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Pöytäkirjanpito 
 

Toimitsijoilla tarkoitetaan kaikkia niitä henkilöitä, jotka ovat sijoitettu 
toimitsijapöydän taakse. Virallisten pelisääntöjen mukaan toimitsijat ovat kirjuri, 
ajanottaja ja 24 sekunnin (heittokellon) valvoja. Keskitymme tässä pöytäkirjanpitäjän 
eli kirjurin tehtävään. 
 

 
 
Kuva: toimitsijoiden järjestys toimitsijapöydällä 

 
Koripalloliiton kansallisissa sarjoissa pidetään tällä hetkellä paperista pöytäkirjaa. 
Kansainvälisissä peleissä on käytössä digitaalinen pöytäkirja. Koripalloliitto siirtyy 
digitaaliseen pöytäkirjaan mahdollisesti lähivuosina. Periaate kirjanpidossa on 
kuitenkin opittava, oli väline sitten paperinen tai digitaalinen. 
 
Kaikkien toimitsijoiden tulee muistaa, että he ovat puolueettomia henkilöitä, joiden 
ei tule näyttää tunteitaan muille, esim. ravistelemalla päätään, kommentoimalla 
tuomioita, tai kannustamalla omaa joukkuettaan. 
 
Kirjurin tehtävä on tärkeä, sillä pöytäkirjasta ilmenee ottelun voittaja. Mikäli ottelun 
aikana pöytäkirjan ottelutulos eroaa tulostaululla olevasta tilanteesta, korjataan 
tulostaulu aina ottelun pöytäkirjan mukaiseksi. 

 
 

Valmistelut (tumma kynä) 
 

Toimitsijoiden tulee olla ottelupaikalla 45 minuuttia ennen ottelun alkua. Aluesarjan 
peleissä riittää, kun toimitsijat ovat paikalla 30 minuuttia ennen ottelun alkamisaikaa. 
 
Kirjurilla tulee olla kaksi eriväristä kynää: tumma (sininen tai musta) ja punainen. 
Kotijoukkueen joukkueenjohtajan tehtävä on toimittaa pöytäkirja paikalle. 
 
Pöytäkirja esitäytetään tummalla (sinisellä tai mustalla) kynällä. Ottelun 
ensimmäisessä neljänneksessä käytetään punaista kynää. Toisessa neljänneksessä 
käytetään tummaa (sinistä/mustaa) kynää. Kolmannessa käytetään taas punaista. 
Ottelu päätetään tummalla (sinisellä/mustalla) kynällä. Kaikki jatkoajat pidetään 

1 = Heittokellon käyttäjä 
2 = Ajanottaja 
3 = Mahdollinen komissaari 
4 = Kirjuri 
5 = Apukirjuri 
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myös tummalla (sinisellä/mustalla) kynällä, koska jatkoaika lasketaan olevan jatkoa 
neljännelle neljännekselle. 
 
Joukkueet antavat ottelun pelaajalistat kirjurille viimeistään 40 minuuttia ennen 
ottelun alkua. Kirjurin tehtävä on esitäyttää pöytäkirjaan ottelutiedot: Joukkueiden 
nimet, sarja, päivämäärä, pelipaikka ja erotuomareiden nimet ja lisenssinumerot. 
Pöytäkirjaan kirjataan myös ottelunumero, jos se tiedetään. Pöytäkirja tulee täyttää 
niin, että se on valmiina viimeistään 20 minuuttia ennen ottelun alkua. Huom! 
Aluesarjoissa käytäntönä on, että molempien joukkueiden joukkueenjohtaja tai 
valmentaja esitäyttää pöytäkirjan. 
 

 
Kuva: Ottelun perustietojen täyttäminen 

 
Suomessa pöytäkirjaan merkitään pelaajien koko nimet (etu- ja sukunimi) ISOILLA 
KIRJAIMILLA, pelinumero ja lisenssinumero sekä valmentajien nimet (etu- ja 
sukunimi) ja lisenssinumerot.  
 

