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Työskennellyt useissa yhdistyksissä
vapaaehtoistoiminnan parissa sekä

vapaaehtoisena.

Kiitos kun saan olla täällä kanssanne!

Kuka olen?



Mitä vapaaehtoistoiminnalle on tapahtumassa?



Mitä vapaaehtoistoiminnalta odotetaan?

Yhteisöllisyys 
aikaan saaminen

Omat taidot ja kiinnostukset,
ajankäyttö

Merkityksellisyys
ja "hyvä itsekkyys"



Kansalaisareena ja Taloustutkimus, 
Vapaaehtoistyön tekeminen Suomessa -selvitys 2021, (1000 henkeä)

Popup -vapaaehtoisuus on POP!

Popup -vapaaehtoisuus on kertaluontoista vapaaehtoisuutta, jossa
vapaaehtoinen tutustuu toimintaasi vapaaehtoisuuden kautta.



Viestinnän ja markkinoinnin tärkeys osana
järjestötoimintaa kasvaa 

Jos järjestöä ei tunneta, 
kuka ilmoittautuu vapaaehtoiseksi? 

 
Jos tarjolla olevia vapaaehtoistyön paikkoja

ei tiedetä, miten joku osuu paikalle?

Miten otan yhteyttä? Mikä kanava on
minulle sopiva ja helppo?

 
Miten kerron osallistumisestani

mahdollisimman helposti? 

Järjestö Vapaaehtoinen



"Miksi auttaisin muita kun tarvitsen itse apua?"

Auttaa voi myös itsekkäistä syistä. Se ei vähennä teon arvoa.



Miten viestin vapaaehtoistoiminnan hyödyistä?

Filosori Frank Martela, Yle.fi

Toistemme auttaminen on tutkitusti paras tapa lisätä omaa merkityksellisyyden
tunnetta, onnellisuutta ja yhteisöllisyyden kokemusta.



Auttamisen tori Commu

Löydä uusia vapaaehtoisia
Kerro matalan kynnyksen toiminnasta
Ole mukana etulinjassa!
Hyödynnä Commun yhdistyksille rakentamaa  

Commu on auttamisen sovellus yksityishenkilöille,
yhdistyksille ja yrityksille.

Yhdistykset voivat Commussa markkinoida
vapaaehtoisuuden mahdollisuuksia ja toimintaansa:

-CRM -järjestelmää vapaaehtoisten hallinnointiin.

Lataa Commu ja tutustu!



"Hämeen Setlementti ry on tehnyt yhteistyötä
Commun kanssa kesästä 2021 saakka usealla eri

tavalla, myös hankeyhteistyön kautta. Olen itse
kokenut yhteistyön heidän kanssaan helpoksi,

ammattimaiseksi sekä asiantuntevaksi. Olemme
saaneet organisaationa lisätyökaluja työhömme ja
myös positiviista näkyvyyttä organisaatiollemme 

 sekä yritysyhteistyötä. Haluan lämpimästi
suositella yhteistyötä Commun kanssa."

"Tulin Suomeen opiskelijaksi 2021. Minulla ei
ollut ystäviä tai sukulaisia Suomessa. En tiennyt,

mitä kaikkea minun pitää tehdä Suomeen
saavuttuani. Löysin Commun, latasin sovelluksen

ja pyysin apua, ja monet paikalliset alkoivat
neuvoa ja auttaa minua jokaisessa vaiheessa,
kuten pankkitilin ja verokortin hankkimisessa.

Kiitos Commu!"

Vignesh, opiskelijaKati Liikonen, toiminnanjohtaja 









Yksinkertainen hinnoittelu
Säästä aikaa ja vaivaa Commun järjestötyökalujen avulla!

Peruspaketti 
49€ / kk

Sisältää 3-9 työntekijälisenssiä,
vapaaehtoisten

hallinnointityökalu ja rajaton
määrä ilmoituksia.

Maksuvaihtoehtoina on vuosilisenssi tai kuukausilisenssi (+5€ / kk).
E-laskulla tilauksen alussa.

Maksuton
yhdistystili

Sisältää 1-2 käyttäjää, 
2 aktiivista ilmoitusta.

Ei sisällä vapaaehtoisten
hallinnointityökalua.

Superpaketti 
99€ / kk

Sisältää 10+ työntekijälisenssiä,
vapaaehtoisten

hallinnointityökalu ja rajaton
määrä ilmoituksia.



Kirjoita ja julkaise oma
ilmoituksesi sovellukseen.

Miten voin hyödyntää Commua?

Vapaaehtoistoiminta
näkyväksi

Commun avulla saat arvokasta dataa
vapaaehtoistoiminnan vaikuttavuudesta

esimerkiksi rahoitusta varten.

Organisoi tehokkaasti 
ja raportoi



Kysymyksiä ja vastauksia



Kiitos ajastasi!

Karoliina Kauhanen
Perustaja, markkinointi

0403614070
karoliina@commuapp.fi

Commuapp.fi

https://apps.apple.com/fi/app/commu/id1568337013?l=fi
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ronsamdigital.commuapp
https://www.facebook.com/commuapp/
https://www.instagram.com/commuapp/
https://www.linkedin.com/company/commuapp
https://commuapp.fi/

