
LÖHÖILIJÄ



Moikka täältä sohvan nurkasta! 
Nimeni on Löhöilijä Siili.
 
En tykkää juuri liikkua. 
Kotona on kaikki, mitä tarvitsen: 
sohva, televisio ja paljon herkkuja.
 
Menen töihin autolla.
Siellä istun päivän tietokoneen ääressä.
Lounasta syön alakerran buffetissa.
Sinne menen tietenkin hissillä.
 
Tulee minulla kuitenkin vähän liikuttua. 
Kanavasurffailu on lempilajini. 
Lisäksi kannan kotiin kaupasta 
sipsipusseja ja limupulloja.
 
Tykkään ottaa rennosti enkä halua hikoilla.



SUORITTAJA



Tervehdys treenin keskeltä!
Nimeni on Suorittaja Siili.
 
Minun on pakko päästä liikkumaan päivittäin 
tai tulen hulluksi.
Lempilajeissani hiki lentää.
Tykkään esimerkiksi painonnostosta, 
maratonjuoksusta ja muusta hikiliikunnasta.
 
Työpäivänä käytän lounastauon juoksumatolla,
jotta saan päivän aikana riittävästi liikuntaa.
 
Mittaan liikuntasuorituksiani sykevyöllä,
aktiivisuusrannekkeella ja sovelluksilla. 
Haluan tietää tarkkaan,
kuinka paljon olen liikkunut.
 
Hikoilu ja lihasten kasvattaminen on elämäntyylini!



INNOSTAJA



Iloista päivää!
Nimeni on Innostaja Siili.
 
Minulle liikunta on osa arkea.
Käyn liikkumassa muutaman kerran viikossa
ja otan mukaani ainakin yhden kaverin.
 
Pidän eniten ryhmäliikunnasta ja joukkuelajeista.
Toimin itse lasten jalkapallojoukkueen valmentajana
ja pidän ilmaista puistojumppaa tiistaisin.
 
Tulen iloiseksi kun saan
muut innostumaan liikunnasta.
Yksin en halua liikkua lainkaan.
 
Haluan jakaa yhdessätekemisen iloa.
Ryhmässä on voimaa!
 



UTELIAS



Heipparallaa!
Nimeni on Utelias Siili.
 
Liikun aina kun on mahdollista kokeilla jotain uutta.
Innostun helposti ja 
olen rohkea kokeilemaan erikoisia lajeja. 
 
Minua motivoi elämykset ja jännitys.
Tykkään esimerkiksi benjihypystä, yösukelluksesta
 ja kengurukeppihyppelystä.
 
Heikkouteni on, että kyllästyn helposti. 
 
Mottoni on: Kaikkea pitää kokeilla!
 
 



LEPPOISA



Terveisiä metsäpolulta!
Nimeni on Leppoisa Siili.
 
Minä tykkään rauhallisesta liikunnasta.
En halua hikoilla.
 
Mukavinta on kävellä luonnossa.
Silloin liikuntaa tulee huomaamatta.
Poimin sieniä ja marjoja,
bongailen lintuja ja tutkin luontoa.
 
Kaupungillakin on paljon nähtävää.
Otan näkemistäni asioista valokuvia.
 
Minulle tärkeintä on,
että liikunnasta tulee hyvä olo.
 
Taidan olla varsinainen hyötyliikkuja.
 
 



MINÄ:



1) Millainen liikkuja sinä olet? 
Ympyröi niin monta kuin haluat.
 
2) Millainen liikkuja haluaisit olla? 
Alleviivaa niin monta kuin haluat.
 
3) Ympyröi, liikutko mieluummin

 

yksin vai yhdessä?

 

sisällä vai ulkona?

 

hikoillen vai rauhallisesti?

 

musiikin kanssa vai ilman?

 

4) Mitä muutoksia haluat
tehdä omaan liikkumiseen?



