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Suomalaiset tubettajat perustavat yhdistyksen – nousevat 
jättitapahtuma Tubeconin suurimmaksi yksittäiseksi 
omistajaksi 
 
Joukko suomalaisia tubettajia perustaa yhdistyksen, jonka tavoitteena on alan suurimman 
tapahtuman Tubeconin järjestämisen ohella edistää onlinevideokulttuuria ja vastustaa 
nettikiusaamista. Yhdistys omistaa Tubeconista 40% ja on siten sen suurin yksittäinen 
omistaja. Kaikki onlinevideoita säännöllisesti julkaisevat henkilöt ovat oikeutettuja 
liittymään yhdistyksen toimintaan joko kannatus- tai aktiivijäseninä. 
 

 
Ensimmäistä Tubeconia perustamassa ollut joukko tubettajia perustaa nyt yhdistyksen ja kutsuu 
koolle kaikki Tubeconia kehittämään ja omistamaan halukkaat tubettajat. Yhdistyksen 
perustajajäsenet ovat Jonna Paananen eli Wildeem, Sonja Hämäläinen alias Soikkuu, Juuso 
Karikuusi eli Herbalisti, Joona Leppälä eli ZoneVD, nettiguru Toni Nummela, Biisonimafian Kaitsu 
Rinkinen, Veronica Verho eli Mariieveronica sekä Sami Harmaala Justimusfilmsistä.  
 
Tubecon Oy:n hallituksen puheenjohtaja Elise Pietarila lahjoittaa kaikki osakkeensa yhdistykselle, 
jonka valitsema hallitus vastaa tulevaisuudessa vuosittaisen alan päätapahtuman Tubeconin ja 
kaikille tubettajille avoimen studion Tubecon Creator Spacen toiminnan ohjauksesta. Yhdistys 
omistaa Tubeconista tällöin 40% ja on siten sen suurin yksittäinen omistaja.  
 
“Reilut kaksi vuotta sitten lähdimme näiden onlinevideoita julkaisevien nuorten kanssa 
perustamaan kaikille avointa ja turvallista tapahtumaa. Syntyi ilmiö joka on saanut valtavat 
mittasuhteet ja merkityksen. Muutaman vuoden ajan olemme hautoneet Tubeconia yhdessä ja nyt 
tapahtuma on taloudellisesti vakaa ja nuorten tekijöiden ammattitaito sekä kokemus sen verran 
kovalla tasolla, että olen iloinen voidessani luovuttaa Tubeconin heidän käsiinsä”, Elise Pietarila 
kertoo. 
 
Yhdistys laatii jäsenilleen säännöt ja kaikki nämä säännöt allekirjoittavat onlinevideoita 
säännöllisesti julkaisevat henkilöt ovat oikeutettuja liittymään yhdistyksen toimintaan joko 
kannatus- tai aktiivijäseninä. Yhdistyksen tavoitteena tapahtuman järjestämisen ohella on edistää 
onlinevideokulttuuria ja vastustaa nettikiusaamista. 
 
Tubecon Oy vastaa edellisten vuosien tapaan tapahtuman toteutuksesta ammattilaisvoimin ja 
tulouttaa Tubecon ry:lle sen toiminnasta syntyneistä mahdollisista liikevoitoista huomattavan osan 
yhdistyksen päättämiin tarkoituksiin.  
 
Lisätiedot: 
Elise Pietarila  
+358405377510 
 

 

 

 

 

 



Sitaatteja 
 
Elise Pietarila: 
“Reilut kaksi vuotta sitten lähdimme näiden onlinevideoita julkaisevien nuorten kanssa 
perustamaan kaikille avointa ja turvallista tapahtumaa. Syntyi ilmiö joka on saanut valtavat 
mittasuhteet ja merkityksen. Muutaman vuoden ajan olemme hautoneet Tubeconia yhdessä ja nyt 
tapahtuma on taloudellisesti vakaa ja nuorten tekijöiden ammattitaito sekä kokemus sen verran 
kovalla tasolla, että olen iloinen voidessani luovuttaa Tubeconin heidän käsiinsä.  
 
