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Kun ohjaaja luottaa
laitteiden toimivuuteen
hän voi antaa kaikkensa
ryhmäläisille.

Äänentoistolaitteita tarvitaan liikunnan ohjaamisessa.
Ryhmäläiset kuulevat ohjaajan ääntä paremmin kun sitä
vahvistetaan. Samalla ohjaaja voi suojella omaa ääntään
turhalta rasitukselta. Äänentoistolaitteisto antaa
mahdollisuuden myös taustamusiikin käyttöön
ohjaustilanteissa, mikä lisää liikkujien
harjoitusmotivaatiota monissa tilanteissa. Lisäksi
musiikkiäänitteitä käyttämällä voi luoda haluttua
tunnelmaa tukemaan suoritusta sekä tahdittaa
liikesuoritusta oikeaan tempoon.

Äänentoistolaitteiston laatuvaatimukset
Millaiset äänentoistolaitteet sitten ovat hyviä liikunnan ohjaamisen apuna? Suosittujen
putkimankkojen käyttö on ongelmallista liian pienen tehon, headsetin kiertoherkkyyden ja
kytkettävyyden tähden sekä lukuisten patterien johdosta. Suomalaisessa
Vesiliikuntainstituutissa musiikin asiantuntijaryhmä on määritellyt seitsemän laatuvaatimusta
hyville äänentoistolaitteille:
1. Toistettu ääni kuuluu hyvin asiakkaille
Äänentoistolaitteista tuleva äänen voimakkuus on säädettävä riittävän suureksi, jotta se
kuuluu laadukkaasti ohjattaville. Rentoutustilanteissa ja pienillä ryhmillä ei ääntä tarvitsee
yleensä toistaa suurella voimakkuudella. Jos ohjaaja haluaa saada äänensä kuuluviin
reippaassa musiikkiliikkunnassa ja haluaa musiikista “sparrausta” tehokkaaseen liikuntaan, on
riittävä äänenvoimakkuus tärkeää. Tämä korostuu haasteellisissa liikuntapaikoissa kuten
ulkoliikunnan ohjaamisessa, isossa salissa tai uima-altaalla. Liian pieni teho
(maksimivolyymi), äänen särkyminen isommilla äänen voimakkuuksilla tai äänen
“kiertäminen” ovat tyypillisiä ongelmia huonolaatuisessa äänentoistossa.
2. Äänentoistolaitteet häiritsevät mahdollisimman vähän muita asiakkaita
Tämä kriteeri korostuu uimahalleissa ja kylpylöissä. Sen sijaan saliliikunnassa
äänentoistolaitteiden käyttö häiritsee muita asiakkaita ainoastaan, jos sali on jaettu useiden
käyttäjäryhmien kanssa ja ulkoliikunnassa harvoin. Esimerkiksi uimahallissa on huomioitava,
että yleisövuorolaiset ja altaan muut käyttäjät häiriintyisivät äänentoistosta mahdollisimman
vähän. Kun äänentoistolaitteet voi sijoittaa mahdollisimman lähelle ryhmää ja suunnata ne
sitä kohti, voidaan äänentoistossa käyttää pienempää äänenvoimakkuutta, ja muut häiriintyvät
vähemmän.
Uinninvalvojien, vesiliikunnanohjaajien ja muiden altaan käyttäjien on kuitenkin
hyväksyttävä myös se, että musiikki on olennainen osa nykyaikaista liikunnan ohjaamista.
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Tosiasia myös on, ettei kaikkia asiakkaita voi aina miellyttää. Käytännössä oikeanlaisien
äänentoistolaitteiden käyttämisen lisäksi toimintojen porrastus parantaa asiakastyytyväisyyttä:
äänentoistolaitteita ei huudateta altaalla koko ajan, vaan välillä voi rauhassa uida myös ilman
musiikin ja ohjauksen ääniä. Tiedotus porrastuksista on tärkeää, jotta allas voisi palvella
hyvin erilaisia tarpeita omaavia käyttäjiä.
3. Äänentoistolaitteet ovat kokonaiskäyttötarkoituksen mukaan joko siirrettävät tai kiinteät
Äänetoistolaitteet voi joko asentaa seinä- ym. rakenteisiin kiinteästi tai ne voivat olla
siirrettävät. Kiinteä asennus on helpointa tehdä joko rakentamisen tai remontin yhteydessä,
mutta se ei ole mahdotonta jälkeenpäin tehtynäkään. Ohjaajan on kuitenkin kannettava
kiinteissäkin laitteissa headsetin eli päähän kiinnitettävän mikrofonin mikrofoniosa ja lähetin.
