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Calmighty tukee suomalaista harrasteurheilua ja kannustaa ihmisiä ulos 

pelikentille 

Suomen kattavin urheiluaikataulupalvelu Calmighty kokoaa yhteen yli 250 000 suomalaisen 

harrasteurheilijan peliaikataulut 5-divarin salibandysta E-junioreiden jääkiekkoon. Palvelun 

takana seisoo Suomen lupaavimpien startup-yritysten joukkoon listattu* GTFO Ventures. 

Merkittävä osa Calmightyn tuloista menee suomalaisen harrasteurheilun tukemiseen. 

Calmighty on helppokäyttöinen ja kaikenkattava palvelu joukkueurheilua harrastaville ja sitä 

seuraaville ihmisille, jotka arvostavat hyvää palvelua ja toimivaa teknologiaa. Se tuo yli 250 000 

suomalaisen harrasteurheilijan peliaikataulut yhteen paikkaan urheiluliittojen järjestelmistä lähes 

lajissa kuin lajissa.  

”Calmighty on suomalaisen harrasteurheilun telkku.com. Se kokoaa kaikki urheiluliittojen 

pienimpienkin harrastesarjojen aikataulut yhteen paikkaan. Kaikessa yksinkertaisuudessaan 

palvelu ratkaisee aktiivisen ihmisen tai koko perheen aikatauluongelmat muistuttamalla 

automaattisesti, milloin mikäkin peli alkaa”, GTFO Venturesin toimitusjohtaja Tomi Kaukinen 

sanoo.  

Windows Phone -sovelluksena mutta myös selainpohjaisena toimiva Calmighty sisältää koko 

perheen harrastusaikataulut automaattisesti ilman, että niitä täytyy itse syöttää järjestelmään. 

Lisäksi palveluun voi tuoda omat kalenteritapahtumat. Näin kaikki aikataulut löytyvät yhdestä 

paikasta eikä tuplabuukkauksia pääse tapahtumaan. Calmightyn kautta voi myös esimerkiksi 

kommentoida matsia, sopia kimppakyydistä tai nähdä, ketkä muut kaverit ovat menossa peliin. 

”Windows Phone on Calmightyn aktiivisimman kohderyhmän, joukkuepelejä harrastavien lasten 

vanhempien, selvästi eniten käyttämä alusta. Tämän vuoksi se oli helppo valinta sovelluksen 

alustaksi. Vaikka Calmighty onkin myös mobiilisovellus, se on ennen kaikkea palvelu, joka vie 

ihmiset ulos toisten ihmisten pariin oikeille, ei-virtuaalisille pelikentille”,  Kaukinen jatkaa. 

Mukana tukemassa suomalaista harrasteurheilua 

Calmighty on urheiluliitoille uudenlainen työkalu, jolla ne voivat jakaa tietoa otteluistaan. Liitot ovat 

lähteneet mukaan uuden teknologian ja palvelumallin haltuunottoon ennakkoluulottomasti ja oma-

aloitteisesti.  

Ilman liittojen yhteistyöhalukkuutta Calmightya ei olisi olemassa. Kiitoksena yhteistyöstä GTFO 

Ventures tilittääkin merkittävän osan palvelun tuloista urheiluliitoille. Näin myös kaikki palvelun 

käyttäjät osallistuvat omalta osaltaan suomalaisen harrasteurheilun tukemiseen. 
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Ulos oravanpyörästä 

GTFO Venturesin pääomistajat Tomi Kaukinen ja Aleksi Laakkonen ovat piinkovia rahoitus- ja 

mainosalan ammattilaisia. Kaukisella on takanaan usean vuoden työrupeama kansainvälisissä 

investointipankeissa, ja Laakkonen on työskennellyt lukuisten kansainvälisten mainos- ja 

designtoimistojen riveissä. 

”Tuli hetki, jolloin halusimme samaan aikaan ulos oravanpyörästä ja alkaa oman itsemme herroiksi. 

Näin syntyi GTFO – Get The Fuck Out – Ventures, ja päivääkään emme ole katuneet”, Laakkonen 

sanoo. 

Kaukinen ja Laakkonen keskittyivät idean kaupallistamiseen ja designiin, suunnitteluun, myyntiin ja 

liiketoiminnan operatiiviseen puoleen. Koodauksen he ulkoistivat kokonaan. Toteutus ei kuitenkaan 

sujunut ongelmitta. 

”Ensimmäisen vuoden jälkeen olimme pulassa – alkuperäinen ideamme ei toiminut. Laitoimme 

asunnot myyntiin, luottokortit tappiin ja vedimme markkinoilta pois silloiset iPhone- ja Android-

sovelluksemme. Päätimme yrittää vielä kerran kovaa ja korkealta, ja kokeneiden sijoittajien, 

urheiluliittojen, Nokian ja Microsoftin tuen avulla onnistuimme”, Laakkonen kertoo. 

Suuntana maailmanvalloitus 

Muutaman vuoden kuluttua Calmighty haluaa olla synonyymi urheiluaikatauluille ympäri maailman. 

GTFO Ventures onkin laajentamassa toimintaansa ulkomaille. Kun palvelu on viritetty huippuunsa 

Suomessa, suuntana on Pohjoismaiden ja Baltian lisäksi muu Eurooppa sekä Aasian markkinat. 

Calmightyn Windows Phone -sovellus on Microsoftin, Nokian ja AppCampuksen App Awards 2014 

-kilpailussa ehdolla Suomen parhaaksi Windows-sovellukseksi. Lue lisää: 

www.microsoft.com/finland/appawards/.  

 

Lataa Calmighty-sovellus Windows Phone -kaupasta: 

www.windowsphone.com/s?appid=21c6e15f-1fc2-4461-9e5e-16b982f694ff 

Lue lisää: 

www.calmighty.info  

www.facebook.com/calmightyapp  

Twitter: @CalmightyApp   

Katso Calmightyn tarina täältä: http://bit.ly/1j8SFtb   

Ota yhteyttä: 

Tomi Kaukinen, toimitusjohtaja, GTFO Ventures Oy, tomi@gtfoventures.com, p. 040 356 4474 

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt: 

Felix Hartwigsen, Miltton Oy, felix.hartwigsen@miltton.fi, p. 050 305 5130 
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