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nekkeita oli myyty yli 5000 kpl, joten niissäkin ollaan
menossa kohti ennätysvuotta.

Arvoisat Jääkarhut!
Tervetuloa seuran vuosipäiväjuhlaan.
Vuonna 1989 toimintansa aloittanut seuramme on
kasvanut yhdeksi Joensuun suurimmista yhteisöistä.
Jokainen joensuulainen tuntee jonkun jääkarhun.
Saunamme tarjoaa myös kielikylpyjä, sillä yliopiston
kampuksen ohella Mäntyniemi on Joensuun kansainvälisin paikka. Näin kauttamme välittyy kuva
Joensuusta myös maamme rajojen ulkopuolelle.
Seuran jäsenmäärä jatkaa kasvuaan. Nyt Jaakon
päivänä maksaneiden jäsenten määrä on 1204. Tämä
ennakoi, että viime vuoden ennätys 1270 rikkoontuu
jo alkusyksyn aikana. Uudet jäsenet ovat tietenkin
tervetulleita, sillä seurasta eroaa vuosittain lähes 200
jäsentä. Seuran hyvä talous perustuu paljolti suureen
jäsenmäärään.
Myös vierailijoiden määrä näyttää lisääntyvän vuosi
vuodelta. Toukokuun loppuun mennessä kertaran-

Olemme elinvoimainen ja vireä yhteisö. Lisäarvoa
syntyy aina vain, sillä seura tuottaa enemmän kuin
kuluttaa.
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.
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 kiitokset
ansaitseva henkilö.

Vuoden Jaakon arvolla on vuosien varrella palkittu
sidosryhmiä sekä ennen kaikkea seuran luottamushenkilöitä ja muita ahkeria talkoolaisia.
Vuoden Jaakko nimetään nyt kuudennentoista
kerran. Valinta on aina arvovalinta, sillä yli 1200
jäsenen yhteisössä ansioituneita on useita ja
ansioitua voi myös monin eri tavoin.
Hyvän ilmapiirin kannalta on tärkeää, että seurasta
löytyy sääntöjen puitteissa mieluista virikettä
mahdollisimman monelle. Myös palkitsemisessa on
tärkeää muistaa tasa-arvo ja monipuolisuus.
Saunomisen ja avantouinnin lisäksi seuralla on
muutakin vakiintunutta toimintaa, patikkaretkiä ja
kilpailumatkoja.
Vuosittaisissa avantouintikilpailuissa avantouimarit
eri puolilta maata, jopa eri puolilla maailmaa
tapaavat toisensa, kuin luokkakokouksissa ikään.
Tämä lähentää, vähentää ennakkoluuloja, lisää
näkyvyyttä ja tuo harrastukselle positiivista
julkisuutta.

Tänä vuonna Vuoden Jaakon tunnustuksen perusteluita ovat sisukkuus, päättäväisyys ja periksiantamattomuus.
Vuoden
Jaakoksi
valittu
on
perinteisten
avantouintikilpailujen lisäksi jääuimarina osallistunut
hienolla menestyksellä useisiin ylipitkiin, jopa
kilometrin pituisiin – toistan – jopa kilometrin
pituisiin,
avantouintikilpailuihin
eri
puolilla
maailmaa.
Vuosi sitten hän oli mukana kutsuttuna uimarina
kansainvälisessä "Fast and Frozen" viestijoukkueessa,
joka ui edestakaisin Pohjoiskanaalin yli PohjoisIrlannista Skotlantiin. Joukkueessa oli kuusi uimaria
ja matka oli yhteensä 86 km.
Joensuun Jääkarhujen Vuoden Jaakko 2016 on
seuran uintisankaritar Elina Mäkinen.