 
Kuva: Pelaajien ja valmentajien kirjaaminen pöytäkirjaan 

 
Pöytäkirjaan saa merkitä enintään 12 pelaajaa. Pienten lasten aluesarjan otteluissa 
pöytäkirjaan voi merkitä 15 pelaajaa. Tällöin kirjurilta vaaditaan mielikuvitusta 
kaikkien pelaajien nimien mahtumiseksi pöytäkirjaan.  
 
Vain seurajoukkueiden kansainvälisissä peleissä pöytäkirja täytetään Kansainvälisen 
Koripalloliiton FIBA:n ohjeen mukaan nimet kirjoitetaan isolla, niin että sukunimi 
kirjoitetaan ensin ja perään pelaajan etunimen ensimmäinen kirjain. Kansainvälisissä 
otteluissa tosin pidetään digitaalista pöytäkirjaa, jossa pöytäkirjan esitiedot tulevat 
suoraan ohjelmasta oikein kirjoitettuna. 

   
 

  

Pelaajat kirjataan pöytäkirjaan numerojärjestyksessä 
pöytäkirjanpidon helpottamiseksi. 
 
Pöytäkirjaan merkitään pelaajan koko nimi ISOILLA 
KIRJAIMILLA. 
 
Molempien joukkueiden kapteenit merkitään 
pöytäkirjaan merkillä (C) heti pelaajan nimen perään. 
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Aloitusviisikot ja kokoonpanon hyväksyminen (tumma kynä) 
 

Viimeistään kymmenen minuuttia ennen ottelun alkamisaikaa joukkueen 
valmentajat hyväksyvät oman kokoonpanonsa sekä merkitsevät aloitusviisikon. 
Valmentajan vastuulla on tarkistaa mahdolliset kirjurin tekemät virheet ja korjata ne 
sekä merkitä aloitusviisikon pelaajat rastilla (X) kohtaan ”kentällä”. Tämän jälkeen 
joukkueen valmentaja kuittaa pöytäkirjan allekirjoituksellaan tai nimikirjaimillaan 
oman nimensä viereen. Kotijoukkueen valmentaja merkitsee aloitusviisikon ensiksi, 
vierasjoukkue toiseksi. Kokoonpanon voi hyväksyä päävalmentaja tai apuvalmentaja. 
Valmentaja merkitsee aloitusviisikon tummalla (sininen tai musta) kynällä. Kirjuri 
tarkistaa valmentajan merkinnän ympyröimällä aloituksen punaisella kynällä (kts. 
ottelun alkaminen).  
 

 
Kuva: Kokoonpanon hyväksyminen ja aloitusviisikon merkitseminen. 

 
Ottelun alkaminen (punainen kynä) 
 

Kun joukkueiden aloitusviisikot tulevat kentälle, tarkistaa kirjuri valmentajien 
merkitsemät aloitusviisikot ympyröimällä valmentajien merkitsemät siniset rastit 
punaisella kynällä. Mikäli aloitusheittoon valmistautuvat pelaajat eivät ole samat 
kuin valmentajat ovat merkinneet, on kirjurin huomautettava asiasta erotuomareille 
ennen ottelun alkamista. Erotuomarin tehtävä on vaihdattaa oikeat pelaajat kentälle. 
 
Ottelun aikana kirjuri merkitsee jokaisen kentälle tulleen pelaajan ”kentälle” kohtaan 
rastin X (ilman ympyröintiä) merkiksi pelaamisesta ottelusta. Kentälle tulevat 
pelaajat merkitään rastilla erässä käytettävän kynän värillä. 
 

 
Jos joukkueella on vähemmän kuin 12 pelaajaa 
ilmoitettuna kokoonpanoon, vetää kirjuri ottelun 
alettua yli käyttämättömät pelaajaruudut.  
 
