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VAIKUTTAJAKAMPANJA 
YOUTUBESSA

Splay Suomen Youtube -kanavalle tuotettiin 8 

osainen viihdesarja Koitos, jonka juoni 
rakennettiin partiotoiminnan ympärille 

seikkailullisen kisan hengessä.

Mukaan valittiin nuorten suosimia Suomen 
ykkösrivin vaikuttajia.

Sarja julkaistiin elo-syyskuussa Splay Suomen 

kanavalla.

Tukena tehtiin laajaa somekampanjointia.

Kampanjan pääkohderyhmä olivat 10-15-vuotiaat, 

mutta sarjan arveltiin puhuttelevan laajempaakin 
ikäryhmää (alkaen 7 v).

Yhteistyökumppanina Splay One, joka toteutti ja 

suunnitteli tuotannot. 



KAMPANJAN 
TAVOITTEET:

Esitellä partiotoimintaa houkuttelevasti

Uudistaa ja monipuolistaa mielikuvaa partiosta

Lisätä partion tunnettuutta ja tietoa toiminnasta

Tuoda partio nuorten suosimaan kanavaan, 
mahdollisuus tavoittaa ja puhutella kohderyhmää 
laajasti.  Myös niitä lapsia ja nuoria, joita vaikea 
tavoittaa muualta (esim. pelaajat)

Saavuttaa yli 50 000 katsojaa / jakso, lisäksi laaja
näkyvyys ja tavoittavuus somessa

Partiolaisten oman harrastusylpeyden nousu

Saada uusia jäseniä partioon



MONIPUOLINEN 
KOKONAISUUS

Kampanja-aika huhtikuu-syyskuu 2019 

– huhti-heinäkuussa ennakkosomekamppis
partion some-kanavissa ja Splayn
Instagramissa

– elo-syyskuu Youtube-sarjan julkaisu, yksi 
jakso kerran viikossa. Tukena 
somekampanjointi partion ja Splayn
kanavissa sekä vaikuttajien kanavissa.

Tärkein elementti kokonaisuudessa 8 osainen 
Youtube-sarja.

Sarjan ympärille rakennettiin tueksi 
vaikuttajamarkkinointia (Youtube-videomaininnat, 
Insta), kohdennettua maksettua mainontaa sekä 
PR-työtä.



VAIKUTTAJAT
Roni Back (kilpailija)

Julia Ahonen (kilpailija)

Pernilla Böckerman (kilpailija)

Roponen (kilpailija)

Eedspeaks (voiceover)

Jesse Braun & Vinkare (tuomarit)



Lukuja jaksoista

NÄIN KOITOS SUJUI





Yhteenvetoa 
tuloksista

Koitoksen ensimmäinen jakso keräsi 
huimat yli 148 000 näyttöä. 

Kaksi seuraavaa jaksoa kipusivat nopeasti 
yli 100 000 katselun. 

Loput jaksot jäivät kaikki n. 50 000 
näyttökertaan.

Yhteensä yli 620 000 näyttökertaa (18.10.)

Kokonaiskatseluaika oli  4 443 656 
minuuttia (18.10. )

Tykkäyksiä jaksoille kertyi reilut 11 000 ja 
kommentteja yli 1300

Koitoksen sitoutumisaste oli hyvällä tasolla



Sarjalla oma 
fanikuntansa

Videoille muodostui fanikunta, joka näkyy 
keskimääräisessä videoiden katseluajan 
prosenteissa

Yleensä sarjoissa menee niin, että 
ensimmäisillä jaksoilla on suurin yleisö ja 
loput jaksot katsoo todelliset fanit ja 
sisältöön vahvasti koukuttuneet

Kommentointi oli poikkeuksellisen 
positiivista läpi sarjan

Kommentoijissa paljon partiolaisia, joille 
sarja oli ilon ja ylpeyden aihe













SOMEKANAVAT



SOME VAHVANA 
TUKENA

Ennakkoon joka viikko somenostoja Koitoksesta partion ja 
Splayn kanavissa huhtikuulta elokuulle. Nostoissa esiteltiin 
sarjan teemat.

Sarjan aikana ennakkohypetys joka jaksosta plus jaksojen 
julkaisujen yhteydessä.

Videomaininnat kaikkien vaikuttajien kanavissa vähintään 
kerran sarjan aikana. Lisäksi useita postauksia vaikuttajien 
Instagram feedeissä ja storyissa.

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 ja Youtube-maininnat lähes 740 000 katselua.







KAMPANJAN TULOKSET





ONNISTUMISET 
TRENDING – Kaikki kahdeksan jaksoa trending-listalla on erittäin hyvä saavutus ja kertoo 
onnistuneesta sisällöstä.

KOMMENTOINTI – Läpi sarjan kommentoi oli noin 95 % pelkästään positiivista, mikä on erittäin 
harvinaista. Yleisesti kommentoitu oli myös melko runsasta.

MAINONTA – Suhteellisen pienillä panoksilla saatiin todella hyviä tuloksia. Mainonnan 
läpimenoprosentti oli hyvä koko kampanjan ajan ja kohdennukset toimivat fiksusti.