Siilihahmot 

Olemme luoneet Vipi-siilin innostamana erilaisia liikkujahahmoja, joista 
asukkaat ja ohjaajat voivat etsiä itselleen sopivimman liikkujaprofiilin. Näiden 
profiilien avulla voi tunnistaa liikkujan vahvuuksia ja kompastuskiviä. Kun 
tyypilliset kompastuskivet ovat tiedossa, on helpompaa pohtia, kuinka omia 
tapoja olisi mahdollista muuttaa. 

Löhöilijä-siili 
Löhöilijä-siili nauttii kotona olemisesta. Hänelle televisio-ohjelmat ja omat 
kotitouhut, esimerkiksi käsityöt, ovat tärkeitä. Sohva saattaa vetää löhöilijää 
puoleensa voimakkaastikin ja ulkoilemaan lähtö ei välttämättä aina innosta. 
Myös tiettyihin aikoihin tulevat televisio-ohjelmat voivat estää löhöilijän 
liikuntaharrastuksia iltaisin. Löhöilijä-siilin kanssa on hyvä pohtia liikuntaan 
motivoivia asioita sekä käydä läpi liikunnan tuomia positiivisia vaikutuksia 
jaksamiseen. Motivaattorina voi toimia myös jokin mukava juttu, kuten 
elokuvissa käynti kymmenen lenkkikerran jälkeen. Löhöilijä-siili saattaa myös 
kaivata tsemppaamista ja tukea liikkumiseen, joten ennalta sovitut yhteislenkit 
kavereiden tai ohjaajien kanssa voivat helpottaa liikkeelle lähtöä. 

Vinkkejä Löhöilijä-siilin aktiivisuuden lisäämiseksi 

- onko lempiohjelmia mahdollista tallentaa kai katsoa tietokoneen kautta
muuna ajankohtana, jos ne estävät vaikkapa yhteislenkille lähdön?

- Voisiko aktiivisuusrannakkeen säännöllinen käyttö herätellä liikkumaan
ja pohtimaan omaa todellista aktiivisuutta?

- Voisiko asukas harrastaa liikuntaa kotona oleilun ohessa? Esimerkiksi
kuntopyörän polkeminen  televisio-ohjelman ajan tai taukojumppa
mainoskatkolla yhdistäisivät mukavasti lempiohjelman ja liikunnan
tuomat hyödyt.

- Löhöilijä-siilin kanssa voi sopia yhteisen liikunnallisen tavoitteen, jonka
jälkeen seuraa jokin mukava palkinto.



Suorittaja-siili 
 

Suorittaja-siili on tunnollinen liikkuja. Hän lähtee lenkille säällä kuin säällä ja 
kuntosalilla Suorittaja-siili käy harjoitusohjelman tarkasti läpi. Suorittaja-siili 
mittaa ja arvioi suorituksiaan, eikä aina malta pitää lepopäiviä tai kuunnella 
omaa kehoaan. Suorittaja saattaa jännittää uusia lajikokeiluja, sillä hän 
haluaisi olla mahdollisimman taitava harrastuksissaan. Suorittaja-siili ei 
välttämättä kaipaa seuraa liikuntaan, mutta hänestä saa parhaimmillaan 
todella motivoivan treenikaverin. 

Vinkkejä Suorittaja-siilin liikuntaharrastuksiin 

- Uusia lajeja kokeilemalla saattaa löytyä aivan uudenlaisia vahvuuksia ja 
innostavia kokemuksia.  

- Kehon kuuntelemista ja rauhoittumista voi kokeilla esimerkiksi lyhyiden 
rentoutusharjoitusten ja mindfullness-harjoitusten kautta 

- Kropan huoltaminen lempeiden lajien avulla voi tuoda hyvää 
vastapainoa rankemmalle treenaamiselle 

- Epäonnistumisen ja häviämisen sietäminen ovat tärkeitä taitoja 
elämässä ja niitä voi harjoitella liikuntakokemusten avulla. 