Siirrettävien laitteiden etu on siinä, että ne pystyy sijoittamaan mahdollisimman lähelle
ryhmää ja tarvittaessa samoja laitteita voi käyttää esimerkiksi ulkona sauvarinneharjoitusta
ohjatessa ryhmäläisten kannustamiseen, altaalla vesiaerobicin ohjaamiseen ja salissa
päätösjuhlissa. Kiinteiden laitteiden etuna on se, ettei niitä tarvitse siirtää.
4. Äänentoistolaitteilla pystyy vahvistamaan myös ohjaajan puheääntä
Monilla liikuntaa ammatikseen ohjaavilla on “kuuluva ääni”. Jos ääntä kuitenkin käyttää
ryhmiä ohjatessa toistuvasti kovaäänisesti huutamalla, se altistaa vuosien myötä äänen
käheytymiselle ja myös äänielimien viottumiselle ja sairastumiselle. Varmaan jokainen
liikunnanohjaaja tuntee kollegoja, jotka ovat vuosien mittaan pilanneet äänensä, koska ovat
yrittäneet selvitä ohjaustilanteissa ilman äänentoistoa, vaikka ohjaustila ja ohjaustilanne
olisivat sitä edellyttäneet. Monet ovat myös samasta syystä sairastuneet ja joutuneet
ammatinvaihdon eteen, koska eivät ole huomioineet äänensuojelua ja huoltoa työssään. On
riski, että ilman äänentoistolaitteita ryhmiä ohjatessa käyttää ääntään turhaan, väärin ja liikaa.
Ilman äänentoistolaitteita ryhmäläiset kokevat joskus, että ohjaajan ohjeet ovat pakonomaista,
epätoivoista huutamista, josta ei aina kuule kaikkea. Sen sijaan äänentoistolaitteita käyttäessä
ohjaajan äänen vahvistamiseen koetaan yleensä luontevana viestintänä, jolloin huomio
kiinnyttyy luonnostaa harjoitteluun kuuntelemisen sijasta. Asiakastyytyväisyys paranee.
5. Äänentoistolaitteilla pystyy säätämään sekä musiikin että puheen voimakkuutta
Koska nykyään monet asiakkaat valitsevat mieluiten sellaiset
liikuntaryhmät, joissa soitetaan musiikkia, on musiikin käytöstä
tullut itsestäänselvyys osana laadukasta liikunnanohjausta. Musiikki
ei saa olla liian kovalla. Aloittelevalle äänentoistolaitteita käyttävälle
liikunnanohjaajalle riittävällä volyymilla soitettu musiikki ja
vahvistettu puheääni tuntuvat aluksi liian kovalta, mutta asiakkaiden
kokemus on tärkeintä ja musiikin pitää “sparrata” kunnolla. Kun
Musiikki vesiliikunnassa
musiikki on säädetty sopivalle äänenvoimakkuudelle, on puheäänen innostaa säännölliseen
liikuntaharrastukseen.
säätämisen vuoro. Aloittaessa ohjaaja voi äänitekohtaisesti merkitä
itselleen muistiin volyyminappuloiden säädöt, jotta ei ennen jokaista
tuntia tarvitse kiertää esimerkiksi liikuntatilan kaikkien nurkkien
asiakkaita ja kysyä äänien kuulumisen tasapainoa. Myöhemmin
tähän “miksaukseen” tulee rutiinia.
6. Äänentoistolaitteet ovat helppokäyttöiset
Usein samoja liikunnanohjaamiseen tarkoitettuja äänentoistolaitteita käyttävät useat henkilöt,
esimerkiksi liikunnanohjaajat, fysioterapeutit, vertaisohjaajat, liikunnanopettajat,
uimaopettajat. Näiden ammattiryhmien peruskoulutuksessa ei yleensä ole kiinnitetty
huomiota äänentoistoteknologiaan. Lisäksi äänentoistoteknologia kehittyy valtavasti koko
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ajan ja uusia sovelluksia sekä liikunnanohjaamista helpottavia ratkaisuja keksitään jatkuvasti.
