
Ehdotus
YHTEISTYÖEHDOTUS
KAVERISOVELLUS X ILOSAARIROCK
15.12.2021-31.12.2022

Kaverisovellus

5.12.2021 ARLA JOENSUU 



kaverisovelluskaverisovellus

www.kaverisovellus.fi
app.kaverisovellus.fi

MITEN
LÖYTÄÄ

FESTAREILLE
YSTÄVÄ?

K18 sovellus
auttaa ystävän ja

kaverin
löytämisessä ja

ohjaa palvelujen ja
tapahtumien luokse. 



Taklataan Kaverisovelluksen
avulla yksinäisyyttä 

VISIO

Visiomme – lisätä onnellisuutta ja hyvinvointia –
määrittää suunnan, jota kohti kuljemme. Uskomme,
että ihmisen ei kuulu olla yksin. Otamme kuluttajien
tarpeet ja mieltymykset tarkasti huomioon
luodessamme uusia innovaatioita, jotka auttavat
meitä jokaista kokemaan vähemmän yksinäisyyttä
ja siitä heijastuvia muita ongelmia. 

Haluamme tehdä jokaisesta päivästä hieman
paremman, jokainen meistä voi olla onnellinen ja
tehdä toisen onnelliseksi.

MISSIO

Missiomme – taklataan yksinäisyys yhdessä – on
olemassaolomme syy. Vastuullisuus ja yhteistyö
hyvisten kanssa on kaiken toimintamme ydin. Joka
kolmas suomalainen kokee yksinäisyyttä - tähän on
saatava muutos! 

Uskomme, että muutos saadaan aikaan yhdessä ja
modernin digitalisaation keinoin.  

Sovelluksen avulla tutustut helpommin uusiin
ihmisiin ja olet osa yhteisöä!



Kokeile heti!Kokeile heti!   

app.kaverisovellus.fiapp.kaverisovellus.fi



sosiaalisen
kestävyyden
edistäminen

Yksinäisyyden
helpottaminen

Kulttuurin tukeminen

Yhteisiä tavoitteita:



Ratkaisua on testattu useissa piloteissa ja
laajasti eri käyttäjien kanssa.
 
Appi kerää dataa, ja löytää käyttäjälle sopivat
kaverit ja yhteisön.
 
Appi toimii puhelimilla, padilla ja tietokoneella
eikä sitä tarvitse ladata erikseen.

Appi on maksuton loppukäyttäjälle.

Valmis ratkaisu pilottiin
 



LÖYTÄÄ KAVERIN
 

Joka kolmas meistä suomalaisista haluaisi
saada lisää kavereita. Korona-aikana

opiskelijoilta jää solmimatta arvokkaita
kaverisuhteita ja kokematta uniikkeja

ikäpolvikokemuksia. Sovellus auttaa meitä
löytämään kavereita ja kokemuksia.

 
Silloin kun sinulle sopii, siellä missä sinulle

sopii, etänä tai livenä
 



Ehdotamme teille yhteistyötä, joka
polkaistaan käyntiin pilotilla. Pilotti
kestää vuoden 2022. Yhteistyö
julkaistaan joulukuussa 2021.

Pilotin aikana tavoitellaan vaikuttavia
ratkaisuja ja aitoa apua ihmisille! 

Ilosaarirock X
Kaverisovellus

P I L O T I S T A  P I T K Ä A I K A I S E E N

Y H T E I S T Y Ö H Ö N





MITEN EDISTÄÄ PILOTTIKUMPPANIN TOIMINTAA?

Toimii mainosalustana ja tietokanavana modernilla
tavalla --> etsi Ilosaarirock-kaveri

Auttaa tavoittamaan kuluttajan ja ohjaa asiakkaan
haluttuun kohteeseen --> lippukauppaan?

Moderni brändin viestin väline ja uudenlainen
inbound-markkinointitapa.

Tavoittaa kohderyhmän hyvin.

Mihin appia voi käyttää?





Kesän 2021 ajan testasimme sovellusta vapaaehtoisten
voimin. Keräsimme ideoita ja palautetta sovelluksen
kehittämiseen. Syyskuussa lanseeraamme ja julkaisemme
Kaverisovelluksen "virallisesti" mukaan kutsumiemme
kumppanien kanssa. Loppuvuosi on tärkeää pilottiaikaa,
jolloin yhdessä mukaan lähteneiden kumppanien tuella
näemme, miten Kaverisovellus todella toimii ja millaista
muutosta se saa yhteiskunnassamme aikaan. 

KaverisovelluksenKaverisovelluksen
pilottipilotti



millaisiamillaisia
käyttäjiä?käyttäjiä?

Juha50
Hämeenlinna 

50v. Mies

Hämeenlinnasta.

Parisuhteessa ja

lapsiakin on. Kiltti ja

rauhallinen luonne.

tykkään liikkua

luonnossa, kävellen tai

pyörällä 

Nona 35
Kellokoski

Olen naurava,

sosiaalinen introvertti.

Harrastan pelaamista

(PC ja PS4), henkistä

kehittymistä,

politiikan seuraamista

sisustamista ja

rakentamista. 

Katja 43v.
Keski-Suomi

Juttuseuraa vailla.

43v.Ajatuksia ois kiva

jakaa muitten

kanssa.Kissarakas ja

lapsiakin kertynyt. 

Nämä ovat sovelluksen
käyttäjien profiil itekstejä.





Virallinen kumppanuus

Logo

Sanoitus kuten haluatte

infopaikoissa

Ystävätoiminnan ystävien

koordinointi

Mahdollinen rahoitus (Alko)?

Markkinointi

vastuun jakovastuun jako

KaverisovellusKaverisovellus kumppanikumppani

- Kaverisovelluksen ylläpito, kehitys,

tietoturva, pilotin kokonaisvaltainen työ ja

käynnissäpito ja ylläpito

- Pilotin raportointi, julkaisujen

kirjoittaminen, markkinointi 

- yhteistyösopimuksen rungon laatiminen

- virallinen kumppanuus 

- uskottavuus

- yhteisön mukaan tulo 

- markkinointi 

- yhdessä sovittavat tavoitteet





tietoturvatietoturva

Huolehdimme henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
(GDPR) mukaisen rekisteri- ja tietosuojaselosteen velvoitteista ja ylläpidosta.

- Sovelluskehityskumppanimme (joensuulainen) Positive productions Oy (www.posp.fi) vastaa
sovelluksemme tietoturvasta tietokannan, serverin sekä sovellukseen kirjautuneiden

käyttäjien osalta oman tietoturvaprotokollansa mukaisesti.

- Yhteismiitti tarvittaessa Kaverisovelluksen vastaavan, sovelluskehittämisen CTO:n
Heikin kanssan, jossa käymme läpi tietoturvaan liittyviä asioita.
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messissä?

Arla Joensuu
arla@kaverisovellus.fi
+358(0)456 56 70 65