Jos tyhjiä pelaajarivejä on enemmän kuin yksi, 
vetää kirjuri vaakasuoran viivan pelaajan ”kenttä” 
sarakkeeseen asti ja sitten diagonaalisesti 
virheruutujen läpi alas oikealle (katso kuva). Tätä ei 
saa tehdä ennen kuin valmentaja on kuitannut 
pöytäkirjan ja merkinnyt aloituksen 10 minuuttia 
ennen ottelun alkua. 
 



   
  TOIMITSIJAOHJE 
  PÖYTÄKIRJANPITO 
 

 

Materiaalin työstänyt Marika Vilanen 

4 

 
Kuva: aloitusviisikon ympyröinti ja kentällä käyneet pelaajat 

Aloitusviisikko (ympyröity): #5, 12, 35, 41, 60 
 
Kentälle on vaihdettu ensimmäisessä tai kolmannessa neljänneksessä: #4, 
10, 20, 33 ja toisessa tai neljännessä neljänneksessä pelaajat #69,70. 
 
Pelaajat #8 ja 15 eivät ole pelanneet ottelussa. 
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Pöytäkirjamerkinnät – korit 
 

Koripallossa tehdään kolmenlaisia koreja: 1-pisteen, 2-pisteen ja 3-pisteen koreja. 
Yleisin kori on 2-pisteen kori eli pelitilannekori. Onnistuneet kahdenpisteen korit 
merkitään poikkiviivalla (/) oikealta vasemmalle (oikeakätiset) ja vasemmalta oikeaan 
(vasenkätiset) sen numeron yli, johon joukkue eteni. Poikkiviiva vedetään samaan 
suuntaan läpi koko ottelun. Vedetyn numeron viereen merkitään korin tehneen 
pelaajan pelinumero. 
 
3-pisteenkoreja syntyy, kun pelaaja heittää korin 3-pisteen viivan takaa ja erotuomari 
näyttää korin olevan 3-pisteenkori nostamalla kaksi suoraa kättä ylös molempien 
käsien kolmen sormen osoittaessa ylöspäin. Huom! 3-pisteen korit lasketaan vain 
isoihin koreihin pelattavissa otteluissa. Kolmenpisteen korit merkitään muuten 
samalla tavoin kuin kahdenpisteenkorit, mutta erottaakseen 2-pisteen- ja 3-
pisteenkorit toisistaan, ympyröidään pelaajan numero.  
 

 
Kuva: erotuomarinkäsimerkki kolmenpisteenheitossa 

 
Yhdenpisteenkori eli vapaaheitto syntyy, kun pelaaja saa vastustajan virheen 
seurauksena vapaaheiton ja pallo menee koriin. Vapaaheittoja voidaan myöntää yksi, 
kaksi tai kolme. Erotuomari ilmoittaa kirjurille vapaaheittojen määrän. 
Yhdenpisteenkorit eli vapaaheitot merkitään pyöreällä täplällä. Jokaisen onnistuneen 
vapaaheittomerkinnän viereen merkitään korin tehneen pelaajan numero. 
 

 
Kuva: korien merkitseminen 

 
Mikäli pelissä tehdään vahingossa oma kori, merkitään se joukkueen kentällä olevan 
kapteenin tekemäksi. 

A-joukkue: 
- ensimmäinen kori on 1-pisteen kori 
- toinen, kolmas ja neljäs kori ovat 2-pisteen koreja 
- viides kori on 3-pisteen kori 
 
B-joukkue 
- kuusi ensimmäistä koria ovat 2-pisteen koreja 
- seitsemäs, erän viimeinen kori on 1-pisteen kori. 

Kolme sormea käsi ojennettuna 
- Yksi käsi: kolmenpisteenheittoyritys 
- Kaksi kättä: kolmen pisteen 

onnistunut heitto 
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Pöytäkirjamerkinnät – virheet 
 

Pöytäkirjaan merkitään kaikki erotuomarien näyttämät virheet.  
 
