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Arvoisat Jääkarhut!
Tervetuloa seuran vuosipäiväjuhlaan.

Vuosikokouksen yhteydessä keväällä seura tarjoaa
kokouksessa läsnä oleville mitalikakkukahvit
avantouinnin SM- ja MM-kilpailuissa menestyneiden
kunniaksi.

Vuonna 1989 toimintansa aloittanut seuramme on
vuosien saatossa kasvanut yhdeksi Joensuun
suurimmista yhteisöistä. Vuonna 2013 seuran
jäsenmäärä ylsi uuteen ennätykseen 1112 ja myös
vierailijoiden kertarannekkeita myytiin
ennätykselliset 6000 kpl. Molemmat ennätykset
rikotaan kuitenkin jo vuonna 2014. Olemme
elinvoimainen ja vireä yhteisö.

Kauniiksi tavaksi on muodostunut myös seuran
talkooväen vuotuinen kiitostilaisuus.

Hyvien tapojen mukaisesti tämä vireä seura on
vuosien varrella muistanut ansioituneita jäseniään
monin eri tavoin.

Jaakon päivään on vuosisatojen varrella liittynyt
monia uskomuksia. Näistä tunnetuin on kylmän kiven
viskaaminen järvien vesiin. Aina tämä ei ole
merkinnyt vesien kylmenemistä, mutta ainakin meille
jääkarhuille se merkitsee kylmenevän veden ja uuden
avantouintikauden odotusta.

Seuran perustaja Kalevi Rullo kutsuttiin jo 1990
luvun alussa seuran kunniajäseneksi ja vuonna 2009
seuran 20-vuotisjuhlassa Joensuun Jääkarhut -mitali
myönnettiin pitkäaikaiselle puheenjohtajalle Petteri
Kiljuselle ja seuran tähtiuimarille, maailman
menestyksekkäimmälle avantouintikilpailijalle Tero
Matkaniemelle.

En tiedä, mutta luulen, että vuotuisista muistamisista
suurin mielenkiinto liittyy seuran vuosipäivään, jota
on vietetty vuodesta 2001 lähtien. Kesälle sijoitettuna
vuosipäivän ajankohta 25. heinäkuuta eli Jaakon
päivä on avantouimareille kesäpäivistä paras
mahdollinen.

Vuosipäivämme tärkein rituaali on Jaakon heittämä
kylmä kivi. Ei yksin veden kylmenemisen vuoksi
vaan siksi, että tuon kiven heittävä Jaakko on aina
erityisen ansioitunut ja jääkarhujen luottamusta

nauttiva henkilö.
Vuoden Jaakko nimetään nyt neljännentoista kerran.
Valinta on ollut yleensä visainen, sillä ansioituneita
on aina useita ja ansioitua voi monin eri tavoin.
Tänä vuonna valinta oli kuitenkin helppoa, sillä
valittavan erityisansioina painotettiin moniosaamista,
ystävällisyyttä ja läsnäoloa.
Nämä painotukset ovat seuralle tärkeitä hyveitä, sillä
avantouintikeskuksemme palvelee vuoden jokaisena
päivänä jäseniensä lisäksi useita satoja vierailijoita.
Varovastikin arvioiden seuran toimitiloihin tehdään
vuositasolla reilusti yli 100 000 käyntiä.
Vuoden Jaakko on taatusti näkyvin ja luultavasti
myös parhaiten tunnettu jääkarhu. Hänet tapaa täällä
joka päivä, hän tietää ja taitaa, häneltä kysellään ja
ilmeisen mieluusti hän myös vastaa. Ei hänestä
muuten käytettäisi nimitystä ”se ystävällinen
jääkarhu-rouva”.
Joensuun Jääkarhujen Vuoden Jaakko 2014 on seuran
talonmies ja sihteeri Riitta Sarola.

