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Arvoisat Jääkarhut! 
 
Tervetuloa seuran vuosipäiväjuhlaan. 
 
Seuran jäsenmäärä on nyt yli 1500 eli 
enemmän kuin koskaan. Myös seuraan 
kuulumattomien kävijöiden määrä jatkaa 
kasvuaan ja kertarannekkeita myydään tänäkin 
vuonna ennätysmäärä. Seuran toimipaikkaan 
tehdään vuosittain yli 130 000 käyntiä.  
 
Uudet jäsenet ja kertarannekkeen ostavat ovat 
tietysti tervetulleita, sillä seuran hyvä talous 
perustuu, talkootyön ohella, jäsenmäärään ja 
maksullisen palvelutoiminnan tuloihin. 
 
Sääntöjensä mukaan seuran tarkoituksena on 
avantouintiharrastuksen ylläpitäminen ja edis-
täminen. Niinpä sen on tarvittaessa vastattava 
myös lisääntyneeseen kysyntään.  

 
Kävijämäärän kasvu aiheutti tarpeen laajentaa 
toimipaikkaa rakentamalla saunarakennuksen 
kylkeen lisäsauna sekä miesten ja naisten 
pukuhuoneiden jatkeiksi lisäpukuhuoneet ja -
suihkut. Päätös laajentamisesta tehtiin kevään 
2017 yleiskokouksessa.  
 
Lisärakentaminen on nyt saatu päätökseen, 
joten asiaa on syytä juhlia. Tervetuloa siis myös 
lisätilojen avajaisjuhlaan.  

 
Seuran vuosipäivää on vietetty vuodesta 2001. 
Perinteisesti tosin Jaakon päivänä, jolloin 
Jaakon heittämä kylmä kivi aloittaa uuden 
avantouintikauden odotuksen. Tänä vuonna 
vuosipäivän juhlinta siirretiin rakennustöiden 
vuoksi marraskuulle, joten tämän vuoden 
juhlassa ei ole tarvetta heittää kylmää kiveä. 
 



Hyvien tapojen mukaisesti seura on vuosien 
varrella muistanut ansioituneita jäseniään 
monin eri tavoin. Vuotuisista muistamisista 
suurin mielenkiinto liittyy juuri tähän seuran 
vuosipäivään. 
 
Vuoden Jaakko julkistetaan nyt kahdeksannen-
toista kerran. Valinta on aina arvovalinta, sillä 
yli 1500 jäsenen yhteisössä ansioituneita on 
useita ja ansioitua voi monin eri tavoin.  
 
Palkitsemisessa tärkeitä hyveitä ovat tasa-arvo 
ja tasapuolisuus. Aina emme valitettavasti 
pysty noudattamaan sukupuolten välistä tasa-
arvoa, mutta aina Vuoden Jaakko on ollut ja on 
varmasti myös jatkossa erityisen ansioitunut ja 
jääkarhujen kiitokset ansaitseva henkilö. 
 
Vuonna 2018 Vuoden Jaakon tunnustus on 
palkinto valmiiksi saatetusta elämäntyöstä. 
Tämä avantouintikeskus on yhden ja saman 

arkkitehdin luomus. Se on nyt sitten valmis. 
Tontti on täyteen rakennuttu, joten jos kasvu 
jatkuu edelleen merkittävästi, meidän on 
etsittävä uusia ratkaisuja.  
 
Vuoden Jaakon tuntevat myös kaikki kilpailevat 
avantouimarit, sillä entisenä joensuulaisena 
kilpauimarina hän on voittanut lukuisia mita-
leita avantouinnin SM- ja MM-kilpailuissa ja 
tehnyt näin merkittävää pr-työtä suomalaisen 
avantouinnin hyväksi. 
 
Joensuun Jääkarhujen Vuoden Jaakko 2018 on 
seuramme monivuotinen jäsen ja toimipaik-
kamme arkkitehti Arto Kärnä. 