Virhemerkinnät ovat: 

• P = Personal foul eli pelaajan henkilökohtainen virhe (yleisin virhe) 

• U = Unsportsmanlike eli epäurheilijamainen virhe 

• T = Technical foul eli pelaajan tekninen virhe 

• C = Coach technical eli valmentajan henkilökohtainen tekninen virhe 

• B = Bench technical eli valmentajan vaihtopenkille tuomittu tekninen virhe 

• F = Fight eli tappelu 

• D = Disqualified foul eli pelistä erottamisen virhe 

 
Erotuomarin viheltämän virheen ja rikkomuksen erottaa erotuomarin käsimerkeistä. 
Kun erotuomari viheltää, nostaa hän toisen käden suorana ylös. Mikäli kämmen on 
avoin, on kyseessä rikkomus. Mikäli käsi on nyrkissä, kyseessä on virhevihellys. 
 
Erotuomarit viheltävät ottelussa myös rikkomuksia, kuten askelrikkomus, 
epäsäännöllinen kuljetus, palautusrikkomus, 3-, 5-, 8- 24-sekunninrikkomus tai 
potku. Näitä ei merkitä pöytäkirjaan.  
 

               
Kuvat: Avoin kämmen ylhäällä – pysäyttää kellon. Nyrkki ylhäällä – pelikello seis virheestä. 

 
Erotuomarin vihellettyä ja näytettyä virhe hän kertoo myös tavan millä ottelua 
jatketaan. Mikäli virheestä seuraa vapaaheittoja eli virhe on tapahtunut 
heittotilanteessa tai joukkuevirheet ovat täynnä, tulee kirjurin merkitä virheelle 
alaindeksi vapaaheittojen määrän mukaan esim. P1, P2, ja P3. 

 

 

Pelaaja #4  
- henkilökohtainen virhe ilman vapaaheittoja ja toisesta virheestä 
on seurannut kaksi vapaaheittoa 
  
Pelaaja #10 
- epäurheilijamainen virhe, josta on seurannut kaksi vapaaheittoa 
 
Pelaaja #32 
- henkilökohtainen virhe, josta on seurannut kolme vapaaheittoa. 
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Kuva: Pelaajan virheet merkitään kunkin pelaajan omaan virhesarakkeeseen. 

 
Pelaajan saadessa kaksi teknistä (T) tai epäurheilijamaista virhettä (U) tai 
valmentajan saatua kaksi valmentajan teknistä virhettä (C) tai valmentajan saatua 
kolme vaihtopenkille tuomittua teknistä virhettä (B), kirjuri merkitsee viimeksi 
annetun virheen perään ”GD” (game disqualification) pelistä erottamisen merkiksi. 
 

 
Kuva: Pelaaja saanut kaksi teknistä virhettä, joiden seurauksena hänet on ajettu pois pelistä. Pelaaja 
saanut teknisen virheen sekä epäurheilijamaisen virheen, joiden seurauksena hänet on ajettu pois 
pelistä. Pelaaja saanut teknisen virheen, kolme henkilökohtaista virhettä sekä toisen teknisen virheen, 
joista kaksi teknistä on aiheuttanut pelaajan ulosajon. 
 

 
Kuva: Valmentaja saanut kolme vaihtopenkille kohdistunutta teknistä virhettä, joiden seurauksesta 
valmentaja on ajettu pois pelistä. 

 

Mikäli erotuomari viheltää kaksi virhettä, joilla on samanlainen ”rangaistukset”, 
jatketaan ottelua ilman mahdollisia vapaaheittoja. Tällöin virhemerkinnän 
alaindeksiksi merkitään C (cancelled) toistensa kumoavien rangaistusten merkiksi eli 
esim. Pc, Bc, Cc, Tc,, tai Uc. 

 

 
Kuva: kahden pelaajan saatua virheet, joiden rangaistukset ovat samat eli kumoavat toisensa. 

