DISKOS xxx
2018-2019
TOIMINTAKERTOMUS
Diskos X –joukkue on osallistunut kaudella 2018-2019 Suomen jääkiekkoliiton Keskimaan alueen C-00
sarjoihin. Harjoittelu kaudella 2018-2019 on tapahtunut Jyväskylän kaupungin jäähalleissa ja
urheilupaikoilla seuralta saatujen vuorojen puitteissa. Joukkueella on ollut 80 jääharjoitustapahtumaa ja 40
oheisharjoitustapahtumaa.
Harjoittelu
alkoi
kesäryhmän
nimeämisen
jälkeen
15.4.2018
kesäharjoittelujaksolla. Joukkue on pitänyt omatoimisen harjoittelujakson (6 vkoa) ajalla 1.6.-15.7.2018.
Joukkueen pelaajamäärä oli kesäharjoitteluryhmässä 25 kenttäpelaajaa ja 3 maalivahtia. Lopulliseen
joukkueeseen valittiin elokuun lopussa harjoitusotteluiden jälkeen 15 hyökkääjää, 8 puolustajaa ja 2
maalivahtia. Kauden aikana lopettaneita tai muualle siirtyneitä pelaajia oli kolme, joukkueeseen siirtyi
toisesta seurasta kesken kauden kaksi hyökkääjää ja yksi maalivahti. Kauden loppuessa pelaajamäärä oli
sama kuin lopullisen joukkueen aloittaessa toimintansa 1.9.2018
Joukkueen valmentajina ovat kaudella 2018-2019 toimineet Oskari Ohjaaja (vastuuvalmentaja), Antti Apuri
(valmentaja) ja Kimmo Kiekko (maalivahtivalmentaja). Joukkueen johtoryhmään ovat valmennuksen lisäksi
kuuluneet Jaska Johtaja (joukkueenjohtaja), Raisa Rahakas (rahastonhoitaja), Taneli Talkoo (talkoovastaava)
sekä joukkueen huoltajat Risto Reipas ja Antti Ainapaikalla.
Joukkueen kuljetus on tapahtunut Linja-auto yhtiö Kuljetuksen toimesta.
Joukkue osallistui kauden jälkeen Lahti –turnaukseen sekä Ruotsissa pidettyyn Alfauros –turnaukseen.
Joukkue järjesti oman C –junioreille pidetyn turnauksen Suomen Jääkiekkoliitolta saamansa turnausluvan
mukaisesti 23.-24.12.2018. Turnausjärjestelyistä vastasi joukkueen johtoryhmä yhdessä pelaajien
vanhempien kanssa. Tapahtumasta saatu tuotto käytettiin lyhentämättömänä kausikuluihin.
Joukkue sijoittui alkusarjassaan ensimmäiseksi, nousten ylempään loppusarjaan keväälle. Alkusarjassa
joukkue pelasi 16 ottelua, joista 8 pelattiin kotikaukalossa ja 8 vieraskaukalossa. Keväällä pelatussa
ylemmässä loppusarjassa joukkue sijoittui toiseksi voittaen 16 ottelun sarjassa 15 ottelua ja häviten sarjan
voittaneelle joukkueelle jatkoajalla. Joukkueen pelaajat ovat urheilullisesti kehittyneet kauden aikana
tasaisesti.
Joukkueen vanhemmat ja pelaajat ovat kauden aikana osallistuneet useisiin eri talkoisiin keräten varoja
joukkueen toimintaan. Joukkueen vanhemmat ovat toimineet seuran edustusyhteisön kotiotteluissa
sovitulla tavalla toimitsijoina.
Pelaajilta on kerätty pelaajamaksua kuukausittain ajalla 1.5.2018-30.3.2019 toimintasuunnitelman
mukaisesti. Viimeinen maksuerä perittiin poiketen muista pienempänä tasausmaksuna.

Joukkueen seuralla hyväksytetyssä talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa on pitäydytty kauden aikana.
Omasta turnauksesta saatu tuotto mahdollisti talouden tasapainon huolimatta kauden aikana
tapahtuneesta linja-automaksun korotuksesta.
Joukkueen maksuliikenne on tapahtunut kokonaisuudessaan joukkueen tilin kautta, joukkueenjohtajalle ja
vastuuvalmentajalle kauden alussa haetuilla ja myönnetyillä pankkikorteilla on suoritettu pelimatkojen
ruokailut ja vähäiset varustehankinnat. Kuljetusmaksut ja isommat talousarvion mukaiset hankinnat on
maksettu laskulla.
Joukkueen kuitintarkastajina ovat kaudella 2018-2019 toimineet Teuvo Tarkka ja Piritta Pihi, molemmat
joukkueessa pelanneiden pelaajien vanhempia. Toimitetussa tarkastuksessa ei ole havaittu puutteita tai
epäkohtia.
Joukkueen tilinpäätös asiakirjat ovat toimintakertomuksen liitteenä.
JOUKKUEEN TOIMINTA:
•

Jääharjoitukset 80

•

Oheisharjoitukset 40

•

Ottelut 32

•

Harjoitusottelut 4

•

Turnaustapahtumat 3

•

Pelaajamäärä 25

•

Toimihenkilöt 8

Jyväskylässä 30.4.2019
Jaska Johtaja
Diskos XXX
joukkueenjohtaja

