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KOITOS – LOPPURAPORTTI 
 
Koitos oli vuonna 2019 toteutettu partion vaikuttajamarkkinointikampanja, jonka Suomen 
Partiolaiset toteutti yhteistyössä partiopiirien kanssa. Koitoksen tavoitteena oli esitellä 
partiotoimintaa monipuolisesti ja innostavasti kohderyhmäikäisille heidän suosimassaan 
kanavassa, Youtubessa, sekä houkutella partioon uusia jäseniä. Koitos koostui kahdeksan osaisesta 
seikkailuhenkisestä Youtube-sarjasta, jossa neljä tubesta tuttua eturivin vaikuttajaa testasi 
osaamistaan erilaisten partiohaasteiden parissa. Lisäksi sarjan ympärille toteutettiin laaja 
markkinointikampanja sosiaalisen median kanavissa. Sarjan tuotannosta vastasi Splay Suomi. 
 
 

Taustaa 
 

Vuoden 2019 toiminnansuunnittelun yhteydessä nousi esiin ajatus vuosina 2013 ja 2014 toteutetun 
Partiomestari-tv-sarjan uudesta tuotantokaudesta. Partiomestarin uuden kauden toteuttamista 
selvitettiinkin yhteistyössä edelliset kaudet tuottaneen Yellow Filmin kanssa. Katsojatilastojen 
perusteella toivotun kohderyhmän tavoittaminen perinteisen tv:n kautta ei kuitenkaan vaikuttanut 
realistiselta. Lisäksi kävi ilmi, että kohderyhmän kannalta potentiaaliset tv-kanavat eivät olleet 
kiinnostuneita ottamaan sarjaa ohjelmistoonsa. Sarja olisi ollut toki mahdollista julkaista pelkästään 
Youtubessa, mutta raskaan tv-tuotannon vieminen sellaisenaan verkkoon olisi ollut suhteettoman 
kallista. Lisäksi riittävän katsojamäärän saavuttaminen partion omalla Youtube-kanavalla vaikutti 
hyvin vaikealta tehtävältä. 
 
Selvitystyön aikana alkoi muotoutua ajatus täysin uudenlaisesta, vaikuttajamarkkinointiin 
perustuvasta sarjasta. Sarja toteutettaisiin suoraan Youtubessa, kanavan tyylilajin mukaisesti ja 
Partiomestariin verrattuna huomattavasti kevyemmällä tuotannolla. Ensimmäinen konsepti-idea 
esiteltiin piirien edustajille ja Partioneuvostolle Tulevaisuusseminaarissa 17.9.2018, josta ehdotus sai 
vihreää valoa. SPH antoi syyskuussa toimeksiannon sarjan toteuttamiseen. 
 
Tarjoukset sarjasta pyydettiin kahdelta Suomen merkittävimmältä vaikuttajamarkkinointitoimistolta 
Troot Networkilta ja Splay Onelta. Yhteistyökumppanin valintaan vaikuttivat eniten mukaan 
ehdotetut vaikuttajat, sarjan idea ja toteutustapa, tuotannon hinta sekä mahdollisuus toteuttaa 
kuvauksia eri puolella Suomea mm. kesän 2019 piirileireillä Lapissa, Nurmeksessa ja Evolla. Näiden 
tekijöiden perusteella Suomen Partiolaisten hallitus päätti kokouksessaan 14.12.2018 valita 
yhteistyökumppaniksi Splay Onen. Yhteistyökumppani ja tarkentuneet suunnitelmat esiteltiin 
Partioneuvostolle järjestäytymiskokouksessa 26.1.2019. Kaikki piirit päättivät lähteä mukaan 
rahoittamaan partion markkinointia varten tehtävää Youtube-sarjaa. Yhteistyösopimus Splay Onen 
kanssa allekirjoitettiin 4.2., jonka jälkeen suunnittelu käynnistettiin vauhdilla. 

 
Sarjan kustannukset ja rahoitus 

mailto:info@partio.fi


 

 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry 
Töölönkatu 55, 00250 Helsinki  Puh. (+358 9) 8865 1100  Faksi (+358 9) 8865 1199  info@partio.fi  www.partio.fi 

 

 

Sarjan kustannukset koostuivat pääasiassa tuotantoyhtiön kuluista, jotka sisälsivät jaksojen 
tuotannot ja julkaisun Splay Suomen Youtube-kanavalla, vaikuttajien palkkiot, 
somemarkkinointisuunnitelman ja valmiit sisällöt partiolle, PR-työtä, sovitut maininnat vaikuttajien 
omissa kanavissa (Youtube ja Instagram), somemarkkinoinnin Splay Suomen Instagramissa sekä 
maksettua mainontaa jaksoille. 
 
Sarjan tuotantokustannukset olivat yhteensä 117 552 euroa. 
 
Piirit osallistuivat lopullisiin tuotantokustannuksiin valtionavunsuhteessa. Piirien osuudet olivat 
yhteensä 56 424,96 euroa ja SP:N osuus 61 127,04 euroa. 
 
Lisäksi SP vastasi kokonaan touko-heinäkuussa sarjaa tehneen harjoittelijan palkkakustannuksista 
(harjoittelijalla myös muita työtehtäviä SP:n toimistolla). 
 

Kampanjan tavoitteet ja kohderyhmä 
 

Kampanjalle määriteltiin seuraavat tavoitteet: 

 

• Partiotoiminnan ja partiolaisuuden esittäminen houkuttelevasti 
• Partiomielikuvan modernisointi ja monipuolistaminen mielenkiintoisen ohjelmasisällön 

avulla 
• Nuorten tavoittaminen ja puhutteleminen laajasti kohderyhmän suosimassa kanavassa: 

tavoitamme lapsia ja nuoria, joita vaikea tavoittaa muualta, esim. yksinäiset, pelaavat 
nuoret jne. 

• Partion tunnettuuden lisääminen 
• Partiolaisten harrastusylpeyden kasvaminen (sitoutuminen harrastukseen) 
• 50 000+ katsojaa / jakso  
• Päätavoitteena kasvattaa sarjan avulla partion jäsenmäärää 
 

Kohderyhmä 
 
Sarjan ensisijainen kohderyhmä olivat seikkailija-tarpojaikäiset lapset. Toivoimme kuitenkin 
tavoittamamme sisällöllä myös sudenpentuikäisiä sekä jonkin verran samoajaikäkautta. 
 

