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Urheilijat



Mikä eläin voisi kuvata sinua urheilijana? 
Ja miksi?





Liikkujatyyppi 
– millainen 
sinä olet 
urheilijana?

Liikkujatyyppi kuvaa sitä, millainen olet 
urheilijana. Mitä pidät urheilussa 
tärkeänä ja millaisista 
liikunta/urheilutilanteista nautit eniten? 
Mikä sinua motivoi urheilemaan?

Tee Liikkujatyyppi-testi osoitteessa 
liikkujatyyppi.fi
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Uurastaja ahkeroi

● Mottoni on ”paras harjoitus on tehty harjoitus”.

● Mittaan ja lasken kilometrit, kalorit tai 

liikkumiskerrat.

● Liikunta antaa minulle mahdollisuuden saavuttaa 

ahkeruudella tyytyväisyys itseeni.

● Tykkään liikunnallisista rutiineista.

● Saatan olla totaalisen liikkumaton, jos elämässäni 

on jotain muuta tärkeää

● Vaadin itseltäni paljon ja toteutan sen, minkä olen 

suunnitellut ja kalenteriini laittanut.

LIIKKUJATYYPPI
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Kilpailija arvioi hyödyllisyyttä

● Muistelen mielelläni urheilusaavutuksiani.

● Ryhmässä liikkuessani vertaan itseäni helposti muihin 

liikkujiin ja kilpailen ainakin itseäni vastaan.

● Otan pelit ja leikit tosissaan. En pidä ”löysäilystä”.

● Motivoidun liikunnasta, jossa voin tuntea itseni 

”hyväksi liikkujaksi”.

● Nautin liikunnasta, josta voin saada itselleni 

konkreettisen palkinnon. Palkinto voi olla voitto pelistä 

tai leikistä, haluttu lukema aktiivisuusmittarissa tai 

ohjelmoitu harjoittelu tavoitteen saavuttamiseksi. 
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Elämysliikkuja – herkkä aistija

● Nautin liikunnan tuottamista elämyksistä: sosiaalisista 

kokemuksista, uuden kokeilemisesta ja oppimisesta, 

jännityksestä, luonnon kokemisesta, itseni 

ilmaisemisesta, musiikin ja liikkeen yhdistämisestä tai 

kehoni liikkeen tuntemisesta.

● Pidän siitä, että liikunta tulee jonkin muun toiminnan 

ohessa.

● Liikkumisessani on tärkeää, että voin itse päättää siitä.

● Olen vaihtelunhaluinen ja mukavuudenhaluni johtaa 

toisinaan liikunnan epäsäännöllisyyteen.
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Eri tyyppien selityksiä treeneistä pois 

jäämiseen:

Kilpailija: En pysty, kun on tämä jalka kipeä.

Uurastaja: Pitää lukea kokeisiin. 

Elämysliikkuja: Tuli muita menoja.
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Liikkujatyypit urheilijoina:

Kilpailija urheilee, kun palkinto on suuri:   

tärkeät kilpailut!

Uurastaja urheilee, mutta ennen pitkää 

ottaa toisen urakan ja lopettaa urheilun – ei 

jaksa / ehdi enää.

Elämysliikkuja repsahtaa ja ryhdistäytyy 

jälleen.

Liikunnan suurkuluttajalle liikunta ja 

urheilu on olemisen tapa – liikkuminen 

elämäntapa.



Miten kehitytään urheilun suurkuluttajaksi?

● Uurastamisen oppiminen: Harjoituspäiväkirja, suunnittelu ja tehdystä ”työstä” nauttiminen.

● Sopivien tavoitteiden asettaminen ja saavuttaminen, testit, haasteet, kilpailut

● Monipuolisen liikunnan harrastaminen, elämyksiä ja oppimista myös muista lajeista.

● Fiilisten tunnustelu: mille liikkuminen tuntuu, mitä liikkuessa näkee, kuulee, tuntee ja kokee?

● Penkkiurheilu

● Yhdessä urheilu

● Urheilun opettaminen muille

Mitä voit vahvistaa omassa suhteessasi

urheiluun?



Tiimissä olemme erilaisia!

Mitä haluaisit oppia

- uurastajalta?

- kilpailijalta?

- elämysliikkujalta?

Myös vanhempasi ja valmentajasi ovat 

Liikkujatyyppejä ☺