 

 
Joukkuevirheet 
 

Kaikki pelaajavirheet lasketaan joukkuevirheisiin. Kun pelaajalle kirjataan virhe, 
merkitään samalla rasti joukkuevirheiden kohdalle. Kun joukkue saa samassa 
neljänneksessä neljännen joukkuevirheen, tulee joukkueen joukkuevirheet täyteen. 
Kirjurin tehtävä on tällöin nostaa joukkuevirhemerkki toimitsijapöydälle 
joukkuevirheiden täyttyvän joukkueen vaihtopenkin puoleiseen kulmaan. 
Joukkuevirhemerkki on väriltään punainen ja se voi olla tötsä, lippu tai esimerkiksi 
ketsuppipurkki. Joukkuevirhemerkki nostetaan paikalleen vasta kun pallo annetaan 
sisäänheittäjän tai vapaaheittäjän käteen neljännen virheen vihellyksen jälkeisessä 
tilanteessa. Kun erotuomari viheltää seuraavan kerran virheen (lukuun ottamatta 
hyökkäävän joukkueen virhettä) pelaajalle, jonka joukkueella on joukkuevirheet 
täynnä, seuraa virheestä aina vapaaheitot. Kirjurin tulee tällöin osoittaa virheen 
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viheltäneelle tuomarille vapaaheittomerkkiä eli nostaa kaksi sormea ylös 
vapaaheittojen merkiksi. 
 
Kaikkien pelitauolla tehtyjen virheiden katsotaan kuuluvan seuraavaan 
neljännekseen tai jatkoaikaan ja tauolla pelaajalle tuomittu tekninen virhe lasketaan 
myös seuraavan neljänneksen joukkuevirheisiin. Kaikki jatkoajalla tehdyt virheet 
lasketaan kuin ne olisivat tapahtuneet neljännellä neljänneksellä.  

 
 

Aikalisät 
 

Joukkueilla on oikeus ottaa kaksi aikalisää ensimmäisellä puoliajalla eli kahden 
ensimmäisen neljänneksen aikana. Lisäksi joukkueilla on käytössään kolme aikalisää 
toisella puoliajalla eli kolmannen ja neljännen neljänneksen aikana. Aikalisät voi 
käyttää samassa neljänneksessä. Ensimmäisen puoliajan käyttämättömät aikalisät 
eivät siirry toiselle puoliajalle. Jokaisella jatkoajalla joukkueilla on käytössään yksi 
aikalisä. 
 
Käytetty aikalisä merkitään sille kuuluvaan ruutuun merkitsemällä minuutti, jolla 
aikalisä käytetään. Esimerkiksi jos tulostaulussa ottelua on aikaa jäljellä 2:20 (10 
minuutin neljänneksessä), merkitään pöytäkirjaan aikalisäruutuun 8. Jos 
tulostaulussa aikaa on jäljellä 0:05, merkitään pöytäkirjaan 10. Helppo muistisääntö 
on, että laske 10 min – taulussa oleva minuutti ja merkitse saatu tulos ruudukkoon, 
eli edellisten esimerkkien mukaisesti 10-2=8 ja 10-0=10. 
 

 
Kuva: Aikalisät 

 
Huom! Sääntöjen mukaan joukkue ei voi säästää kaikkia kolmea aikalisäänsä ottelun 
viimeisille minuuteille. Mikäli joukkueella on vielä kaikki kolme aikalisää käyttämättä 
ottelun viimeisen 2 minuutin käynnistyessä, kirjaa kirjuri ensimmäisen aikalisän 
käytetyksi vetämällä tuplaviivat ensimmäisen aikalisäruudun sisälle. 

 

 

Neljännesten välissä olevat merkinnät 
 

Jokaisen neljänneksen loppuessa, kirjurille tulee päätösmerkintöjä, jotka merkitään 
samanvärisellä kynällä kuin erän pistemerkinnät lukuun ottamatta pöytäkirjan 
alamerkintöjä, jotka tehdään aina tummalla (sininen tai musta) kynällä. 