 
Projektin aikataulu 
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Projektin tekijät 

 
Projektiryhmä 
 
SP:n projektiryhmän muodostivat: 
 

• SP:n viestintä- ja markkinointipäällikkö Anna Koroma-Mikkola (projektipäällikkö) 
• SP:n toiminnanjohtaja Kaisa Leikola 
• SP:n hallituksen jäsen, viestintä- ja markkinointi Satu Salo-Jouppila (tammikuusta 2019 

alkaen, syksyllä 2018 ennakkovalmisteluissa Katriina Valkeapää)  
• Pääkaupunkiseudun Partiolaisten markkinointikoordinaattori Linnea Eerola, piirien 

edustajana 
 

Projektiryhmästä tehtiin tietoisesti pieni ja tiivis, sillä Partiomestari-projektien kokemuksen 
perusteella liian suuri tekijäjoukko oli todettu joissakin tilanteissa haastavaksi, etenkin kun 
tuotannon aikataulu oli tiukka.  
 
Projektiryhmän tukena toimistolla olivat muut viestinnän ja markkinoinnin työntekijät sekä touko-
heinäkuuksi palkattu tapahtumatuotannon harjoittelija, joka osallistui tiivisti käytännön 
järjestelyihin ja kuvauksiin. Harjoittelijan apu osoittautui erittäin tärkeäksi. Koska kaikki 
projektiryhmäläiset tekivät Koitosta muiden töiden ohella, olisi etenkin käytännön asioiden 
organisoiminen käytettävissä olevan ajan puitteissa ollut täysin mahdotonta ilman harjoittelijan 
tuomaa lisäresurssia. Jaksojen kuvauksiin liittyi lukemattomia käytännön asioita avustajien ja 
tuomareiden informoimisesta, aikataulujen sopimisesta, kuvauslupien hoitamisesta ja rekvisiitan 
hankkimisesta partion valokuvamateriaalin läpikäymiseen ja somesisältöjen tuottamiseen. Etenkin 

Tulevaisuuusseminari 
syyskuu 2018

Tarjouspyynnöt 
loka-marraskuu

SPH esittely ja 
päätös joulukuu 

Projektiryhmän 
kokoaminen

Konsepti-idean 
tarkentaminen

Partioneuvoston 
esittely tammikuu 

2019

Sopimuksen 
allekirjoittaminen 

tammikuu

Suunnitelmat ja 
esituotanto 

helmi-huhtikuu

Sarjan sisäinen 
julkistus 

Kevätpäiväillä 
16.3.

Käsikirjoitukset ja 
kuvausaikataulu 
maalis-huhtikuu

Sarjan julkistus 
Partioviikolla 2019

Tuomareiden 
rekrytointi huhti-

toukokuu

Käsikirjoitusten 
tarkentaminen 
huhti-toukokuu

Jaksojen 1-5 
kuvaukset 
toukokuu

Editointi touko-
kesäkuu

Ennakkomarkkinointi 
toukokuu 2019 ->

Leirikuvausten 
valmistelut kesä-

heinäkuu

Jaksojen 6-8 
kuvaukset 

piirileireillä 
heinäkuu

Mediatiedote 
sarjan alkamisesta 

elokuu

Editointi elo-
syyskuu

Jaksojen julkaisu ja 
markkinointi elo-

syyskuu 2019

Jaksojen editointi 
ja hyväksyntä 

Maksettu 
mainonta 

Youtubessa

Markkinointi 
partion ja Splayn 

kanavissa

Jälkimarkkinointi 
ja raportointi 

loka-marraskuu
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leirijaksojen toteutus olisi ollut täysin mahdotonta työntekijöiden loma-aikana ilman harjoittelijaa. 
Hänen roolinsa ja vastuunsa olikin heinäkuussa todella merkittävä ja olimme onnekkaita 
saadessamme harjoittelijan, joka pystyi tehokkaasti ja luotettavasti huolehtimaan toisinaan viime 
tingassa muuttuneista tilanteista ja monimutkaisista leirikuvausjärjestelyistä. 
 
Muiden ryhmien osallistuminen 
 
Piirejä ja muita erilaisia sisäisiä ryhmiä informoitiin ja aktivoitiin monin keinoin projektin aikana. 
Partioneuvosto tutustui Koitoksen suunnitelmiin tammikuussa, jonka jälkeen kaikista piireistä 
koottiin Koitos-yhteyshenkilöt. Yhteyshenkilöiden kanssa pidettiin yhteyttä sähköpostitse ja skypellä 
kevään aikana. Myös laajennetulle viestintä- ja markkinointivaliokunnalle esiteltiin Koitosta sekä 
syksyllä 2018 että keväällä 2019 laajennetun valiokunnan kokouksissa sekä informoitiin aktiivisesti 
etenkin sarjan markkinointitoimenpiteisiin liittyen. Koitoksen kuulumiset olivat säännöllisesti esillä 
myös piirien viestintä- ja markkinointityöntekijöiden kokouksissa.  
 
Kaikki piirileirit nimesivät Koitos-yhteyshenkilöt, joiden kanssa sovittiin leirien kuvauksiin liittyvät 
käytännön asiat. Leirien ohjelmavastaavien kanssa ideoitiin ja suunniteltiin leirijaksojen tehtävät ja 
lisäksi leirinjohtajia pidettiin informoituna suunnitelmista.  
 
Sarja lanseerattiin isosti Kevätpäivillä lauantaina 16.3., jolloin esiteltiin sarjan traileri. Myös  
Koitoksen ohjaaja vieraili kertomassa tulevasta sarjasta ja kaikilla osallistujilla mahdollisuus ehdottaa 
tehtäviä sarjaan, joista osa päätyikin jaksoihin. Tarpeen mukaan hyödynnettiin myös partion sisäistä 
asiantuntemusta, esimerkiksi meripartioryhmä tarjosi apua merijakson tehtävien suunnitteluun. SP:n 
omat vima-ryhmät auttoivat sarjan nimen ideoinnissa sekä partion oman, Koitosta tukevan 
sisällöntuotannon suunnittelussa. Jaksojen tehtävien ideointi-workshopissa apuna oli mukana 
muutamia suurtapahtumien ja leirien ohjelmakonkareita sekä Partiomestari-tuotantojen 
projektipäällikkö Timo Sinivuori. 
 