FANIT – Sarjaa seurattiin aktiivisesti ja sarjalle muodostui selkeästi oma fanikuntansa.

VAIKUTTAJAT – Sarjaan valittiin hyvät vaikuttajat, joiden kautta tavoitettiin monipuolisesti 
kohdeikäisiä eri ryhmistä, oletettavasti myös paljon sellaisia vaikuttajien seuraajia, jotka eivät 
muuten partiosta olisi kiinnostuneet. Vaikuttajat kertoivat kokemuksen olleen kiinnostava ja 
opettavainen ja sarjan muuttaneen heidän näkemystään partiosta positiiviseen suuntaan -> 
voidaan olettaa, että myös katsojille välittyi sarjan aikana uudenlaista tietoa ja näkemystä 
partiosta.



LISÄÄ ILON 
AIHEITA

Vaikuttajat innostuivat itse – saimme heidän 
omissa kanavissaan ylimääräistä näkyvyyttä 
kuvausvaihteesta alkaen!

Huikea kokonaiskatseluaika, 4 433 656 
minuuttia – yhteensä yli 8 vuotta sisältöä 
ajallisesti!

Partion tunnettuus tubea seuraavien 
nuorten keskuudessa lisääntynyt selvästi 
(näkyi esim. Tubeconissa)

Positiivista vaikutusta myös 
harrastusylpeyteen – kommentoijissa ja 
faneissa myös paljon ylpeitä partiolaisia



TULOKSET 
VERKKOSIVUILLA

Partion verkkosivujen kävijämäärät yli tuplaantuneet vuoteen 2018 

verrattuna, mukana toki myös muun mainonnan vaikutus.

– 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)

Myös yhteydenotot verkkosivujen kautta lisääntyneet merkittävästi, elo-

syyskuussa 850 kontaktipyyntöä.



Mitä opimme?
Sarja oli pitkä ja sisällöllinen käännekohta tuli vasta 
viidennessä jaksossa – liian myöhään? 

Joukkueiden pärjääminen eri vaiheissa myös 
todennäköisesti vaikutti katsojamääriin

Partiotuomareiden ja avustajien vaihtuminen kaikissa 
jaksoissa toi haasteita 

Sarjan jalkauttaminen lippukuntiin olisi vaatinut 
lisätoimenpiteitä ja –aktivointeja

Oliko julkaisuajankohta oikea vs. harrastuksen valinta?

Maksetulla mainonnalla keskeinen merkitys sarjan 
tukemisessa – laaja markkinointistrategia tärkeä

Hyödyllistä olisi voinut olla vaikuttajien ottaminen 
mukaan suunnitteluvaiheessa ja enemmän liity-
aktivointia heidän omissa kanavissaan



Mitä Koitoksella 
saatiin aikaan?

Sarjaa katsottu ja kommentoitu

– Kommentointi oli positiivista ja harrastusylpeys 
näkyy niissä

Isot määrät näyttökertoja somessa

Kävijöitä elo-syyskuussa nettisivuilla 

Ei nopeaa ja välitöntä vaikutusta sisäänottoon

– Jaksot ilmestyivät elo-syyskuussa

Mielikuvien muutoksista emme tiedä tai sitä, 
miten moni pohtii partiota tällä hetkellä

– Vaikutus näkyy mahdollisesti myöhemmin

– Mikä olisi seuraava askel, joka innostaisi heidät 
mukaan toimintaan?



Mitä 
seuraavaksi?

Mainetutkimuksen avulla voisi nähdä 
vaikutuksen mielikuviin

Koitosta käytetään vielä jatkossakin sisäisessä 
ja ulkoisessa markkinoinnissa

Tubetour 20 paikkakunnalla ympäri Suomen 
helmi-maaliskuussa

Jollain tavalla yhteistyön jatkuminen

– Esim. yksittäiset haastevideot ja yhteistyöt

Piirien markkinointitapahtumiin tai 
piirileireille voi kutsua halutessaan vaikuttajia

Ei ainakaan heti uutta isoa sarjaa



Tarkemmat tulokset
Tarkemmat tulokset (esim. jaksokohtaiset tilastot): 
https://partio.sharepoint.com/toiminnanalat/viestinta/Documents/Kampanjat/Koitos%20201
9/Raportit

Termit:

– Kattavuus eli reach = kuinka monelle eri käyttäjälle sisältöä on näytetty

– Näyttökerrat eli impressions = montako kertaa sisisältöä on näytetty (voi olla näytetty monta kertaa 

samalle henkilölle)

– Audience retention = keskimääräinen prosentti videon katseluajasta

– Sitoutumisaste eli engagement rate = mikä prosenttiosuus on sitoutunut sisältöön (esim. klikannut 

linkkiä, kommentoinut, tykännyt)

– Orgaaniset näytöt eli organic views = ilman rahaa saadut näytöt

https://partio.sharepoint.com/toiminnanalat/viestinta/Documents/Kampanjat/Koitos%202019/Raportit


Esityksen kuvat: Atte Kesti, Miska Loimaala, Antti Raikunen,

Mikko-Pekka Karlin, Jari Marvia, Jonne Sjögren, Splay Suomi

HIENO KOITOS! 
#partioscout