 
1) Tilannemerkinnät 

Joukkue on käyttänyt ensimmäisessä neljänneksessä (punainen väri) 
aikalisän seitsemännellä peliminuutilla. Joukkue ei ole käyttänyt toista 
aikalisää ensimmäisellä puoliajalla (kahden ensimmäisen neljänneksen 
aikana). 
 
Joukkue on käyttänyt kolmannessa neljänneksessä yhden aikalisän ja 
neljännessä neljänneksessä kaksi aikalisää.  
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Kuva: pöytäkirjamerkinnät koreista ja erätauoilla 

 
 
 

2) Puoliajalla ja ottelun päätyttyä virheiden ”karsinointi” sinisellä kynällä 
 

 
Kuva: henkilökohtaisten virheiden ”karsinointi” 

 
 
 

3) Käyttämättömien joukkuevirheiden yliveto 
 

 
Kuva: joukkuevirheiden merkintä pöytäkirjaan 

 
 
 

4) Mahdollisten käyttämättömien aikalisien yliveto 
 

  
Kuva: aikalisämerkintä pöytäkirjaan 

 
 
 
 
 

Tilanteen alta vedetään vahva viiva ja 
ympyröidään tilanne. Neljännesten merkinnät 
tehdään erässä käytetyllä kynävärillä. 
 
Huom! uuden neljänneksen alkaessa kirjuri 
jatkaa korien merkitsemistä juoksevasti 
saavutetuista pisteistä eteenpäin. 
 

Puoliajalla ja ottelun päätyttyä karsinoidaan virheet vetämällä 
paksu pystyviiva erottamaan virheet, jotka on tehty kummallakin 
puoliajalla. Värien avulla pystytään todentamaan, missä 
neljänneksessä mikäkin virhe tapahtui. 
 
Kuva on puoliajalta, joten kaikki karsinoinnin vasemmalla 
puolella kirjatut virheet ovat tapahtuneet ensimmäisen puoliajan 
aikana. 

Käyttämättömät joukkuevirheet 
vedetään tuplaviivoilla yli. 

Toisen ja neljännen neljänneksen jälkeen 
vedetään tuplaviivat käyttämättömien 
aikalisien yli. 
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5) Neljänneksessä tehtyjen pisteiden merkintä 
 

 
Kuva: joukkuepisteet neljänneksittäin 

 
 
 
 
Ottelun päätösmerkinnät 

 
1) Lopputuloksen merkintä 

 

 
Kuva: Loppumerkinnät pistesarakkeisiin 

 
2) Aikalisä- ja joukkuevirhemerkinnät 
 

 
Kuva: aikalisä- ja joukkuevirhemerkinnät 

 
3) Henkilökohtaisten virheiden merkintä 
 

Pöytäkirjan alaosaan merkitään neljänneksessä tehtyjen 
pisteiden määrä molempien joukkueiden osalta.  
 
Huom! Kaikki alamerkinnät eli eräkohtaiset 
pistemerkinnät tehdään aina tummalla (sininen tai 
musta) kynällä. 
 

Käyttämättömät aikalisät ja 
joukkuevirheet vedetään yli 
tuplaviivalla neljänneksistä ja 
jatkoajoista. 
 

Lopputulos ympyröidään ja tilanteen alle vedetään 
vahvat tuplaviivat. 
 
Käyttämättömät pisteet vedetään poikkiviivalla yli 
päättyneestä tilanteesta sen sarakkeen alalaitaan. 
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Kuva: käyttämättömien henkilökohtaisten virheiden yliviivaus 

 
 

4) Katsojamäärän merkintä 
 

 
Kuva: Katsojamäärät 

 
 

5) Toimitsijoiden allekirjoitukset 
 

 
Kuva: toimitsijoiden kuittaukset 

 
 

 
6) Lopputulos ja voittanut joukkue sekä vastalausevaraus 

 
 

 
Kuva: Loppumerkinnät 

 
 

Jos jommankumman joukkueen 
kapteeni allekirjoittaa pöytäkirjan tehdäkseen vastalauseen (käyttäen kohtaa 
”Kapteenin allekirjoitus vastalauseen johdosta”), toimitsijoiden on jäätävä 
päätuomarin käyttöön, kunnes saavat tuomarilta luvan poistua. 