Alkuperäisenä ajatuksena oli rekrytoida loppukeväästä myös nuorten, kohderyhmäikäisten 
testiryhmä, jonka kanssa voitaisiin sparrata ohjelmasisältöjä ja konseptia. Se osoittautui kuitenkin 
aikataulusyistä haastavaksi, sillä käsikirjoitukset valmistuivat viime tingassa ja sarjan graafinen ilme 
vasta kesäkuulla. Testiryhmälle ei olisi ollut selkeää tehtävää ja roolia. 
 
Tuomarit ja avustajat 
 
Jokaisessa jaksossa oli kaksi partiotuomaria. Tuomarirekry avattiin Partioviikolla ja se oli auki kaksi 
viikkoa. Kaikilla kiinnostuneilla oli mahdollisuus toimittaa videohakemus tuomarin pestiin ja 
ilmoittaa mihin jaksoihin on käytettävissä. Tuomariksi haki 22 partiolaista. Valinnoissa tavoitteena 
oli näyttää tuomarien kautta partion moninaisuutta. Siksi valinnoissa pyrittiin saamaan mukaan 
tuomareita mahdollisimman monesta piiristä, huomioimaan tasainen sukupuoli- ja ikäjakauma sekä 
valitsemaan erilaisia persoonallisuuksia. Kaikkia tuomaripestejä ei saatu täytettyä hakemusten 
pohjalta (esim. kaikilta piirileireiltä ei ollut hakijoita), joten osa rekrytoitiin jälkikäteen suorien 
kontaktien kautta. Casting ei onnistunut täydellisesti. Osa tuomareista meni lukkoon kameroiden 
edessä tai oli muuten epävarmoja tai turhan vakavia jännittävässä tilanteessa. Toisella kertaa 
kannattaa henkilövalintoihin kiinnittää selkeästi enemmän huomiota, tavata heidät esim. 
koekuvauksissa videohakemusten lisäksi ja perehdyttää heitä rooliin ja sarjaan etukäteen 
huomattavasti syvällisemmin, jotta heillä on kuvauksissa varma tunne. Toinen vaihtoehto voisi olla, 
että kaikissa jaksoissa olisi samat tuomarit. Tällöin ei olisi kuitenkaan voitu tuoda esiin samalla 
tavalla partiolaisten moninaisuutta. 
 
Jaksojen avustajat valikoituivat jakson käytännöntarpeiden ja kuvauslokaatioiden mukaan ja piirit 
avustivat avustajien rekrytoinnissa. Avustajien rekrytointi oli osin haastavaa, sillä kuvauksia tehtiin 
arkipäivisin koulu-/työpäivän aikana tarkkaan määritellyssä aikataulussa. Myöskään leireiltä 
avustajien rekrytointi esim. ennalta suunniteltujen kriteerien perusteella ei ollut mahdollista, sillä 
välissä oli monta organisaation porrasta ja epävarmuustekijää. 
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Sarjan suunnittelu 

 
Vaikuttajat  

Sarjaan valittiin mukaan Splay Onen ehdotuksen perusteella vaikuttajia, joiden kautta oli mahdollista 
tavoittaa haluttua kohderyhmää. Jokaisella vaikuttajalla on kuitenkin omanlaisensa seuraajakunta, 
jotka yhdessä muodostivat laajan ja mielenkiintoisen yleisön. Mukana olivat: 
 
Roni Back (kilpailija) 
Julia Ahonen (kilpailija) 
Roponen (kilpailija) 
Pernilla Böckerman (kilpailija) 
Jesse Braun (kommentaattori) 
Vinkare (kommentaattori) 
Eeddspeaks (voiceover) 
 
Roni Back edusti toimi sarjan vetovoimaisimpana ja yleisöltään suurimpana nimenä, jonka 
seuraajakunnassa on paljon kohderyhmäikäisiä lapsia sekä heidän vanhempiaan. Julia Ahosen sisällöt 
painottuvat lifestyleen ja ekologisiin valintoihin. Pernilla Böckerman tavoittaa puolestaan liikunnasta 
ja fitnessasioista kiinnostuneita, pääasiassa nuoria naisia sekä edusti sarjassa suomenruotsalaista 
nuorta. Roponen on tunnettu pelitubettaja ja hänen kauttaan Koitoksen pariin tavoitettiin erityisesti 
pelaavia poikia. 
 
Myös kommentaattorit Jesse Braun ja Vinkare sekä kertojaäänenä toiminut Eeddspeaks täydensivät 
yleisöä omilla eri tyyppisillä seuraajillaan. 
 
Koitoksen idea 

 
Neljä eturivin tubettajaa kilpailivat Koitoksessa kahden hengen joukkueina toisiaan vastaan: Roni 
Back ja Julia Ahonen Team 75 % vegeinä sekä Roponen ja Pernilla Böckerman Voittamattomat-
tiimissä. Sarjassa oli kaikkiaan kahdeksan osakilpailua/jaksoa, joista kolme viimeistä kuvattiin 
piirileireillä: Lapin Partiolaisten Kajahuksella (Kemijärvi), Järvi-Suomen Partiolaisten Ryskeellä 
(Nurmes) ja Hämeen Partiopiirin Ilveksellä (Evo).  
 
Sarjan aikana esiteltiin monipuolisesti partiotoimintaa erilaisissa ympäristöissä; maalla, merellä, 
kaupungissa, metsässä ja leireillä eri puolilla Suomea. Jokaisessa jaksossa joukkueilla oli 2-3 
tehtävää. Pisteitä jaettiin esimerkiksi nopeudesta, tehtävänannon noudattamisesta, taidosta, tyylistä 
ja yhteishengestä. Tehtäviä valvoivat ja pisteyttivät paikan päällä partiotuomarit. Eniten pisteitä 
kerännyt joukkue voitti jakson ja lopulta koko kilpailun. Pisteitä antoivat myös ohjelman 
kommentaattorit, tubettajat Jesse Braun ja Vinkare, etänä kotistudiosta.  
 
Vaikka joukkueet kilpailivat toisiaan vastaan niin heidän oli hyödyllistä välillä puhaltaa yhteen hiileen 
ja auttaa toisiaan, se saattoi viedä molempia nopeammin eteenpäin kisassa.  
 
