versiot: Kun Boccia tuloslaskenta -ohjelma on käynnissä > Valitse 

valikosta > Työkalut > Asetukset > valitse välilehti Tallenna > ota ruksi pois kohdasta ”Tallenna 

automaattisen palautuksen tiedot” > OK. 

 Muista tehdä välitallennuksia!!! 

 Ohjelmassa liikutaan pöytäkirjan sivulla olevilla painikkeilla! (Kun tuloksia merkitään 

tuloskortteihin, näyttöä voi vierittää hiirellä alas - tai ylöspäin). 

 Painike, Palaa pöytäkirjaan, käytä sitä aina kun palaat ohjelmassa takaisin pöytäkirjaan! 

 Päävalikossa on painike, Tyhjä tuloskortti, jolla saat tulostettua tyhjän tuloskortin mahdollista 

uusintaa varten. 

 Jos käytät tulostamiseen mustesuihkutulostinta, kannattaa tulostusasetuksista valita vedos laatu 

normaali laadun sijasta, se nopeuttaa tulostusta ja säästää mustetta. Kun olet esikatselussa 

tulostamassa, valitse sieltä > asetukset/asetukset/vedos/ok. 

 Jos ohjelma näkyy näytöllä liian suurena/pienenä, voit zoomata näkymää. Ylhäällä työkalurivillä 

(Excel 2000 ja 2003 versiot) on kohta jossa zoomausta voi muuttaa.  Siinä on joku luku esim. 

100 %. > klikkaa hiirellä ko. kohtaan ja kirjoita siihen uusi luku esim. 85 ja paina Enter -

näppäintä. (Excel 2007 ja 2010 versioissa zoomaus on oikeassa alareunassa). 

 Ilmoita ohjelman tekijälle mahdollisista vioista ohjelmassa tai jos sinulla on parannusehdotuksia. 
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MAKROT OTETAAN KÄYTTÖÖN SEURAAVASTI 
 

Uusimmat versiot 

 Kun avaat ohjelman niin työkalurivin alaosassa kysytään makrojen ottamisesta käyttöön, valitse 

että otetaan käyttöön muuten ohjelma ei toimi oikein ja antaa virheilmoituksia. 

 

Excel 2007 

> Klikkaa hiirellä Office – painiketta Excel – ohjelman vasemmassa yläkulmassa. 

> Valitse Excelin asetukset 

> Valitse Valvontakeskus 

> Valitse Valvontakeskuksen asetukset 

> Valitse Makrojen asetukset 

> Valitse kohta > ota käyttöön kaikki makrot > paina OK ja Ok 

> Tallenna lopuksi ohjelma, tämän jälkeen ohjelman ei pitäisi makroista kysyä 

 

Excelin vanhemmat versiot, 97-2003 

 

> Valitse Työkalut > Makro > Suojaus ja valitse suojaustasoksi > Pieni > OK > OK 

> Tallenna lopuksi ohjelma, tämän jälkeen ohjelman ei pitäisi makroista kysyä 

 
LAITTEISTOVAATIMUKSET 
 

Ohjelman käyttöön riittää hyvin tänä päivänä myynnissä olevat tietokoneet, mielellään kannettava 

tietokone, jonka näyttö on 17” pienempikin käy sekä numeronäppäimistö oikealla reunalla. 

Tulostukseen kannattaa ehdottomasti käyttää LASER tulostinta, koska tulostusmäärä voi olla suuri. 

 

 

KAAVIOESIMERKKEJÄ 
 

Kun joukkueet sijoitetaan alkulohkoista välilohkoihin, voi käyttää seuraavia malleja. 

 

Alkulohkoista jatkaa 2 parasta kahteen välilohkoon 

 

 VÄLILOHKOON 1 VÄLILOHKOON 2 

Alkulohko nro 1:n >> ykkönen kakkonen 

Alkulohko nro 2:n >> kakkonen ykkönen 

Alkulohko nro 3:n >> ykkönen kakkonen 

Alkulohko nro 4:n >> kakkonen ykkönen 

Alkulohko nro 5:n >> ykkönen kakkonen 

Alkulohko nro 6:n >> kakkonen ykkönen 

 

Alkulohkoista jatkaa 2 parasta kolmeen välilohkoon 

 

 VÄLILOHKOON 1 VÄLILOHKOON 2 VÄLILOHKOON 3 

 AL1 - ykkönen AL1 - kakkonen AL2 - ykkönen 

 AL2 - kakkonen AL3 - ykkönen AL3 - kakkonen 

 AL4 - ykkönen AL4 - kakkonen AL5 - ykkönen 

 AL5 - kakkonen AL6 - ykkönen AL6 – kakkonen 

 

Alkulohkoista jatkaa 3 parasta kolmeen välilohkoon 

 

 VÄLILOHKOON 1 VÄLILOHKOON 2 VÄLILOHKOON 3 

Alkulohko nro 1:n >> ykkönen kakkonen kolmonen 

Alkulohko nro 2:n >> kolmonen ykkönen kakkonen 

Alkulohko nro 3:n >> kakkonen kolmonen ykkönen 

Alkulohko nro 4:n >> ykkönen kakkonen kolmonen 

Alkulohko nro 5:n >> kolmonen ykkönen kakkonen 

Alkulohko nro 6:n >> kakkonen kolmonen ykkönen 


