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Arvoisat Jääkarhut! 
 
Tervetuloa seuran vuosipäiväjuhlaan. 
 
Vuonna 1989 toimintansa aloittanut seuramme 
on kasvanut yhdeksi Joensuun suurimmista 
yhteisöistä. Jokainen joensuulainen tuntee 
jonkun jääkarhun. Saunamme on yliopiston kam-
puksen ohella Joensuun kansainvälisin paikka, 
joten kauttamme välittyy kuva Joensuusta myös 
maamme rajojen ulkopuolelle. Vuonna 2014 
seuran jäsenmäärä ylsi uuteen ennätykseen 
1188. Ennätys rikkoontuu kuitenkin jo vuonna 
2015.  
 
Olemme siis elinvoimainen ja vireä yhteisö. 
Lisäarvoa syntyy aina vain, sillä seura tuottaa 
enemmän kuin kuluttaa. Tästä on osoituksena 
uusi, uutuuttaan vielä liukas laiturimme, jonka 
maalämpöön pohjautuva lämmitysjärjestelmä 
parantaa sulana pysymistä kovilla pakkasilla. 
Uudistus lisää turvallisuutta ja sillä saavutetaan 
säästöä sähkön kulutuksessa. 
 

Hyvien tapojen mukaisesti seura on vuosien 
varrella muistanut ansioituneita monin eri tavoin.  
 
Vuotuisista muistamisista suurin mielenkiinto 
liittyy seuran vuosipäivään, jota on vietetty 
vuodesta 2001. Kesälle sijoitettuna vuosipäivän 
ajankohta, Jaakon päivä on avantouimareille 
kesäpäivistä paras mahdollinen. Poikkeukselli-
sesti juhlimme tänä vuonna jo sen aattona, 
Tiinan päivänä. 

Vuosipäivämme tärkein rituaali on Jaakon 
heittämä kylmä kivi. Yleensä se ei vielä aiheuta 
vesien kylmenemistä, mutta meille jääkarhuille 
se merkitsee kylmenevän veden ja uuden 
avantouintikauden odotusta. Kiven heittävä 
Vuoden Jaakko on aina erityisen ansioitunut ja 
jääkarhujen luottamusta nauttiva henkilö. 

Vuoden Jaakon arvolla on vuosien varrella 
palkittu sidosryhmiä sekä ennen kaikkea seuran 
luottamushenkilöitä ja muita ahkeria talkoolaisia. 
 
Vuoden Jaakko nimetään nyt viidennentoista 
kerran. Valinta on aina visainen, sillä yli 1000 



hengen yhteisössä ansioituneita on useita ja 
ansioitua voi monin eri tavoin. 
 
Hyvän ilmapiirin kannalta on tärkeää, että 
seurasta löytyy sääntöjen puitteissa mieluista 
virikettä mahdollisimman monelle. Myös ansi-
oituneiden muistamisessa on tärkeää muistaa 
tasa-arvo ja monipuolisuus. 
 
Saunomisen ja avantouinnin lisäksi seuralla on 
paljon muutakin toimintaa. Osallistumme avanto-
uintikilpailuihin, joissa avantouimarit eri puolilta 
maata, jopa eri puolilla maailmaa tapaavat, kuin 
luokkakokouksessa ikään. Tämä lähentää, lisää 
näkyvyyttä ja tuo harrastukselle positiivista 
julkisuutta. 
 
Kilpailumatkojen lisäksi seura on järjestänyt ja 
tukenut erilaisia ulkoilu- ja liikuntapäiviä, joista 
erityisen suosittuja ovat olleet kevään ja syksyn 
patikkaretket. 
 
Tänä vuonna tunnustus annetaan pitkäaikai-
sesta, osaavasta ja innostuneesta työstä 
Joensuun Jääkarhujen liikuttajana. 
 

Joensuun Jääkarhujen Vuoden Jaakko 2015 on 
seuran suosittujen kevään ja syksyn patikka-
retkien järjestäjä ja eräopas  Ilmo Nousiainen. 