Jaksojen teemat ja tyyli 
 
Jaksoissa haluttiin esitellä todella monipuolisesti erilaista partiotoimintaa eri puolilta Suomea. 
Käsikirjoitukset laati Splayn tuotantotiimi yhdessä partion kanssa ideoitujen teemojen ja tehtävien 
pohjalta. Kunkin jakson tarkkaa mittaa ei määritelty etukäteen, sillä Youtubessa se ei ole tarpeen. 
Jaksojen pituudet vaihtelivat sisällön kiinnostavuuden mukaan 15-25 minuutin välillä.  
 
Jaksoissa pyrittiin näyttämään eri tehtävien kautta mm. seuraavat teemat: 

• Meripartio 
• Erätaidot 
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• Johtajuus 
• Parempi maailma 
• Ystävyys 
• Yhdessä tekeminen 
• Itsensä ylittäminen 
• Kansainvälisyys 
• Moninaisuus 
• Luonto ja ympäristö 
• Kaksikielisyys 

 
Jaksot: 

1. Meripartio – (Turku) – Uusi Koitos alkaa - Tubettajat merihädässä 
2. Etäraidot (Espoo, Nuuksio) – Rakkauden hotellissa - liekki syttyi! 
3. Kaupunkisuunnistus (Helsinki) – Apua mitä me tehdään - Auta meitä äiti! 
4. Seikkailu (Espoo, Nuuksio) – Missä jarrut?? – Roposella ei ole enää housuja jalassa 
5. Ruuanlaitto ja leirikaste (Järvenpää)- Pidä mua kädestä – Kenen pitseriaan menisit? 
6. Leirijakso Kajahus (Kemijärvi)- Ruuuuu! Ruuuu! – Norjalaisia kirkkoveneessä 
7. Leirijakso Ryske (Nurmes)- Hyrlinkiä ja painia – Sä näytät sun äidiltä! 
8. Leirijakso Ilves (Evo) – Finaalijakso -Kerrankin oli apua, että hävisin!  

 
Jaksojen käsikirjoitukset liite 1. 

 

Koitoksen kuvaukset 

 
Koitos kuvattiin kahdessa osassa. Ensimmäiset viisi jaksoa kuvattiin viitenä päivänä toukokuussa 9.-
10.5. ja 13.-15.5.2019 Leirijaksot 6-8 kuvattiin heinäkuussa viikolla 30; Kajahuksella 23.7., Ryskeellä 
24.-25.7. ja Ilveksellä 26.7.  
 
Splayn tuotantoryhmään kuului tuotantoassintentti, 2 kuvaajaa, äänittäjä ja ohjaaja. Osassa 
kuvauksista oli paikalla myös tuottaja. Tuotantotiimi oli pieni ja ketterä, mutta jälkikäteen todettiin, 
että näin laaja tuotanto olisi vaatinut isomman työryhmän. Tuottajan olisi ollut hyvä olla paikalla 
kaikissa kuvauksissa (nyt myös tuotantoassistentti vaihtui toukokuun ja heinäkuun välissä) ja 
teknistä väkeä olisi saanut olla enemmän.  
 
Partion puolelta kuvauksiin osallistuivat projektipäällikkö, harjoittelija ja vaihtelevasti muita 
projektiryhmäläisiä. SP:n viestintä- ja markkinointitiimin muut työntekijät tuurasivat heinäkuussa 
projektipäällikköä Ryskeen ja Kajahuksen kuvauksissa. Myöskään harjoittelija ei osallistunut näihin 
kahteen.  
 
Kuvauksissa ongelmallisinta oli, että Splay ei ottanut partion avustajia ja tuomareita kunnolla osaksi 
tuotantoryhmää. Partion puolelta heidät oli briiffattu parhaalla tietämyksellä, mutta jälkikäteen 
todettuna heitä olisi pitänyt osata valmistella huomattavasti paremmin. Tärkeää olisi ollut koko 
tuotantoryhmän yhteinen aloitushetki kaikkien kuvauspäivien alussa. Haastetta lisäsi, että joka kerta 
paikalla oli uusia avustajia ja tuomareita, joille tilanne oli aina uusi ja epäselvä. Partion edustajat 
paikkasivat asiaa parhaan kykynsä mukaan kuvaustilanteissa, mutta siitä huolimatta partiolaiset 
jäivät hieman ulkopuolisiksi. Koska partiolaiset eivät olleet ammattiesiintyjiä, parempi briiffaus ja 
yhteishengen luominen olisi varmasti auttanut heitä suoriutumaan tehtävistään paremmin ja 
luontevammin sekä estänyt kameran edessä jäätymistä. Nyt monet tuomarit jäivät vaisuiksi ja 
epävarmoiksi.  
 
Toivoimme useaan otteeseen tuotantoyhtiöltä tarkempaa partiolaisten briiffaamista ja mukaan 
ottamista, mutta he eivät siihen kyenneet. Osin siksi, että jatkuvasti vaihtuvat avustajat olivat 
heillekin uusi toimintamalli, osin heidän puoleltaan liian pienen tuotantoryhmän vuoksi. Oli kaunis 
ajatus tuoda eri ikäisiä ja erilaisia partiolaisia esiin tuomareiden roolissa, mutta olisi saattanut olla 
parempi ratkaisu, että tuomarit olisivat pysyneet samoina läpi sarjan. Se olisi helpottanut tuotantoa, 
mahdollistanut paremman castingin ja luontevan roolin löytämisen sekä todennäköisesti myös 
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tuonut sarjaan katsojan kannalta pysyvyyttä ja mielenkiintoa. Tuomareista olisi parhaimmillaan 
voinut nousta partion omia ”tähtiä”. 
 
Avustajina jaksoissa nähtiin eri ikäisiä partiolaisia pienistä seikkailijoista aikuisiin tehtävästä 
riippuen. Myös heidän osallistamisensa kuvaustilanteissa oli haastavaa edellä mainituista seikoista 
johtuen. Käsikirjoituksessa ei ollut etukäteen suunniteltu joka jakson osalta tarpeeksi tarkkaan, mikä 
heidän roolinsa jaksossa on tai miten he toimivat ja näkyvät ruudussa. Lopputuloksena erityisesti 
nuorimmat partiolaiset jäivät joissakin jaksoissa vaisuksi ”yleisöksi”, jos heillä ei ollut selkeää 
tehtävää. Tähän kannattaa kiinnittää vastaavissa tuotannoissa jatkossa huomioita. 
  

