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Kunnioitettu Joensuun Jääkarhujen perustaja ja seuramme
kunniajäsen Kalevi Rullo
Hyvät ystävät
Tervetuloa viettämään juhlaa avantouintikeskukseen.
Viettämään juhlaa, jota ei taatusti otettu puheeksi
Vehkalahdentie 28 kerhohuoneessa talvella 1989, vaikka
kokoonkutsuja Kalevi Rullo läsnäolijoille avantouinnin
ihanuudesta kertoikin.
Avantouinnista kiinnostuneita joensuulaisia oli kerätty
kokoon
sanomalehti-ilmoituksella.
Myöhempien
muistikuvien mukaan paikalla olisi ollut läsnä noin 15
henkeä. Pastori Kalevi Rullon, lempinimeltä Isä-Camillon,
toimiessa puuhamiehenä tulevien jääkarhujen toiminta
lähti nopeasti liikkeelle, kun kaupunki vuokrasi
Mäntyniemen huvilan avantouimarien käyttöön.
Toiminta virallistui kevään kuluessa, kun Joensuun
Uimaseura hyväksyi vuosikokouksessaan 11.4.1989
jääkarhut joukkoonsa. Tuolloin avantouimareita sanottiin
asiakirjojen mukaan olleen jo noin 40. Itseoikeutettuna
edustajana uimaseuran avantouintijaostossa toimi Kalevi
Rullo.

Ensimmäiset viralliset talvikauden avajaiset pidettiin
sunnuntaina lokakuun 1. päivänä 1989. Vakiintuvan seuran
tunnusmerkki oli myös se, että Mäntyniemen toimipaikkaa
saivat avantouintiin käyttää ainoastaan seuran jäsenet.
Yhteenkuuluvaisuus todennettiin kankaisella jäsenmerkillä.
Vuonna 1907 perustettu Joensuun Uimaseura oli ja on
tietysti edelleenkin avantouimareille hyvä yhteistyökumppani. Se on toiminnoiltaan kuitenkin kovasti
erilainen. Niinpä jo runsaan vuoden yhdessäolon jälkeen
virisi ajatus omasta itsenäisestä seurasta.
Avantouintiseura Joensuun Jääkarhut ry perustamis- ja
ensimmäinen vuosikokous pidettiin 5. päivänä joulukuuta
1990 Joensuun keskus-pesulan kokoushuoneessa. Osa
läsnä olleista on edelleen seuran jäseniä, ainakin Tarja
Heiskanen, Tuula Jalonen, Eila Lappalainen, Tapio Tuori,
Timo Vaittinen ja Pertti Määttänen, joka myös valittiin
seuran ensimmäiseksi puheenjohtajaksi.
Paikkakunnalta muuton vuoksi Kalevi Rullo jättäytyi
seuran toiminnasta vähitellen kokonaan pois. Erota hän ei
kuitenkaan voinut, sillä seuramme perustajasta tuli myös
seuran ensimmäinen kunniajäsen.
Seuran jäsenmäärä kasvoi kiihtyvällä vauhdilla. Talvella
1993
seura
markkinoi
avantouintia
tehokkaasi

järjestämällä Joensuussa Avantouinnin SM-kilpailut. Se
herätti kaupunkilaisten mielenkiinnon ja niinpä vuoden
1993 lopulla seurassa oli jäseniä jo yli 300.
Petteri Kiljusen valinta puheenjohtajaksi vuonna 1994
aktivoi entisestään seuran toimintaa. Yhteenkuuluvaisuus
lisääntyi ja talkoohenki oli voimissaan. Talkootyön
todellisen voimannäytteen, uuden saunarakennuksen
vihkiäisiä vietettiin syksyllä 1995.
Seuran viettäessä 10-vuotisjuhlaansa Joensuun yliopiston
Carelia-salissa syksyllä 1999 oli jäsenmäärä jo 870.
Vuosien saatossa vanhan Mäntyniemen tilat kävivät
ahtaiksi ja epäkäytännöllisiksi. Myös tontin vuokra-aika
oli päättymässä. Näin seura joutui etsimään uusia
ratkaisuja.
Jääkarhujen nykyiset toimitilat valmistuivat helmikuussa
2005 vain muutaman sadan metrin päähän vanhasta
Mäntyniemen huvilasta. Uusi toimipaikka kantaa nimeä
Mäntyniemen Avantouintikeskus.
Niinpä niin! Mitäpä enää tekisi valmiissa maailmassa.
Avantouintiseura Joensuun Jääkarhut tuntuu todellakin
hyvin valmiilta. Sen jäsenmäärä näyttää vakiintuneen
tuhanteen. Seuran budjetoidut tuotot ovat yli 100 000 €.
Suurin tulolähde on jäsen- ja liittymismaksut, mutta
liiketoiminnan, vierasmaksujen ja tilavuokrien avulla

jäsenmaksu on voitu pitää sangen kohtuullisena.
Huomattava taloudellinen merkitys on myös jäsenten
tekemällä talkootyöllä, joka muodostaa myös seuran
toiminnallisen pohjan.
Avantouinnin ja avantosaunomisen lisäksi Jääkarhuilla on
myös muuta toimintaa, erilaisia liikuntatapahtumia sekä
juhlia. Osallistumme avantouintikilpailuihin, hiihdämme
joukolla Pyhäsaareen, teemme patikkaretkiä, pidämme
avoimien ovien päiviä. Joensuun kaupunki valitsi
seuramme vuonna 2005 vuoden liikuttajaksi ja Karjalan
Heili -lehti ensi viikon Terrieriksi.
Vuosipäiväksemme on vakiintunut heinäkuinen Jaakon
päivä, joka kansanperinteessä merkitsee vesien
kylmenemistä. Tuolloin kiitämme kaikkia ansioituneita
valitsemalla kiitoksen kohteeksi erityisen ansioituneen
Vuoden Jaakon.
Kauniiksi tavaksi on vakiintunut myös kiittää vuosittain
jäsenten tekemää talkootyötä erityisellä kiitostilaisuudella.
Tiedottamisessa käytetään nykyisin ilmoitustaulun lisäksi
yhdistyksen erittäin tasokkaita ja monimuotoisia internetin
kotisivuja.
Aina aika-ajoin singahtaa jäsenille myös sähköpostia
puheenjohtajalta tai sihteeriltä. Kaikki eivät kuitenkaan
sähköpostia käytä ja jäsenrekisterissä on vain osa jäsenten

sähköpostiosoitteista. Näin ilmoitustaulu
asemansa tiedotusvälineenä vielä pitkään.

säilyttänee

Näin olen teille kertonut tämän oivallisen seuran vaiheista,
joten mitäpä enää kertoisin.
Sen päivittäinen toiminta alkaa jo ennen päivän sarastusta
aamu-uimareiden saapuessa, jatkuu eläkevuorolaisten
seurassa puolipäivän korkeudelle ylös ja kallistuu
rauhallisesti alas illan lepoon kuuman ryhmän poistuessa
monen tuhannen kultaisen auringon kiertoessa.

