Anu Sormunen
Olen ollut mukana Cetuksen toiminnassa vuodesta 2010 alkaen, kun vanhin lapsistani aloitti
uintiharrastuksen. Vuosien varrella kokemusta on kertynyt eri toimitsijatehtävistä altaan laidalta, ja viime
vuodet olen toiminut yhden kilpauintiryhmän joukkueenjohtajana. Lapsistani pojat ovat kilpauimareita ja
tytär puolestaan taitouimari. Kokemusta ja näkemystä on kertynyt siten laajasti Cetuksen toiminnasta.
Uskon, että Cetuksen vahvuudet ovat nimenomaan monilajisuudessa ja siinä, että urheilijoille tarjotaan
kehityspolkuja, joissa yksilöiden eriaikaiset kehitysvaiheet huomioidaan.
Oma urheilutaustani on nuoruusvuosien taitoluistelussa. Luistelu-urani jälkeen toimin muutaman vuoden
taitoluistelun ohjaajana ja valmentajana, minkä jälkeen keskityin tuomaritoimintaan. Tuomariurani aikana
olen noussut kansalliseksi ylituomariksi ja kansainväliseksi tuomariksi, minkä lisäksi toimin aktiivisesti liiton
koulutustehtävissä sekä vapaaehtoistehtävissä kv-arvokilpailuissa. Tämä yli 30 vuoden kokemus on antanut
minulle paljon näkemystä ja ymmärrystä siitä, miten kilpaurheilumaailma toimii, mitä seuroilta vaaditaan
kun tavoitteena on nousta kansainväliselle huipulle ja myös aivan käytännön tason kokemusta suurtenkin
kansainvälisten kilpailutapahtumien järjestämisestä.
Koulutukseltani olen politiikan tutkimuksen B.Sc. Tarton yliopistosta. Työskentelen johdon assistenttina
sijoitusalan yrityksessä.

Jussi Teijonsalo
Olen 2019 alusta toista kertaa Cetuksen hallituksessa. Hallituksen sisällä olen ollut vastuussa uinnin
kilpailutoiminnasta. Aikaisemmin olin hallituksessa 2008-2012, silloin painopisteenä vesipallotoiminta, jota
olin tuomassa Cetukseen 2006.
Uin itse kilpaa Laaksolahden Virissä 1980-luvulla maajoukkuetasolle asti, vesipalloa pelasin uintiuran
jälkeen I-divisioonassa ja Cetuksessa SM-sarjaa vuoteen 2014. Kaikki kolme tytärtäni ovat myös olleet
mukana Cetuksen toiminnassa; Fanny ui edelleen maajoukkuetasolla, nuoremmat kävivät uimakouluja ja
vesirallit. Toinen ehti olla hetken myös taitouinnissa ennen kuin siirtyi muihin harrastuksiin.
Uintiurheilun parissa olen toiminut oman kilpailemisen jälkeen lähes jatkuvasti erilaisissa hankkeissa
mm. aikuisten tekniikkakurssitoiminnan kehittämisestä SFI:n Simrådetiin sekä tapahtumien järjestäjänä &
toimitsijana uinnissa ja vesipallossa. Siviilissä vedän energia-alan start-upeihin sijoittavaa rahastoa ja teen
pienimuotoista konsultointia.
Jatkaisin mielelläni hallituksessa toisen kaksivuotiskauden. Tavoitteena vahvistaa yksi Cetus-toimintamallia,
jossa kaikki seuran toiminnassa mukana olevat kokevat tekemisen riemua ja kuuluvansa samaan yhteisöön
riippumatta siitä onko kyseessä matalan kynnyksen harrastetoiminta vai kansainväliselle huipulle tähtäävä
kilpaurheilu.

Salli Schreck
Olen ollut Cetuksen toiminnassa mukana alusta asti; ensin uimarina, sitten valmentajana ja viimeiset kaksi
vuotta hallituksen jäsenenä. Hallitustaipaleen alussa 2018-2019 pääsin päätöksenteon ohella ottamaan
vastuuta myös toimeenpanosta, kun hoidin osa-aikaisesti uinnin valmennuspäällikön tehtäviä.
Koulutukseltani olen KM, työskentelen kolmatta vuotta erityisopettajana espoolaisessa alakoulussa.
Seuratoiminnassa mukana olemisen lisäksi saan kehittää uintiurheilua pitämällä säännöllisesti Uimaliiton
koulutuksia aloitteleville valmentajille ympäri Suomea.

Hallitustyössä haluan olosuhteista huolehtimisen ohella kiinnittää erityistä huomiota seuran
toimintakulttuurin kehittämiseen myös tulevaisuudessa. Minulle on tärkeää, että lasten ja nuorten
valmennuksessa urheilullisia arvoja tavoitellaan kestävällä tavalla. Hallituksen jäsenen roolissa osallistun
mielelläni seuran kehittämiseen myös altaan laidalla.

Timo Korkeamäki
Minulla ei ole henkilökohtaista uinti taustaa muutaman vuoden takaisia kuntotriathloneja lukuun
ottamatta. Oma lajini oli aikoinaan yleisurheilu. Siltä ajalta urheiluseuratoiminta on hyvinkin tuttua ja
kaikenlainen sekä penkkiurheilu, että kuntoilu on sydäntä lähellä. Cetuksen toiminnassa olen ollut mukana
viitisen vuotta uimarin vanhempana ja toimitsijatehtävissä. Viime aikoina olen ollut vakiokalustoa altaan
reunalla kisoissa Espoonlahdessa.
Olen viettänyt paljon aikaa ulkomailla - asunut 4 vuotta Ruotsissa ja 16 vuotta USA:ssa. Vuodesta 2008
lähtien perheemme on kuitenkin ollut espoolainen.
Siviilissä olen koulutukseltani kauppatieteen tohtori ja olen töissä Aaltoyliopiston Kauppakorkeakoulussa.