Koitoksen markkinointi 
 

Koitosta lähdettiin tekemään tutuksi pikkuhiljaa kevään mittaan. Sarjan sisäinen lanseeraus tapahtui 
maaliskuussa Kevätpäivillä ja suurelle yleisölle sarja julkistettiin huhtikuussa juuri Partioviikon alla. 
Partioviikolla lähetettiin myös mediatiedote yhteistyössä Splayn kanssa ja julkistettiin partion 
kanavissa tuomarihaku. 
 
Kevään ja kesän mittaan tarjosimme lisätietoa sarjasta uutiskirjeissä ja muissa 
viestintäkanavissamme sekä rakensimme ennakkohypeä partion somekanavissa. Hyödynsimme 
Kevätpäiville tuotettua teaser-videota ja tuotimme Behind the scenes -sisältöä toukokuun 
kuvauspäiviltä, jolloin partion kanavien seuraajat pääsivät kurkistamaan kuvauksiin. 
 
Some-markkinointi 
 
Splay tuotti partiolle tarkan viikkokohtaisen somesuunnitelman ja materiaalit, joita julkaistiin Splay 
Suomen Instagramisessa sekä partion kanavissa (Instagram, Facebook) sopivasti räätälöiden 
toukokuun lopulta alkaen aina syyskuun loppuun saakka. Kesä-heinäkuulla sisällöt painottuivat 
ennakkoinnostuksen luomiseen esim. pienillä paljastuksissa kuvauksista, sarjan sisällöistä tai 
teemoista. Elo-syyskuulla markkinoitiin kunkin viikon jaksoa ennakkomaininnoilla, teaser-videoilla 
sekä julkaisun jälkeen katsomaan kehotuksilla. 
 
Elo-syyskuulla kaikki sarjan vaikuttajat mukaan lukien kommentaattorit ja voice overista vastannut 
Eetu ”Eddspeaks” Pesonen julkaisivat Koitosta markkinoivia sisältöjä omissa kanavissaan, 
Instagramin feedissä, storyssa ja Youtube-kanavillaan. Näiden kautta saatiinkin hyvin lisää 
katseluita, kun vaikuttajat ohjasivat suoraan yleisöään sarjan pariin. Kaikki maininnat oli sovittu 
etukäteen yhteistyösopimuksessa. Näitä vaikuttajien omissa kanavissa tehtäviä aktivointeja olisi 
voinut olla vielä enemmänkin. 
 
Somesuunnitelma kokonaisuudessaan liite 2. 
 
 
Tapahtumat ja PR 
 
Mediatiedotteet sarjasta lähetettiin huhtikuussa ja heinäkuussa. Heinäkuun tiedotteessa oli myös 
linkit sarjan ennakkomateriaaleihin. Saimme sen pohjalta muutamia mediaosumia, mm. 
Koululaisessa.  
 
Elokuun alussa 6.8. järjestettiin myös Pääkaupunkiseudun Partiolaisten toimesta Teaseri-
tarpojatapahtuma Helsingin Tennispalatsissa, jossa kaksi sarjan kilpailijaa, Roponen ja Pernilla, 
vierailivat puhumassa sekä meet&greetissä. Tapahtumassa esitettiin myös sarjan traileri, joka 
julkaistiin saman tien myös partion somekanavissa. Samalla viikolla Roponen ja Pernilla vierailivat 
myös Lounais-Suomen Partiolaisten Yö Skanssissa -tapahtumassa. Nämä tapahtumat järjestettiin 
piirien tilauksesta ja heidän kustantaminaan. 
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Alkuperäisenä suunnitelmana oli osallistua pääyhteistyökumppanina Splayn valtakunnalliselle 
tubekiertueelle loka-marraskuulla. Kiertue olisi vieraillut n. 20 paikkakunnalla eri puolilla Suomea ja 
partio ja Koitos olisi näkynyt tapahtuman lavaohjelmassa sekä kumppanina. Kiertue olisi toiminut 
erinomaisena Koitoksen jälkimarkkinointina, mutta valitettavasti saimme jo keväällä tiedon, että 
kiertue ei toteudu. Splay joutui perumaan sen sanottuaan irti umpikujaan päätyneen 
yhteistyökumppanuuden tapahtumatuotantotoimiston kanssa. Kiertueen peruuntuminen oli todella 
harmillista, sillä se olisi voinut tuoda kaivatun jatkobuustin Koitokselle ja olisimme sen myötä 
päässeet jalkautumaan meille tärkeillä paikkakunnilla ydinkohderyhmän pariin. Harkinnassa on, että 
partio osallistuisi vielä toisen verkoston tubekiertueelle 2020 keväällä, mutta suora Koitos-linkki jää 
väkisinkin puuttumaan. 
 
 
Maksettu mainonta Youtubessa 
 
Jaksojen katselumäärien varmistamiseksi teimme Koitokselle myös maksettua mainontaa Youtubessa 
(ns. suosittelua potentiaalisille kohderyhmille). Alkuperäinen suunnitelmamme oli buustata 
ainoastaan kolmea ensimmäistä jaksoa. Koska nelosjakson katselumäärät putosivat kuitenkin todella 
selkeästi, päätimme jatkaa mainontaan 5-8 jaksojen osalta. Ainoastaan nelosjaksolle ei siis 
mainontaa tehty lainkaan.  
 
Mainosbudejtti oli kokonaisuudessaan hyvin maltillinen, 12 152 euroa, ja yhteen jaksoon laitettu 
panostus jäi 1000-1500 euroon. Maksetun mainonnan kohdennus onnistui erinomaisesti ja saimme 
pienehköllä budjetilla erittäin kustannustehokkaasti suuren näkyvyyden. Mainonta toimi 
erinomaisesti, Splayn mukaan odotettuakin paremmin: saimme sen kautta paljon enemmän katsojia 
kuin mistä maksoimme. Kohderyhmän valinta oli myös tehty hyvin, sillä katseluajat eivät olleet 
lyhyempiä mainonnan kautta tulleilla seuraajilla eikä se aiheuttanut negatiivista kommentointia 
lainkaan. Maksetulla mainonnalla oli siis tärkeä paikkansa sarjan näkyvyyden varmistamisessa ja se 
toimi todella hyvin. 
 
