
Luontouintiprojektin tavoitteet ja toteutuneet toimenpiteet
Suomalainen Vesiliikuntainstituutti Oy

Luontouintiprojekti toteutettiin yhteistyönä Suomen Latu ry ja Eevaliisa Anttilan
omistaman vesiliikuntapalvelujen kehittämisyritys tmi Seafloorin kanssa. Projekti
toimi itsenäisesti eikä ole saanut eikä käyttänyt ulkopuolista rahoitusta. Projekti
jatkuu edelleen.

Kampanjan tavoitteet

1. Rantojen ja vesialueiden käytön lisääminen ulkoilu- ja virkistysalueina
2. Rantojen suojelu ja virkistyskäytön olosuhteiden parantaminen
3. Rantojen ja vesien arvon ymmärtämisen lisääminen toiminnan kautta
4. Rannoilla tapahtuvan terveysliikunnan mahdollisuuksien parantaminen
5. Luonnon vesissä tapahtuvan uinnin kehittäminen  koko perheen ja eri ikäisten

Kokonaisvaltaiseksi luontoliikunnaksi
6. Rannoilla tapahtuvan terveys- ja perheliikunnan lisääminen
7. Rantauimakoulujen toiminnan kehittäminen, tuotteistaminen ja niiden määrän

lisääminen > uimataidon ja luontotietouden lisääminen
8. Uusien tuotteiden kehittäminen ja niistä tiedottaminen rannoilla tapahtuvan

toiminnan jäsentämiseksi ja suuntaamiseksi eri kohderyhmille

Kampanjan toteutuneet toimenpiteet 2002

1. Vesileikit, luontouimarin käsikirja julkaistiin 5/2002.

2. Tiedotus
a. Tv-ohjelmia (valtakunnallisia) x 4, radio-ohjelmia x 10, lehdistössä

Helsingin Sanomista paikallislehtiin ja verkkolehtiin lehtien
toimittajien tekeminä artikkeleina x 24

b. Anttilan kirjoittamat ja kuvittamat artikkelit yhteensä 34, keskimäärin
kahden aukeaman artikkeleita:

• Aikakausilehdet x 11: mm. Kaks Plus, Yhteishyvä, Kaunes ja
Terveys, Meidän Mökki, Pirkka, Vauva ja Leikki-ikä ja IN-
lehti.

• Järjestöjen lehdet x 14
• Maakunnalliset sanomalehdet x 9
• Paikallilehdet x 1
• Verkkolehdet x 4

c. Messut: Luento Erämessuilla Riihimäellä 6/2002 ja Sport-messuilla
Helsingissä 5/2002

d. Luontouinnille omat nettisivut: www.suomenlatu.fi (Lajit >
Luontouinti)



3. Uusien koulutusten kehittäminen, materiaalin tekeminen ja toteuttaminen
a. LISCO-Ranttisohjaajakurssit x 2
b. Järvijumppaohjaajakurssi x 1
c. Vesileikittäjäkurssi x 1
d. Vesileikkikurssi x 2
e. Bay Watch-kurssi x 2

4. Rannoilla toteutettavien vesileikkipäivien pilotointi x 2. Sisältönä mm.
Ohjattuna järvihölkkää, ranta- ja vesijumppaa, uimataitotestejä, LISCO-
Ranttis -intro, luontouintiluento ja vesileikkikursseja.

5. LISCO-Ranttis, seikkailuteemainen uimakoulu. Tuotekehitys,
materiaalituotantanto, markkinointi ja järjestäminen. 4 paikkakunnalla, 8
uimakoulua noin 100 osallistujaa.

Vesivyön lanseeraamisen aloittaminen “järvihölkkävälineeksi”. Myyntiyhteistyö-
konseptin kehittäminen ja lasten vöiden tuotekehitys.
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