Moi!
olemme saaneet suuren määrän palautetta ja yhteydenottoja viime viikolla lähetetyn tiedotteen jälkeen ja
tehneet sen perusteella muutoksia Cetuksen masterstoimintaan. Suuri kiitos kaikille keskusteluun
osallistuneille!
Cetuksen mastersuinnin valmennusmaksu ja toiminta porrastetaan 1.1.2022 alkaen seuraavasti:
Masters 2, hinta 190 eur/kausi
Allasharjoitus kaksi kertaa viikossa: tiistaina klo 20:40-21:40 ja torstaina klo 20:40-21.40. Molemmat
harjoitukset Leppävaaran uimahallissa. Molemmissa harjoituksissa on valmentaja läsnä. Valmennusmaksu
ei sisällä starttimaksuja seuran ulkopuolisiin kilpailuihin ja seuran järjestämiin kilpailuihin osallistuva
sitoutuu tekemään vuoden aikana vähintään yhden talkoovuoron seuran järjestämissä kilpailuissa. Seura
järjestää tarpeelliset tuomarikoulutukset.
Masters 4, hinta 270 eur/kausi
Allasharjoitus neljä kertaa viikossa: maanantaina klo 20:40-21:40, tiistaina klo 20:40-21:40 ja torstaina klo
20:40-21:40 Leppävaarassa sekä sunnuntaina klo 19:30-21:00 Espoonlahdessa 50m altaassa. Sunnuntain
harjoitusvuoron yhteydessä on mahdollisuus omatoimiseen kuntosaliharjoitteluun seuran tiloissa. Niinä
kertoina kun Espoonlahden uimahalli on kilpailukäytössä, järjestetään vastaavaan aikaan korvaava vuoro
Leppävaaran uimahallissa. Valmentaja on läsnä tiistain ja torstain harjoituksissa. Valmennusmaksu sisältää
starttimaksut ja kilpailuihin osallistuva sitoutuu tekemään vuoden aikana vähintään kolme talkoovuoroa
seuran järjestämissä kilpailuissa. Seura järjestää tarpeelliset tuomarikoulutukset.
Rannekkeiden osalta käytäntö on toistaiseksi se, että Masters 2 -ryhmäläisillä ei ole rannekkeita ja Masters
4 -ryhmäläisillä on ranneke. Jos Espoon kaupunki muuttaa rannekekäytäntöjään toimimme niiden
mukaisesti.
Saamamme palautteen perusteella masterstoimintaan liittyvä tiedonkulku seuran ja toimijoiden välillä on
toiminut viime aikoina kehnosti. Tätä kehitetään jatkossa siten, että virallisen viestintäkanavan eli Cetuksen
nettisivujen sekä myClub-viestien lisäksi perustamme oman mastersien WhatsApp-ryhmän nopeaa
viestintää varten, jota kautta esimerkiksi sunnuntain treenien siirrot Leppävaaraan ja vastaava viestintä
voidaan viipymättä suorittaa. Tähän viestiryhmään mukaan haluavat voivat lähettää yhteystietonsa Cetus
mastersien sähköpostiosoitteeseen masters@cetus.fi. Ryhmään lisätään nimiä sitä mukaa kun halukkaita
ilmaantuu. Normaaleissa jäsenasioissa voi lähettää sähköpostia ensisijaisesti osoitteeseen masters@cetus.fi
tai olla suoraan yhteydessä toiminnanjohtaja Ville Ouraan, ville.oura@cetus.fi.
Mastersien maksukäytäntö muuttuu siten, että ryhmiin ilmoittaudutaan jatkossa ostamalla sitä vastaava
tuote Cetuksen verkkokaupasta osoitteesta www.cetus.fi. Ilmoittauduthan tulevalle kaudelle viimeistään
kuukautta ennen kauden alkua, jotta tarvittavat järjestelyt ovat kunnossa kauden alkaessa. Tällä
muutoksella yksinkertaistamme ilmoittautumisprosessia ja vältymme turhilta laskutuksilta. Ensi kauden
ilmoittautumiset avataan 2.11.2021.
Cetuksella on jo muutamia vuosia ollut käytössä joukkueenjohtajajärjestelmä, jonka avulla seuran ja
harjoitusryhmien vanhempien yhteydenpito on helpottunut. Joukkueenjohtajan (jojo) tehtävänä on
edustaa ryhmäänsä seuran suuntaan ja välittää tietoa seuralta ryhmälle. Joukkueenjohtaja voi osallistua
seuran jojo-kokouksiin ja on siten paremmin tietoinen seurassa tapahtuvista asioista. Tehtävä ei ole
kuormittava ja jojona on tyypillisesti toiminut yksi tai kaksi harjoitusryhmän vanhemmista. Haemme nyt

jojoa myös masterseille ja toivoisimme, että joku teistä ilmoittautuisi tähän tehtävään. Tehtävä on
mahdollista muokata esimerkiksi kausittain kiertäväksi, jos näin halutaan. Tiedustelut ja ilmoittautumiset
Cetuksen jojo-tiimin vetäjä Kira Kaislalle: kira.kaisla@icloud.com, 050 405 6922.
Yhteydenpidon varmistamiseksi seuran hallitus nimeää lisäksi joukostaan yhteyshenkilön, johon voi olla
tarpeen vaatiessa suoraan yhteydessä. Yhteyshenkilönä aloittaa seuran puheenjohtaja.
Uskomme, että näillä uudistuksilla parannamme Cetuksen masterstoimintaa seuraavalle tasolle.
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