 

Tuotantoyhtiön rooli ja työnjako 
 

Ostimme Koitoksen Splay Onelta ”avaimet käteen” -ajatuksella, että työ tehtäisiin mahdollisimman 
pitkälti tuotantoyhtiön toimesta. Sen takia uskoimme selviävämme projektista valituilla partion 
resursseilla. Tuotantoyhtiö vastasi täysin konseptista, käsikirjoituksista, kuvausvalmisteluista, 
lokaatioista, somestrategian ja sisältöjen laatimisesta sekä kuva- ja videomateriaalien tuotannosta. 
Splayn vastuulla oli myös PR:n ja maksetun mainonnan suunnittelu ja toteutus. Näistä PR jäi 
tuotantoyhtiön puolelta vaisusti toteutetuksi, eikä näkyvyyttä saatu kovinkaan merkittävästi 
perinteisessä mediassa.  
 
Aavistimme kuitenkin oikein, että kuvauksiin tulee liittymään paljon käytännön järjestelyjä ja 
kaikkien avustajien ja tuomareiden rekrytointi ja informointi vaatii paljon aikaa. Partio-organisaation 
toimintamallin vuoksi myös erilaisten sisäisten ryhmien informointi ja osallistaminen ottivat oman 
aikansa. Koitoksen jalkauttaminen nyt toteutettua tehokkaammin lippukuntiin olisi vaatinut vielä 
selkeästi lisää resurssia.  
 
Työnjako toteutui pitkälti ennakkosuunnitelman mukaisesti. Käsikirjoitusvaiheessa osallistuimme 
todennäköisesti aktiivisemmin kuin tuotantoyhtiö oli ajatellut, sillä halusimme varmistaa sisällön 
onnistumisen partioon sopivasti ja meille tärkeiden teemojen toteutumisen.  
 
Myös kuvauksissa partion edustajien rooli oli merkittävästi suurempi kuin ennakkoon kuvittelimme, 
koska Splay ei kyennyt huomioimaan partiolaisia kuvausten aikana riittävästi. Lisäksi olimme 
varanneet kaikkiin kuvauksiin partion oman valokuvaajan, tuottamaan kuvauksista Behind the -
scenes- kuvia käyttöömme. Tämä osoittautui todella viisaaksi ratkaisuksi ja kuvat olivat tärkeää 
lisämateriaalia. Niiden kautta pystyimme näyttämään erityisesti partiolaisia osana Koitosta.  
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Sopimukseen perustuen saimme joka jaksosta sovitut ennakkomarkkinointimateriaalit, kuten teaser-
videot ja valokuvia. Lisäksi Koitoksesta tehtiin kaksi traileria sekä koostevideo, joka julkaistiin partion 
omalla Youtube-kanavalla. Splayn tuottamat valokuvat ja videopätkät ovat partion käytettävissä 
kampanjan ajan, vuoden 2019 loppuun saakka. Itse jaksot säilyvät toki Splay Suomen kanavalla. 
Partion käyttöön jää koostevideo sekä omien valokuvaajien Behind the scenes- valokuvat. Näiden 
osalta olimme ennakkoon viisaita ja sen ansiosta meille jää yhä paljon Koitos-materiaalia partion 
tarpeisiin. 

 
 

Tulokset ja onnistumiset 

 
Koitos lähti liikkeelle todella lentävällä lähdöllä. Koitoksen ensimmäinen jakso keräsi huimat yli 
148 000 näyttöä. Myös kaksi seuraavaa jaksoa kipusivat nopeasti yli 100 000 katselun. Sen jälkeen 
valitettavasti tahti hiipui ja loput jaksot jäivät kaikki n. 50 000 näyttökertaan. Kaikkiaan Koitos-
sarjalla oli kuitenkin 18.10.2019 mennessä yli 620 000 näyttökertaa ja näyttöjä toki kertyy 
toivottavasti vielä lisää. Tavoitteena ollut 50 000 katselua saatiin siis kerättyä lähes kaikilla jaksoilla 
ja ensimmäiset kolme menestyivät aivan erinomaisesti. Kokonaiskatseluaika oli 18.10. mennessä 
4 443 656 minuuttia. Tykkäyksiä jaksoille kertyi reilut 11 000 ja kommentteja yli 1300. 
 
Hienoa oli se, että sarjan kaikki jaksot pääsivät Youtuben trending-listalle, joka on harvinaista tämän 
tyyppisille sarjoille. Se kertoo siitä, että sisältöä pidettiin laadukkaana, sitä katsottiin keskivertoa 
pidempään, sisällöstä löytyi yllättävyyttä ja kiinnostavia vaikuttajia. Poikkeavaa oli myös sarjan 
todella positiivinen kommentointi. Koko aikana jaksojen kommenteista jouduttiin poistamaan vain 3 
kommenttia, jotka sisälsivät jotakin ikävää vaikuttajien arvostelua. Kaikkiaan kommentit olivat noin 
95 % positiivisia. Kommenteissa kehuttiin sarjaa, vaikuttajia ja partiota todella hyvässä hengessä. 
Yleensä kaikki sarjat keräävät jotakin negatiivisia kommentteja, mutta Koitoksen osalta 
kommentointi sujui hämmentävän hyvin. Kommenteista saattoi myös päätellä, että sarjalla oli hyvin 
sitoutunut oma fanikuntansa, jotka katsoivat sarjaa aktiivisesti. Sen lisäksi kommenteista oli 
luettavissa, että sarjaa seurasi paljon partiolaisia, joille partioaiheinen Youtube-sarja oli ilon ja 
ylpeyden aihe. Kommenttien perusteella Koitoksella onkin ollut selkeää merkitystä harrastusylpeyden 
lisääntymiseen. 
 
Katsojien sukupuolijakauma oli kaikissa jaksoissa todella tasainen, joten tavoitimme toivotulla tavalla 
sekä tyttöjä että poikia. Myös ikäjakauma oli hyvin samankaltainen kaikissa jaksoissa. Katsojista n. 
10-15 % oli yleensä 13-17-vuotiaita, n. 40-50 % 18-24-vuotiaita ja 15-20 % yli 25-vuotiaita. Koska 
Youtube ei tilastoi alle 13-vuotiaita, on syytä olettaa, että tuo vanhin ikäryhmä koostui 
todennäköisesti suurelta osin lapsista, jotka katsoivat sarjaa vanhempiensa laitteilla. 
 
Merkittävä onnistuminen oli myös maksetun mainonnan tehokkuudessa. Suhteellisen pienillä 
panoksilla saatiin todella hyviä tuloksia. Mainonnan läpimenoprosentti oli hyvä koko kampanjan ajan 
ja kohdennukset toimivat fiksusti. 
 