Ohjaajat on toimpaikkakohtaisesti koulutettava laitteiden käyttöön. Myös yhteiset pelisäännöt
niiden käyttövalmiuteen, säiltykseen ja huoltoon on sovittava. Liikunnanohjaamiseen
tarvittavien äänentoistolaitteiden käytettävyyttä lisää se, että ne ovat mahdollisimman
helppokäyttöisiä. Ison miksauspöydän sijasta parempi lopputulos saadaan varmemmin näissä
käyttöympäristöissä jos laitteessa on mahdollisimman vähän johtoja ja nappuloita. Usein
riittää kolme selkeää nappulaa: virtakytkin (on ja off), ohjaajan äänen voimakkuuden säätö
(mikrofonin volyymi) ja musiikkilähteen äänen voimakkuuden säätö (cd-soittimen volyymi).
Tällöin ohjaaja voi keskittyä enemmän ryhmäläisiin tekniikan sijasta.
7. Äänentoistolaitteet ovat sähköturvalliset
Valmistaja, maahantuoja ja myyjä vastaavat laitteiden kunnosta ja turvallisuudesta
hankintavaiheessa. Laitteiden asianmukaisuuden voi ostaja varmistaa CE-merkinnällä, joka
on oltava kaikissa uutena ostettavissa äänentoistolaitteissa. Lisäksi ammattikäyttöön
hankittavissa liikunnanohjaukseen tarkoitetuissa äänentoistolaitteissa olisi hyvä olla myös
ainakin 1–2 vuoden takuu ja toimiva huolto Suomessa. Laitteiden toimivuutta ja kuntoa
kannattaa seurata ja mahdolliset puutteet korjata. Sähkölaitteet voivat aiheuttaa muuten vaaraa
sekä ohjaajille että asiakkaille.
Erityistä turvallisuutta on noudatettava allastiloissa käytettävissä äänentoistolaitteissa.
Sähkölaitteiden käyttöön kosteissa tiloissa on olemassa erityisiä turvamääräyksiä, jotka tulee
huomioida laitteiden hankintavaiheessa. Allastiloissa ei esimerkiksi ole sallittua käyttää
normaalia verkkovirtaa musiikkilaitteissa. Tämä tarkoittaa sitä, että “töpseliä” ei saa laittaa
seinän pistorasiaan, ellei riittävistä suojaetäisyyksistä ole huolehdittu. Kiinteissä
äänentoistolaitteissa turvallisuusasiat on ratkaistu sijoittamalla verkkovirtaa käyttävät
laitteiston osat (esimerkiksi soitin, mikseri ja vahvistin) kuiviin tiloihin, kuten kassalle tai
uinninvalvojien valvomoon. Käytännössä tämä on ohjaamisen kannalta usein hankalampaa
kuin se että ohjaaja voi vaihtaa cd:tä tai muuttaa äänen voimakkuuksia ryhmää jättämättä.
Kaukosäätimienkin toimivuudessa uimahallien äänentoistoissa on yleensä paljon
hankaluuksia ja kiinteiden laitteiden on käytännössä todettu olevan paljon kiertoherkempiä
kuin siirrettävien äänentoistojärjestelmien.
Kosteissa tiloissa sijaitsevissa äänentoistolaitteissa on käytettävä ns. turvasähköä eli alle 24
voltin jännitettä. Käytännössä se tarkoittaa, että äänentoistolaitteiden tulee olla akku- tai
patterikäyttöisiä. Kokonaistaloudellisinta on yleensä akkukäyttö. Sähköturvallisuusasiat
huomioimalla ei aiheuta vaaraa itselleen eikä muille. Niitä laiminlyömällä voi pahimmassa
tapauksessa aiheuttaa osallisille jopa kuolemanvaaran.

Tarvittava laitteisto
Jotta äänentoisto voidaan hoitaa laadukkaasti tarvitaan liikunnanohjaamiseen äänilähde,
virtalähde, kaiutin tai kaiuttimia, vahvistin, mikseri, headset, mikrofoni ja siirrettävissä
laitteissa mahdollisesti myös jalusta, kantokassi tai kärryt. Uusia laitteita hankittaessa
kannattaa ensin huolellisesti miettiä mihin kaikkiin tarkoituksiin laitteistoa tarvitaan. Sen
jälkeen on hyvä selvittää asiantuntijoilta, mitkä laitteistot tänä päivänä vastaavat
käyttötarkoitusta mahdollisimman hyvin. Tällöin säästyy tällä hetkellä niin monissa
liikuntasaleissa, uimahalleissa ja kylpylöissä olevista kalliista käyttämättömistä
äänentoistolaitteistoista. Tarpeita kartoittaessa on hyvä myös huomioida, että
musiikkiteknologian asiantuntijoilla ei ole välttämättä liikunnanohjaamisen asiantuntemusta.