  



 
Innostaja-siili 

 
Innostaja-siili lähtee mielellään liikkumaan ja haluaa kannustaa kaverit 
mukaan. Innostaja-siili on ryhmähengen nostattaja ja tsemppaaja. 
Innostaja-siili pitää ryhmäliikunnasta ja erilaisista joukkuelajeista, sillä 
yhdessä on mukavaa touhuta. Innostaja-siilin haasteena saattaa olla 
liikkumiseen motivoituminen ilman seuraa, sillä hän haluaa aina 
kavereita mukaan. Joskus Innostaja-siili saattaa myös olla melko 
vaativa muita kohtaan, eikä hän aina malta kuunnella muiden 
mielipidettä. Innostaja-siili on kuitenkin luonteeltaan kiva ja reilu kaveri, 
jonka seurassa liikunta on mukavaa. 
 
Vinkkejä Innostaja-siilon liikuntaan 
 

- Jos liikuntaan ei löydy kaveria, voisiko äänikirja tai radion kuuntelu 
toimia liikunnan taustalla? 

- Innostaja-siili voisi kokeilla myös liikunnan ohjaamista, miltä kuulostaisi 
kuntopiirin järjestäminen kavereille tai jalkapallovalmentajana 
toimiminen? 

- Innosta-siiliä kannattaa rohkaista lähtemään myös itsekseen liikkeelle, 
sillä näin saattaa löytyä uusia lempilajeja  
 

  



Utelias-siili 

Utelias-siili on rohkea kokeilija. Hän heittäytyy mukaan kaikkiin uusiin 
lajeihin aina tanhusta seinäkiipeilyyn. Uteliaasta saa seuraa, kun haluaa 
lähteä kokeilemaan jotain uutta. Riskinä on kuitenkin se, että Utelias-
siili saattaa kyllästyä nopeasti eri lajeihin ja lopettaa harrastukset 
nopeasti. Utelias-siili saattaa myös innostua kovasti uudesta lajista ja 
hankkia harrastukseen tarvittavat liikuntavälineet omaksi samantien. 
Utelias-siili on loistavaa liikuntaseuraa rohkeutensa vuoksi, mutta hän 
saattaa kaivata tukea harrastusten jatkamiseen. 

Vinkkejä Uteliaan liikunnan tueksi 

- uutta harrastusta aloittaessa voidaan sopia, että harrastuksessa
käydään joka tapauksessa x-määrä kokeilmassa ja vasta sen jälkeen
pohditaan, haluaako Utelias jatkaa harrastusta

- Harrastus-välineitä kannattaa ostaa käytettynä tai vuokrata aluksi. Näin
ei suotta mene hukkaan rahaa, jos harrastus ei myöhemmin enää
innostakaan.



Leppoisa siili 
 
Leppoisa-siili pitää hyötyliikunnasta ja ulkoilusta. Leppoisa-siili lähtee 
mielellään kävelylle tai sieniretkelle, lisäksi kotityöt hän ottaa liikunnan 
kannalta. Leppoisa kuuntelee omaa kroppaansa ja pitää lempeästä 
liikunnasta. Myös uinti tai vesijuoksu saattaa kuulua Leppoisan 
lempilajeihin. Leppoisan liikkujan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota 
siihen, että hän urheilee tarpeeksi monipuolisesti ja kuormittavasti. 
Lihaskuntoa ajatellen olisi hyvä lisätä rauhallisen liikunnan oheen myös 
esimerkiksi kuntosaliharjoittelua ja sykettä reippaasti nostavaa liikuntaa. 
 
Vinkkejä leppoisan liikunnan harrastamiseen 

- askelmittari voi olla hyvä kaveri, sen avulla näkee, kuinka paljon on 
ehtinyt päivän aikana todellisuudessa touhuta tai hyötyliikkua. Oman 
arvion tekeminen ilman mittareita voi olla haastavaa. 

- Leppoisaa kannattaa rohkaista kokeilemaan rohkeasti uusia 
liikuntalajeja 

- Lihasvoima on hyvinvoinnin ja jaksamisen kannalta tärkeää ja sen 
harjoittamiseen kannattaa kiinnittää huomiota.  

- Sykettä nostavaa liikuntaa tulisi harrastaa liikuntasuositusten 2,5 h 
viikossa. Tämän määrän voi jakaa useisiin lyhyempiin osiin ja harrastaa 
reipasta liikuntaa vaikkapa 15 minuuttia kerrallaan. 
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