Tulosraportti kokonaisuudessaan liite 3. 
 
Vaikuttajavalinnat onnistuivat 
 
Sarjaan onnistuttiin valitsemaan todella hyvät vaikuttajat, joiden kautta tavoitettiin monipuolisesti 
kohdeikäisiä eri ryhmistä, todennäköisesti myös paljon sellaisia nuoria, jotka eivät muuten partiosta 
olisi kiinnostuneet. Vaikuttajat kertoivat kokemuksen olleen kiinnostava ja opettavainen ja sarjan 
muuttaneen heidän näkemystään partiosta positiiviseen suuntaan. Sen perusteella voidaan olettaa, 
että myös katsojille välittyi sarjan aikana uudenlaista tietoa ja näkemystä partiosta. Esimerkiksi 
Tubeconissa syksyllä 2019 oli nähtävissä, että partion tunnettuus tubea seuraavien nuorten 
keskuudessa lisääntynyt selvästi. 
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Hienoa oli, että vaikuttajat itse innostuivat aidosti Koitoksesta – saimme heidän omissa kanavissaan 
ylimääräistä (ilmaista) näkyvyyttä heti kuvausvaihteesta alkaen! 
 
 
Some-näkyvyyttä miljoonalle 
 
Myös sosiaalisessa mediassa tavoitettiin Splay Suomen ja vaikuttajien kanssa laajasti yleisöä. 
Kaikkiaan vaikuttajien ja Splayn Instagram-sisällöt tavoittivat lähes 650 000 silmäparia ja keräsivät 
noin miljoona näyttöä. Lisäksi heidän Instagram storynsa tavoittivat n. 160 000 henkilöä, joista n. 
750 siirtyi vaikuttajien Insta storyista suoraan katsomaan sarjaa. Vaikuttajien omilla kanavillaan 
tekemät Youtube-maininnat keräsivät lisäksi lähes 740 000 katselua. 
 
Myös partion omissa some-kanavissa julkaistiin aktiivisesti Koitos sisältöä sekä SP:n että piirien 
tileillä.  
 
Tulokset verkkosivuilla 
 
Merkittävin ja konkreettisin muutos, joka Koitoksen perusteella on ollut mitattavissa, on vierailut 
partion verkkosivuilla. Partion verkkosivujen kävijämäärät yli tuplaantuivat elo-syyskuulla vuoteen 
2018 verrattuna. Samaan aikaan tehtiin toki maksettua Liity partioon -mainontaa somekanavissa ja 
Google Adsissa, mutta mainoskampanja toteutettiin hyvin samankaltaisena kuin edellisvuonna, 
ainoastaan hiukan suuremmalla budjetilla. Näin ollen ainoa selkeä selitys valtavaan 
verkkosivukävijämäärän kasvuun on Koitoksen herättämä kiinnostus. 
 
 
Verkkosivukävijät 1.8.-8.9.2019: 
 

• Yksilöityjä kävijöitä partio.fi:ssä 1.8.-8.9. kaikkiaan 70 322 (vuonna 2018 vierailijoita 30 
111) 

• Kävijöitä Tule mukaan –sivulla 18 492 (11 343) 
• Jäsenhakemuksen linkin klikkailujen määrä 3305 (969) 
• Koitoksen kampanjasivulla partio.fi/koitos 1700 kävijää 

 
Myös yhteydenotot verkkosivujen kautta (Tukea lippukunnan valintaan -lomake) lisääntyivät 
merkittävästi edellisvuodesta. Saimme sitä kautta elo-syyskuussa 850 yhteydenottoa partiosta 
kiinnostuneilta. 

 

Kehitettävää ja opittavaa - projektinryhmän arvio 
 

Kokonaisuutena Koitos oli positiivinen kokemus ja partio oli rohkea lähtiessään kokeilemaan branded 
entertainmet –tyylistä viihteellistä Youtube-sarjaa, joka on Suomessa vielä hyvin uusi muoto 
vaikuttajamarkkinoinnin kentällä. Nopeaa ja välitöntä vaikutusta partion jäsenmäärään Koitoksella ei 
kuitenkaan ollut. Vasta myöhemmin voimme todeta, mikä vaikutus sarjalla on partion jäsenmäärään 
pidemmällä aikavälillä sekä millainen merkitys partion brändille on nuorten suosimien vaikuttajien 
toimimisella partion brändilähettiläinä. Olemme tehneet oikeita asioita oikeissa kanavissa, mutta 
tulosten mittaaminen on osin vaikeaa. 
 
Sarjan julkaisuajankohta oli toki perinteinen partion markkinointiajankohta, mutta voi miettiä, oliko 
se paras mahdollinen. Moni sarjan elo-syyskuussa löytänyt lapsi ja nuori saattoi olla jo täyttänyt 
syksyn harrastuskalenterinsa, eikä heidän enää syyskuulla ollut mahdollisuutta aloittaa uutta 
harrastusta. Myöskään lippukunnat eivät välttämättä ole pystyneet ottamaan vastaan kaikkia 
kiinnostuneita, etenkään jos innostus on herännyt vasta sarjan loppumetreillä. Harmillista kyllä, 
meillä ei ole tällä hetkellä teknisesti mahdollisuutta seurata partioon liittymisen syytä, joten selkeää 
faktaa Koitoksen vaikutuksesta emme pysty liittyneiden osalta todentamaan, kuten emme 
muissakaan markkinointikampanjoissa.  
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Käsikirjoitus 
 
Koska 4-8-jaksojen katselumäärät jäivät selvästi perään kolmesta ensimmäisestä, olisi sarjan 
käsikirjoituksessa ollut selvästi parantamisen varaa. Muissa maissa on tyypillistä, että kolme 
ensimmäistä jaksoa kerää enemmän katsojia, mutta Suomessa sillä ei ole aiemmin ollut suurta 
merkitystä. Tänä syksynä näin on kuitenkin tuotantoyhtiön mukaan käynyt muillekin sarjoille. 
Harmillista kyllä sitä ei kukaan osannut ennustaa. 
 
Jälkikäteen ajateltuna sarjassa olisi pitänyt tulla sisällöllinen käänne selkeästi nopeammin ja siirtyä jo 
nelosjaksossa leireille. Jaksot olivat mahdollisesti liian samanlaisia, eikä draaman kaari ollut riittävän 
vahva pitämään katsojien kiinnostusta yllä. Sarja olisi voinut olla joko lyhyempi tai sen sisältöön olisi 
pitänyt rakentaa voimakkaammin koukkuja jaksosta toiseen sekä kasvattaa sisältöä loppua kohti, 
finaalijaksoon huipentuen. 
  