Vesiliikuntainstituutin asiantuntijaryhmä on testannut eri laitteistoja ja selvittänyt niitä
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liikunnanohjaamisen käytön näkökulmasta. Vesiliikuntainstituutista voi tiedustella
liikunnaohjaamiseen liittyvän äänentoiston kokemuksia, hinta–laatuvertailuja ja suosituksia
jatkossakin, koska asiantuntijaryhmä pyrkii olemaan tässä asiassa kehityksen kärjessä.
Palvelu on maksutonta. Tässä artikkelissa asiantuntijaryhmän suosituksia eri laitteiden
ominaisuuksista liikunnanohjaukseen erityisnäkökulmana vesiliikunnan ohjaus.
Kaiutin. Äänentoisto voidaan hoitaa miellyttävästi yhdelläkin laitteella mikäli se on
käyttötarkoitukseen soveltuva ja käyttötilanteeseen nähden riittävän tehokas.
Laadukkaamman äänentoiston saa sijoittamalla kaksi kaiutinta tai useita kaiuttimia eri
puolelle ryhmätilaa. Kaiuttimien määrää arvioidessa joutuu usein pohtimaan kustannuksia
suhteessa hyötyyn. Allastiloissa suurellakin ryhmällä pystyy riittävän hyvän äänentoiston
saamaan aikaiseksi kahdella kaiuttimella. Tämä kuitenkin edellyttää, että myös muut laitteet
ovat riittävän laadukkaita, kaiuttimet on sijoitettu oikein ja sunnattu ryhmään. Kaiuttimen
paras sijainti on useimmiten altaan reunalla mahdollisimman lähellä ryhmää joko jalustan tai
vastaavan päällä irti lattiatasosta. Kaiutin suunnataan ryhmää kohti. Jotta ohjaajan ääni ei
lähtisi “kiertämään”, tulee ohjaajan ohjata mieluiten kaiuttimien takana. Tällöin laitteiden on
yleensä hyvä olla siirrettäviä. Siirettävissä välineissä käytettävyyttä lisää se, että ne on
yksinkertaiset ja nopeat laittaa käyttövalmiiksi ja korjata taas pois. Pelkkä kaiutin ei toimi
ilman vahvistinta.
Äänilähde on nykyään useimmiten joko cd-soitin, minidisk-soitin tai MP3-soitin. Parhaat
kokemukset on saatu Applen iPodista, koska siinä on helppo käyttölogiikka ja paljon tilaa
laadukkaan musiikin tallentamiselle. Heikkotasoiset äänitteet saattavat kuulua hyvin pienillä
volyymeilla korvakuulokkeissa, mutta liikunnanohjaustilanteessa ne kuulostavat
puuromaiselta. Koska iPod ei ole mekaaninen, se on kestänyt testauksissa paremmin kosteita
olosuhteita kuin cd-soittimet ja MP3-soittimet. Monet liikunnanohjaajat tarvitsevat kuitenkin
perehdytystä sähköisten musiikkitallenteiden käyttöön, kun taas cd-soittimien käyttö on
tutumpaa. Käytetyn musiikin tulee olla laillista niin esittämisen kuin tallenteidenkin osalta.
Toiminnan järjestäjä on vastuussa myös siitä, että ohjaajat eivät esimerkiksi käytä internetistä
laittomista lähteistä kopioitua musiikkia liikuntaryhmissä. Teknologian kehittyessä
liikunnanohjaajien esimiestyössä on huomioitava myös musiikin tekijänoikeusasiat
liikuntamusiikin käytössä ja liikunnanohjaajille on ohjeistettava laillisten musiikkitallenteiden
saatavuus selkeästi. Lisätietoja näistä asioista antavat mielellään tekijänoikeusjärjestöt Teosto
ry (www.teosto.fi) ja Gramex ry (www.gramex.fi).
Headsetissä on mikrofoniosa lähellä suuta, panta, joka pitää mikrofonin kiinni päässä,
lähetinosa useimmiten vyötäröllä ja vastaanotinosa vahvistimen lähellä. Tätä kutsutaan
monissa liikunnanohjaustyöyhteisöissä myös “madonnamikiksi”.
Headset helpottaa ohjaajan ohjeiden kuulemista. Mikrofonista ohjaajan ääni
kulkeutuu yleensä johtoa pitkin vyötärölähettimeen ja lähettimestä
langattomasti radioaaltoina headsetin vastaanottimeen. Ohjaajan kannalta
hyvä headset on kevyt, hyvin päässä pysyvä eikä ole kiertoherkkä. Jos
mikrofoni on löysä, se ei pysy vauhdikkaassa menossa aloillaan. Tällöin
saattaa ohjaajan huomio kiinnittyä ryhmäläisten sijasta liikaa tekniikkaan.
