
Kuntofutis
Haluatko?

• käynnistää aikuisille ja erityisesti 
60+ ikäryhmälle matalankynnyksen 
jalkapallo- tai futsaltoimintaa

• lisää harrastajia ja saada uusi 
kohderyhmä haltuun

• järjestää hauskaa, sosiaalista ja 
terveyttä edistävää jalkapalloa

• lisää yhteistyön paikkoja, valmiita 
malleja ja manuaaleja, 
verkostoitumista,

• ohjaajakoulutusta



Video: https://www.youtube.com/watch?v=mmadCH80ICU&t=21s

https://www.youtube.com/watch?v=mmadCH80ICU&t=21s


https://www.palloliitto.fi/sites/default/files/spl_sroi_0

https://www.palloliitto.fi/sites/default/files/spl_sroi_0.pdf


Seuravetoinen harrastetoiminta

>13v

Jalkapallo- ja futsalsarjat

Harrastejalkapallo ja futsal

”Jalkapalloliiga/ 
karuselli”

13-18v. Peli- ja  
kilpailutoiminta
19.v+ Peli- ja 

kilpailutoiminta

Kävelyfutis Kuntofutis

6-12v.
Lasten jalkapallo ja futsal



Kuntofutis ja 
kuntofutis 6-0
• Info mahdollisuuksista
• Valmis malli / tuote
• Uusi toimintamalli ja uusi 

kohderyhmä
• Harrastajamäärän kasvu
• Tuki seuroille
• Sitoutuminen



Kuntofutis ja Kuntofutis 6-0

• Sisäänheittotuote 8-12 
vkon kurssit

• Kuntofutisryhmät eri 
kohderyhmille 1-2 krt / 
vko

• Harrastejoukkueet

JOUKKUE
KUNTO-
FUTIS 
KURSSI

YMPÄRI-
VUODEN
RYHMÄ

KUNTO-
FUTIS 
KURSSI



Kuntofutis ja 
kuntofutis 6-0 
tuotteet
• Oppaat ja manuaalit

• Harjoitteet

• Ohjaajakoulutus

• Seurakoulutus 5 op

https://www.laurea.fi/koulutus/avoin-ammattikorkeakoulu/opintotarjonta/football-fitness--seuravetoisen-harrastetoiminnan-kehittaminen/


5 OP seuravetoinen harrastetoiminta 
koulutuskokonaisuus
Koulutuksen sisältö 

Muodostuu viidestä erillisestä 1 op opintojaksosta 

1. Seurojen matalan kynnyksen toiminnan palvelut, asiakkaat ja markkinointi 

2. Kuntojalkapalloilun yhteiskunnalliset – ja terveydelliset vaikutukset 

3. Sosiaaliset suhteet ja vuorovaikutus kuntojalkapalloilussa 

4. Kuntojalkapallotoiminnan suunnittelu ja käytännön toteutus 

5. Kuntojalkapallotoiminnan kehittäminen 



Kuntofutis ja 
Kuntofutis 6-0
• ”Harrastefutis, Motionfotbol, Football fitness, 

Recreational football, Football as Medicine”

• Terveellinen jalkapallo

• Hauska jalkapallo

• Sosiaalinen jalkapallo

• Ei-kilpailullinen jalkapallo

• Hyvän mielen jalkapallo jne.

• Ei ole kävelyjalkapalloilua, vaan ihan tavallista 
jalkapalloilua, jossa sääntöjä muokataan 
osallistujille sopiviksi – matalan kynnyksen 
toimintaa

• Tärkeintä osallistujille sosiaalisuus, turvallisuus 
ja ”hyvä meininki”

• Sopii kaiken ikäisille ja tasoisille pelaajille



Kuntofutis on yhdessäoloa



Kuntofutiskerta
Kuntofutiskerran (45-60min) rakenne pääpiirteittäin:

Alkuverryttely
(10-15 min)

Jalkapalloharjoitus
(10-15 min)

Pienpelit
(3vs3, 4vs4 jne.)

(30 min)

Loppuverryttely
(5 min)



Haasteita kuntojalkapallotoimintaan

Sophie Mowle, Coventry
Uni





Mistä 6-0 Kuntofutis alkoi?

• Elokuussa 2017 tanskalainen Peter Krustrup oli kertomassa 
jalkapalloilun hyvistä vaikutuksista terveyteen (ikäihmisillä)



Tutkittua tietoa löytyy
• Lähes 200 tieteellistä artikkelia kuntojalkapalloilusta. 