Sisällön kiinnostavuuden kannalta olisi voinut olla myös hyödyllistä osallistaa vaikuttajia enemmän 
jo sarjan ideointivaiheessa. He olisivat mahdollisesti pystyneet tuomaan jaksoihin vielä enemmän 
tubemaista sisältöä. Samalla heille olisi tullut jo ennakkoon hieman tutuksi sekä partio että partion 
työryhmä. Alun perin tuotantoyhtiö lupailikin ideointikokousta vaikuttajien kanssa, mutta se ei 
koskaan toteutunut. 
  
Partiolaisten osallistaminen 
  
Koitoksen jalkautuminen lippukuntiin jalkautuminen ei ollut ilmeisesti kovin vahvaa. Lippukunnan 
johtajistot eivät ehkä kokeneet kampanjaa tarpeelliseksi tai genre oli heille vieras. Olisi ollut hienoa, 
jos lippukunnissa olisi pystytty katsomaan sarjaa aktiivisesti. Sitä varten olisi pitänyt tehdä enemmän 
osallistavia aktiviteetteja tai rakentaa sarjaan esim. äänestyksiä tai muita osallistamisen keinoja. 
Koitos-jaksot onneksi säilyvät katseltavina ja sarjalle tullaan tekemään vielä jälkimarkkinointia 
lippukuntiin syksyn ja talven aikana. 
 
Suuren partioyleisön innostumista olisi voinut lisätä myös partiolaisten voimakkaampi rooli 
jaksoissa. Nyt casting ei kaikilta osin onnistunut ja vaihtuvista avustajista tai tuomareista ei tullut 
tuttuja. Pysyvät tuomarit olisivat päässeet kasvamaan roolissaan ja voineet tuoda paremman 
samaistumiskohteen. Toisaalta silloin emme olisi päässeet näyttämään niin monipuolisesti 
partiolaisia eri puolilta Suomea. Joka tapauksessa oli haastavaa, kun kuvauksissa oli paljon ”liikkuvia 
osia”: joka kerta vaihtuivat partiolaiset, lokaatiot, tehtävät ja teemat. Partiolla oli todella paljon 
toiveita sisällön osalta, joka johti siihen, että väkisinkin jouduttiin tekemään kompromisseja. 
 
Yhteistyö tuotantoyhtiön kanssa 
  
Yhteistyö Splayn kanssa oli pääpiirteissään toimivaa ja helppoa, mutta tietyissä asioissa reagointi 
olisi voinut olla voimakkaampaa. Erityisesti käsikirjoitusvaiheen työskentelytapaan jäi paljon 
toivottavaa. Kesälomakausi oli ajankohdallisesti haastava tuotantoajankohta, sillä tuotantoyhtiössä 
oli jonkin verran sijaisia ja tuotantoryhmä turhan pieni. 
 

  
 

Lopuksi – mitä Koitoksen jälkeen? 
 

Koitosta tullaan käyttämään sekä sisäisessä että ulkoisessa markkinoinnissa vielä jatkossakin. Syksyn 
ja talven aikana tulemme kannustamaan lippukuntia hyödyntämään Koitos-jaksoja esim. 
toimintavinkkeinä, (piiri)leiritoiminnan esittelyssä uusille partiolaisille, tubettajien haastamisessa ja 
throw back -hengessä. Myös tammikuun markkinoinnissa voidaan varmasti hyödyntää Koitos-
aineistoja. 
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Ensi vuoden aikana partion kannattaa olla edelleen mukana tubemaailmassa ja jatkaa 
vaikuttajamarkkinointia pienimuotoisemmin yksittäisten vaikuttajien kanssa tehtävän video- ja/tai 
some-yhteistyön muodossa, esimerkiksi vaikuttajien omissa kanavissa julkaistavilla jäsenhakuun 
kannustavilla kampanjoilla. Vaikuttajavalinnoissa voidaan halutessa huomioida tiettyjä uusia 
kohderyhmiä tai esim. paikkakuntia, jonne erityisesti haluamme tuoda partiolle uutta näkyvyyttä. 
Vaikuttajat kannattaa ottaa Koitosta vahvemmin mukaan sisällönsuunnitteluun heti alkuvaiheessa, 
jotta voidaan varmistaa sisällön toimivuus halutulle kohderyhmälle. Uutta suurta Koitos-kautta 
emme lähtisi heti tekemään, vaikka sille järjestyisi rahoitus. Se voi olla ajankohtainen myöhemmin 
uudelleen, sisältöä uudistaen. Sen sijaan Koitos voi näkyä esim. vaikuttajamarkkinoinnissamme yhä 
jonkinlaisena versiointina esim. ”Koitos 24 H -haaste” tai graafisen ilmeen pohjana, jolloin myös 
uudet yhteistyöt voivat tuoda Koitos-sarjalle uusia katsojia. 
 
Koitoksessa mukana olleita vaikuttajia voi halutessaan kutsua vierailuille esim. piirileireille tai 
muihin tapahtumiin, sillä heille kaikille jäi hyvät muistot sarjasta ja he ovat mielellään mukana 
partion lähettiläinä jatkossakin. 
 
Partion mainetutkimuksen toteuttaminen keväällä 2020 olisi erinomainen ajatus, mikäli haluaisimme 
tutkia tarkemmin Koitoksen vaikutusta partion mielikuvaan. Edellinen mainetutkimus on tehty 
vuonna 2017. SP toteutti partion mielikuvatutkimuksen syksyllä 2013 Partiomestari-sarjan 
ensimmäisen tuotantokauden jälkeen ja tutkimuksessa oli oma osionsa Partiomestariin liittyen. 
Tutkimuksella olisi nytkin mahdollista selvittää Koitoksen vaikutuksia laajemmalla mielikuvatasolla 
kohderyhmän parissa. 

 
 
 
Liitteet 

Liite 1. Jaksojen käsikirjoitukset 
Liite 2. Some-suunnitelma 
Liite 3. Tulosraportti Splay One 
Liite 4. Koitos yhteenveto (Laajennettu viestintä- ja markkinointivaliokunta 26.10.2019) 
 
Muut Koitos-materiaalit Jemmassa. 
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