Headsetin lähettimen voi kiinnittää housujen vyötärölle tai uimapukuun
taakse. Lähettimelle myydään myös erillisiä taskuvöitä. Vesiliikunnanohjaamisessa headsetin
mikrofoniosan tulee kestää hyvin myös kosteutta.
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Jalusta, kantokassi ja kärryt ovat usein tarpeellisia siirrettävissä laitteissa. Nämä kannattaa
hankkia käyttötarkoituksen mukaan. Joihinkin laitteistoihin liikunnan järjestäjät ovat
valmistuttaneet itse ohjaajien ergonomiaa parantavia pyörätelineratkaisuja tai ulkokäyttöön
soveltuvia kärryjen pyörämekanismeja.
Akku on tarpeellinen siirrettävien äänentoistolaitteiden ja useimpien vesiliikuntatilojen
äänentoistolaitteiden virtalähteenä. Akkuvirtaa käytetään yleensä mikserissä, vahvistimessa ja
headsetin vastaanottimessa. Käyttövalmiuden voi varmistaa sopimalla ohjaajien kesken, että
äänentoistolaitteet ovat aina joko käytössä tai allastilojen ulkopuolella sijaitsevassa
säilytyspaikassa latautumassa. Headsettiä ja soittimia käytetään yleensä paristoilla tai pienillä,
paristojen kokoisilla kokoisilla akuilla. Paristokäyttöisten laitteiden osalta ohjaajien kannattaa
sopia, että aina käytön jälkeen laitteiden virta katkaistaan ja että aina varapattereita on
saatavana laitteiden lähellä.
Vahvistin tarvitaan musiikin ja puheen toistamiseen ja vahvistamiseen. Mikseri tarvitaan
musiikin ja puheen voimakkuuksien säätämiseen. Kun samaan koteloon sijoitetaan vahvistin
ja kaiutin, koko paketista käytetään nimitystä aktiivikaiutin.
Liikunnanohjaamisen kannalta erityisen käteviä ovat laitteistot, jossa
vahvistimen ja kaiuttimen lisäksi on sijoitettuna mikseri ja vielä headsetin
vastaanotinkin. Tällaisessa aktiivikaiuttimessa on kätevästi yhtenä elementtinä
kaikki liikunnanohjaamisessa tarvittava äänentoistolaitteisto niin, että niitä voi
säätää kätevästi ja siirtää helposti paikasta toiseen. Ohjaaja kantaa ainoastaan
headsetin tarvittavat osat ja ääni kulkee langattomasti. Aktiivikaiutinta ohjaaja
voi myös siirtää paikasta toiseen hankaluuksitta. Näiden laitteistojen paino on
10–15 kiloa.
Uusinta uutta liikunnanohjaamisen äänentoistossa
Ihmiset pystyvät aistimaan äänen ja kuulemaan esimerkiksi musiikkia selkeästi veden alla.
Tavallisiin äänentoistolaitteisiin on voitava vain kytkeä vedenalainen kaiutin. Vedenalainen
kaiutin voi olla siirrettävä tai kiinteästi rakenteisiin sijoitettu. Vesirentoutuksessa tai
uimaopetuksessa, kun korvat ovat veden alla, voi vedenalaista musiikkia hyödyntää
liikunnanohjaamisen tavoitteiden saavuttamiseksi. Lapset uskaltavat paremmin painaa päänsä
veden alle, kun siellä soi Fröbelin Palikat. Meditatiivinen musiikki yhdistettynä rentouttavaan
kelluntaan apuvälineillä, rentouttaa todella tehokkaasti. Musiikilla ja vedellä on kummallakin
rentouttavia ominaisuuksia ja yhdessä niiden vaikutus tehostuu. Suomalaisessa
Vesiliikuntainstituutissa kehitetyssä AquaHarmony-menetelmässä vedenalaisen musiikin,
vedenalaisten värivalojen sekä rentouttajan tekemien keinuttavien, venyttävien, hierovien ja
vedenalaisten liikeiden avulla voi saavuttaa varsinaisen syvärentoutuksen tilan.
Äänen ja valaistuksen yhdistämisellä tehostetaan
liikennanohjaamista jo laajasti. Useimmissa kunnallisissa
uimahalleissa on jo varmaan kokeiltu kynttiäuinteja rauhallisen
musiikin soidessa taustalla ja kynttilöiden valaistessa allastilaa.