Pöytäkirjan yläosassa olevaan ruutuun 
merkitään ottelun katsojamäärä. 

Ottelun päätyttyä karsinoidaan virheet vetämällä 
paksu pystyviiva erottamaan tuomitut virheet. 
 
Käyttämättömät henkilökohtaiset virheet vedetään 
yli vahvalla vaakasuoralla viivalla. 

Ottelun lopputulos ja voittanut 
joukkue merkitään niille varattuun 
paikkaan. 
 
Pöytäkirjan alalaitaan kirjataan 
ottelun päättymisaika. 
 
”Kapteenin allekirjoitus 
vastalauseen varalle” -kohtaan 
vedetään viiva. 
 

Kirjurin, ajanottajan ja 
hyökkäysajanpitäjän nimi kirjataan 
selkeällä käsialalla niille varattuun 
kohtaan. Tämän jälkeen kukin kuittaa 
tehtävänsä nimensä perään omilla 
nimikirjaimillaan tai nimikirjoituksellaan. 
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7) Erotuomareiden kuittaukset 
 
Viimeistelty pöytäkirja annetaan erotuomareille tarkistettavaksi ja 
allekirjoitettavaksi. Päätuomarin allekirjoitettua pöytäkirja, pöytäkirjaan ei saa 
enää tehdä merkintöjä. 
 
Mikäli jompikumpi joukkueista tekee vastalausevarauksen eli allekirjoittaa 
kohdan ”kapteenin allekirjoitus vastalauseen varalle”, on toimitsijoiden 
odotettava pöydällä siihen asti, kunnes päätuomari vapauttaa toimitsijat 
tehtävästään. 

 
 

Ottelun päätyttyä 
 

Kirjurin tehtävä on jakaa pöytäkirjan kappaleet joukkueille. Pöytäkirjassa on kolme 
osaa. Jokaisen osan alalaidassa lukee, kenelle mikäkin kappale annetaan. 
Päällimmäinen eli virallinen kappale toimitetaan kilpailun järjestäjälle. Kotijoukkueen 
joukkueenjohtaja on ohjeistettu asiasta, joten pöytäkirja toimitetaan hänelle. 
Punainen kappale annetaan voittaneelle joukkueelle. Keltainen kappale annetaan 
ottelun hävinneelle joukkueelle. 

 
 

 Vuorohallintanuoli 
 

Pöytäkirjanpitäjän vastuulla on vuorohallintanuolen valvonta ja kääntäminen. 
Vuorohallintanuolta käytetään kiistapallotilanteiden ja neljännesten aloituksissa 
määrittämään, kumpi joukkue jatkaa ottelua sivurajalta. 
 
Se joukkue, joka ei saa elossa olevaa palloa pelikentällä ensiksi haltuunsa ylösheiton 
jälkeen, saa ensimmäisen hallintavuoron. 
 
Joukkue, joka neljänneksen tai jatkoajan päättyessä oli hallintavuorossa, aloittaa 
seuraavan neljänneksen tai jatkoajan sisäänheitolla keskirajan jatkeen kohdalta 
vastapäätä toimitsijapöytää, ellei peliä̈ jatketa vapaaheitoilla ja 
pallonhallintarangaistuksella. 

 
Hallintavuorossa oleva joukkue ilmaistaan vuoro-osoittimella, joka osoittaa 
vastustajan korin suuntaan. Vuoro-osoittimen suunta muutetaan välittömästi, kun 
hallintavuoroon liittyvä sisäänheitto päättyy. 

 
Kirjurin tulee kääntää vuorohallintanuoli välittömästi ensimmäisen puoliajan 
päätyttyä, koska joukkueet vaihtavat koreja toiselle puoliajalle. 
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