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Tubecon 2016 on suurin koskaan Pohjoismaissa järjestetty YouTube-yhteisön livetapahtuma, jossa tubettajat tekevät 
tapahtumaa toisille tubettajille ja heidän faneilleen. Tubecon kerää yhteen tubettajasukupolven kirkkaimmat tähdet ja 
heidän faninsa huipentuen lauantaina Awards-gaalaan. Tapahtumaan on ilmoittautunut lähes 200 kotimaista Youtube-
tähteä. Perjantain ohjelmassa nähdään Hydraulic Press Channelin suuren prässäysshown maailmanensi-ilta sekä paljon 
fanitapaamisia. Ilta huipentuu Arttu Lindemanin isännöimään Tubecon Music -spektaakkeliin. Lippuja voi ostaa osoitteesta 
Lippu.fi. Yhden päivän lippu 23,50 €, kahden päivän lippu: 33,50 € (hinnat sisältävät Lippu.fi:n toimitusmaksun). 

 

 

 
 

 

 
 
Tubecon Awards 2016 -ehdokkaat julkistettu! 
 
 

 
Suomen parhaat Youtube-tähdet pääsevät jälleen ansaitsemaansa valokeilaan, kun Tubecon 
Awards -gaala palkitsee maan parhaimmat tubettajat yhteensä kymmenessä kategoriassa. 
Jännityksessä ei tarvitse enää elää, sillä ehdokkaat on nyt julkistettu osoitteessa www.tubecon.fi. 
Tämän lisäksi yleisö saa äänestää suosikkitubettajaansa ISTV:n äänestyksessä, ja Facebook-
yhteisö 3AM palkitsee taas parhaimman meemin kunniakirjalla.  
 
Tubeconin olemassaolo perustuu tubettajien vankalle fanikannalle, joka ihailee idoleitaan nykyisin 
enemmän kuin poptähtiä. Mukaan äänestettiin juuri fanien toimesta esimerkiksi “Läikkyy”-kesähitin 
luonut Arttu Lindeman, joka nappasi yhteensä kaksi ehdokkuutta. Vuoden vloggaajaksi ehdolla 
oleva Arttu on mukana myös Vuoden video –kategoriassa yhdessä Deatan kanssa. Artun 
ehdokkuutta perusteltiin seuraavasti:  
 

- Arttu selvästi panostaa videoihinsa. Vaikka niitä tulee useahkosti, laatu ei kärsi. Videot 
saa aina hyvälle tuulelle tai nauramaan. 
 

- Kanavan pitäisi siksi olla mukana, koska tämä on hauska ja huumorintajuinen kanava. 
Arttu on iloinen ja tekee paljon töitä kanavansa eteen. Hänellä on myös hyvää musiikkia. 

 

 
Tubecon Awards 2016 –gaalan kilpailukategoriat ovat vuoden kauneuskanava, lifestylekanava, 
vloggaaja, vauhtikanava, lelukanava, musiikkikanava, huumorikanava, pelikanava, tähtilupaus 

sekä vuoden video. Kaikkiin ehdokkaisiin voi tutustua osoitteessa www.tubecon.fi/awards.  
 

 

Tubecon Hartwall Areenalla 12.–13.8.2016 
Ovet auki perjantaina 12.8. klo 16–21, lauantaina 13.8. klo 14–21  
  

 
 

http://www.tubecon.fi/
http://www.tubecon.fi/awards
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Lisätiedot:  
 

Mikko Silvennoinen 
Tubecon Awards -tuottaja 
mikko@tubecon.fi 
Puh: +358405516445 
  

Tubecon Music -haastattelupyynnöt:  
 
Pirita Pykäläinen 
pirita.pykalainen@sonymusic.com 
Puh: +358408207787 
 

Kuvat ja logot: http://bit.ly/tubecon2016pressi 
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