
Sirpa Väyrynen 
 
Lapseni aloitti uintiharrastuksen 15 vuotta sitten Cetuksen alkeisuimakoulussa ja siitä alkoi myös minun 
matkani Cetus -vanhempana. Vuosien varrella minulle on kertynyt kokemuksia monenlaisista erilaisista 
toimitsija - ja vapaaehtoistehtävistä seurassa; mm kymmeniä kisoja,  Cetuskaupan vetämistä, seurapäivä - 
idean jalkauttamista, nettisivujen uudistusprosessia, fanipaitojen ideoimista. Cetuksen hallituksen ja 
muutamien aktiivihuoltajien kanssa käynnistimme muutama vuosi sitten kilpauinnin puolella 
joukkuejohtajatoiminnan. Toimin joukkueenjohtajien vetäjänä pari kolme vuotta ja tällä hetkellä jaan toisen 
huoltajan kanssa vastuuta Kansallisen ryhmän joukkueen johtamisesta. Olen myös toiminut kaksi viimeistä 
vuotta Cetuksen kilpauinnin kisakoordinaatioryhmän jäsenenä. Kokemusta ja näkemystä minulla on 
Cetuksen kilpauintitoiminnasta laajasti. 
 
Haluan olla vaikuttamassa siihen, että Cetuksessa tarjoamme jatkossakin monipuolisesti ja 
monilajisesti vauvasta vaariin mahdollisuuksia harrastaa uintiurheilua. Pidän tärkeänä myös sitä, että 
urheilijoillemme tarjotaan laadukasta valmennusta, mahdollisuus yksilölliseen kehityspolkuun aloittelijasta 
huipulle sekä turvalliset olosuhteet harjoitteluun. Sydäntäni lähellä ovat  Cetus -strategian arvot; kunnioitus 
ja reilu peli, yhdessä tekeminen sekä ilo, innostus ja intohimo. Näissä on hyvä perusta sekä Suomen 
suurimman uintiurheiluseuran toiminnalle että meidän urheilijoidemme elämään ylipäätään. Koen, että 
seurassamme on mukava yhteisöllinen henki, jota haluan olla kehittämässä ja ylläpitämässä. 
 
Koulutukseltani olen erityisopettaja ja teen työtä alakouluikäisten lasten kanssa. Perheeseeni kuuluu 
aikuistuvan uimaripoikani lisäksi mieheni sekä temperamentikas Hilla -koiramme. 
 
Ystävällisesti 
 
Sirpa Väyrynen 

 

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. Lasteni myötä olen ollut mukana niin 
kilpauinnin kuin myös taitouinnin toiminnassa. 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. 

 Terveisin, Anu 



Marjokaisa Ryhänen  
 
Molemmat lapseni ovat oppineet uimaan Cetuksen kursseilla ja pelaavat nyt aktiivisesti vesipalloa. Olen 
ollut mukana Cetuksen toiminnassa erilaisissa vapaaehtoistehtävissä noin kymmenen vuotta, josta 
kahdeksan vuotta joukkueenjohtajana ja nyt kaksi viimeistä vuotta myös seuran hallituksessa. 
 
Uimaliiton toiminnassa olen ollut aiemmin vesipallon asiantuntijaryhmän jäsenenä ja tästä syksystä alkaen 
Uimaliiton vesipallon ydinryhmässä Cetuksen edustajana. 
 
Haen jatkokautta hallituksessa, koska haluaisin edelleen tehdä työtä sen eteen, että voimme seurana 
tarjota kaikille uintiurheilusta innostuneille lapsille ja nuorille mahdollisuuden harrastaa ja saada omassa 
lajissaan hyvälaatuista ja omien tavoitteiden saavuttamista tukevaa valmennusta. 
 
T. Marjokaisa  
 