Lisäksi tammikuussa 2020 julkaistu kirja



"Lihavien kerho" tai "Laiskojen tiimi
Jos ryhmä on hyvin heterogeeninen, 
kannattaa tarkkaan miettiä 
markkinointiviestiä

"Iäkkäiden jalkapallo", "Vanhusten ryhmä" tai 
"Senioreiden ryhmä”

vai +60 ryhmä

Tulevaisuuden homogeenisissä ryhmissä:
Kuntojalkapalloa luukatoa sairastaville
Diabetes, sydänsairaiden ryhmä jne..

Materiaaleja / tutkittua tietoa

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/harrasta
minen/aikuisten-harrastaminen-seurassa/

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/harrastaminen/aikuisten-harrastaminen-seurassa/


Myyntisuppilo – miten myymme? P.Selkee 2022

Maksava jäsen (asiakas)

Huomio Kanava & mainos

Onko tämä futis-seuran 
perusmalli?



Peruskaava:
Myyntisuppilo – miten myymme?

Maksava jäsen (asiakas)

Kokeilija

Kiinnostunut

Huomio

Ilmoittautuu (maksuton?) 
kokeiluun

Kanava & mainos

Osallistuu kokeiluun

Myydään lisää (jatkava asiakas)

Kaikki vaiheet pitää olla 
mahdollisimman HELPPOJA 

ASIAKKAALLE!



Myyntisuppilon osat

Mainos 
(kuva / video 

& copy)

Maksuttomat
kanavat

Maksulliset 
kanavat

Sisäänheitto-
tuote 

(netti- / 
laskeutumissivu

Myytävä 
palvelu -
(netti- / 

laskeutumissivu

Ilmoittautumis-
järjestelmä

verkkomaksu 
(automaatti-

laskutus)

Viestintä
(automaatio)
email & SMS

Seuran 
jäsenrekisteri

Seuran some-
kanavat

Paikalliset FB-
ryhmät



6-0 Kuntofutis pilotti
• 12 viikon harjoittelu piti tehdä kahdesti

• Syys-joulukuu 2019 ja tammi-huhtikuu 2020
• 1-2 x / vko tunti kerrallaan

• Kauden alussa alkumittaukset ja lopussa
loppumittaukset

• Koe- ja kontrolliryhmä (pilotti 2019-2020)
• Aina aloitettiin kahvittelulla!! 
• Tunnin harjoittelu koostuu seuraavasti:  

alkuverryttely (hippa, FiFa 11+ lapset
esim.), jalkapalloharjoitus, teemaharjoitus
(esim. tasapaino), pienpelejä noin ½h ja 
lopuksi lyhyt venyttelyosio

• Harjoittelun aikana mitattiin mm. askelia
kuormitusta ja sykettä

• Harjoittelun lopuksi kysyttiin aina koettu
kuormitus

https://www.fifamedicalnetwork.com/lessons/prevention-fifa-11/


Rekrytointia



Hankkeen lopussa vielä toinen 
artikkeli



12 viikon
Kuntofutus
ohjelma



Harjoitemalleja
• Kotiläksyjä/etäharjoittelu

• https://www.youtube.com/watch?v=aqiuDtuMw60



Alku- ja loppumittauksia

Harrastajille
Ohjaajille
Järjestäjälle



Sääntöjä

• Ei fyysisiä kontakteja (esim. 
taklauksia)

• Ei sivurajaheittoja
• Ei jalkaa pallon päälle
• Jokainen tekee oman 

jaksamisensa mukaan
• PROGRESSIO!!!

• Alussa paljon taukoja
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Esimerkki harjoittelusta

Näiden videoiden välillä reilu kuukausi



Is recreational football safe for older adults? Injury prevalence during a 12 
week intervention 



Jatko?
• Useat seurat käynnistämässä, kuntien kanssa yhteistyö
• Oppaat ja manuaalit
• Koulutus pidetty Suomessa – alueelliset koulutukset 2022-2023
• Seurakehittäjien tuki seuroille



Ketterän kehittämisen työpaja 5.0
• Millaisille seuroille verkkotyöpaja sopii?
• Seuroille, jotka:
• haluavat kehittyä nykyaikaisiksi ja kehittää uusia tapoja toimia
• haluavat löytää uusia keinoja aikaisempiin seuratoiminnan haasteisiin
• eivät pelkää epäonnistumista ja näkevät ne mahdollisuuksina
• unelmoivat jostakin isommasta

1. Verkkotyöpajan aikataulu: (Toteutus verkkokoulutuksena)
1.osa 3.11.2022 klo 9:00-13:00
2.osa 1.12.022 klo 9:00-13:00
3.osa 12.1.2023 klo 9:00-13:00
4.osa 9.2.2023 klo 9:00-13:00

Ilmoittautuminen tästä Lisätietoja petri.selkee@palloliitto.fi

https://www.lyyti.fi/reg/kkvtp5
mailto:petri.selkee@palloliitto.fi
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