Varsinkin ulkomailla voi osallistua teatterivaloilla tehostettuihin
liikuntatunteihin mutta löytyy sitä Suomessakin. Imatran kylpylän
taikametsässä voi kokea ääni- ja valotehosteisia ukkosmyrskyjä
Vedenalainen musiikki on
emotionaalisesti voimakasta.
samalla kun altaalla vielä sataa oikeasti vettä. Ikaalisten
kylpylässä on toteutettu musiikkisynkronoituja valoshowSuomalainen
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kylpylässä on toteutettu musiikkisynkronoituja valoshowesityksiä tukemaan tunnelmallisia vesirentoutustapahtumia.
Tällä hetkellä on jo saatavana vedenpitäviä koteloita kannavalle cd- tai MP3-soittimille. Kun
näihin yhdistää vedenalaiseen käyttöön suunnitellut kuulokkeet voi uidessa tai
sukellusreissuillakin kuunnella lempimusiikkiaan. Tulevaisuudessa tarjotaan varmaan
omaehtoiseen kuntoiluun suunniteltuja vesivoimistelu- ja muita vesiliikuntaharjoitteluun
tehtyjä äänitteitä, joita myydään kaupoissa, kuten aerobic-videoita kuivan maan harjoitteluun
tänä päivänä.
Tulevaisuuden visiointia
Liikunnanohjaukseen on saatavana jo monipuolisesti korkealaatuisia musiikkiäänitteitä useilta
juuri tähän alaan erikoistuneilta musiikkikustantamoilta. Nettikaupan välityksellä niiden
ostaminenkin ja äänitteen kuunteleminen rauhassa ennen ostopäätöksen tekemistä on kätevää.
Tulevaisuudessa musiikkitallenteiden vuokraaminen tulee myös yleistymään. Les Mills tyyppinen musiikkiliikuntakonseptointi helpottaa sekä liikunnan järjestäjien että ohjaajien
työtä. Musiikin lisäksi vuokrataan valmiita koreografioita ja muita liikunnanohjauksen
tukitoimia. Tällä tavalla aerobicsalit, liikuntatoimet ja kylpylät voivat myös jakaa
tuotekehityskustannuksia keskenään.
Äänitteiden teknologia tulee kehittymään ja cd-levyt tulevat väistymään muun sähköisen
musiikkitallennuksen yleistyessä. Sisällöllisesti liikuntamusiikkiin tulee lisävariaatioita
trendien mukaan ja käyttötarkoitusten laajentuessa. Liikuntamusiikkiäänitteisiin tulee
laajempia sovelluksia myös esimerkiksi tempon (bpm) osalta: intervalliharjoituksiin sopivat
vaihtelevat biitit tulevat vaihtoehdoiksi tasabiittisten aerobiclevyjen rinnalle.
Lisätiedot
Lisätietoa liikunnanohjaamiseen soveltuvista laitteista saa Suomalaisesta
Vesiliikuntainstituutista, p. 014–445 1423, info@vesiliikunta.com tai internetistä osoitteesta
www.vesiliikunta.com (kauppa > äänentoistolaitteet).
Artikkelin kirjoittajat ovat Suomalaisen Vesiliikuntainstituutin musiikkiasiantuntijaryhmän
jäseniä.
Anttila on vesiliikuntakouluttaja ja toimitusjohtaja. Hän on kirjoittanut lukuisia alan kirjoja,
ohjannut videoita ja toiminut vesiliikunnan kehittämisprojektien johtajana. Hänen
julkaisujaan ovat muun muassa kirjat Vesileikit – Luontouimarin käsikirja (Edita 2001),
Vesivoimistelu (Edita 2003), Vesijuoksijan käsikirja (Edita 2005) ja Soveltavan
uimaopetuksen opas (Suh 1999), video Esteittä Elämyksiin – Soveltava uinnin alkeisopetus
(Jyväskylän kaupungin vapaa-aikatoimi 1994). Lisäksi hän on tiiminsä kanssa kehittänyt
uuden musiikkivesiliikuntamuodon AquaTrainin.
Perälä on muusikko, konservatorion rehtori ja Suomalaisen Vesiliikuntainstituutin hallituksen
puheenjohtaja.
Suomalainen
Vesiliikuntainstituutti Oy

PL 164
40101 Jyväskylä

Rautpohjankatu 8
40700 Jyväskylä
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