Olemme yhdessä havainneet Tubeconissa sen kasvusta ja löyhästä päätöksentekoprosessista 
johtuen virheitä, jotka pitää välittömästi korjata. Niitä ovat mm. satoja ohjelmanumeroita ja esiintyjiä 
sisältävän tapahtuman eri osa-alueet ja päätöksenteon läpinäkyvyys. Lähdimme nyt alkukesästä 
keskustelemaan ensimmäisen tapahtuman järjestämisessä ratkaisevassa roolissa olleen joukon eli 
Sonjan, Kaitsun, Juuson, Jonnan, Joonan, Tonin ja Samin kanssa siitä, miten Tubeconin tulee 
kehittyä ja olemme päättäneet perustaa toimintaa kehittämään yhdistyksen, jonka periaatteet me 
kaikki jaamme. Jatkan Tubeconin parissa yhdistyksen toiminnan alussa sen toiminnanjohtajana 
kunnes löydämme minulle seuraajan.” 
 
“Maailmalla on alkanut syntyä tämän muutaman vuoden aikana paljon YouTube- artistien 
tähdittämiä tapahtumia. Tubecon on aivan poikkeuksellinen tässä joukossa. Se on ollut alusta 
lähtien tubettajien itsensä järjestämä yhteisöllinen tapahtuma. Se on monesta kansainvälisestä 
tapahtumista poiketen perustunut aina ajatukseen siitä, että kaikki tubettajan genrestä, kanavan 
tilaajamääristä, networkistä tai sellaiseen kuulumattomuudesta voivat olla mukana. Yhdistyksen ja 
tämän lahjoituksen johdosta valta on nyt suoraan tubettajien käsissä. On suorastaan 
vallankumouksellista, että sisällöntekijät satojentuhansine seuraajineen omistavat oman 
tuotantovälineensä. Tämä mielipidejohtajuus ja sen kokoaminen yhtä tekijää suuremmaksi 
joukoksi on motivoinut minua aivan yhteisen työmme alusta alkaen.” 
 
“Tubeconin kasvaessa on tullut entistä tärkeämmäksi muodostaa toimiva päätöksenteko-
organisaatio. Ensimmäiset tapahtumat on tuotettu yhteisöllisen luonteemme vuoksi löyhien 
workshopien avulla ja tapahtumaa järjestävien tubettajien määrän ollessa tällä hetkellä jo useita 
satoja, näkemys, uudistukset ja rakentava kritiikki ovat liian usein hukkuneet löyhän päätöksenteon 
mereen. Tällaisessa yhteisövetoisessa projektissa on tärkeä kerryttää sekä kokemusta että ottaa 
aina mukaan uudet ja innokkaat, mutta viimeisinä aikoina kuitenkin ollaan sekä menetetty 
kokeneiden näkemystä että passivoitu innokkuutta. Nyt tähän tehdään suuri korjausliike koska 
sekä tapahtuma että tubettajien yhteisö tarvitsee sitä ja on myös valmis siihen. Tubettajien tulee 
sekä omistaa että tuottaa Tubeconia itse. Norsunluutorneja ei saa syntyä. Aktiivisuuden tulee olla 
palkitsevaa eikä apatisoivaa. Ongelmat tulee ratkoa näkemyksellä eikä huutoäänestyksellä. 
Aikuisilla ammattilaisilla tulee olla rengin eikä isännän rooli. “ 
 
“Yhdistykseen voi liittyä joko aktiivijäseneksi tai kannatusjäseneksi. Aktiivijäsenet allekirjoittavat 
sen toiminnan säännöt. Yhdistys valitsee demokraattisesti edustajansa, joita on kaudella aina 8 
henkeä. Yhdistyksen edustajat ohjaavat Tubeconin tuotantoa ja tekevät kaikki tärkeimmät 
päätökset yhdessä sen kanssa osakkaan roolissa. Ensimmäinen yhdistyksen kokous järjestetään 
syksyllä myöhemmin ilmoitettuna ajankohtana.” 
 
“En olisi koskaan uskonut, että tämä uusi sukupolvi on näin valveutunutta ja epäitsekästä. He 
todella haluavat muodostaa yhteisön, tukea toisiaan ja kannustaa vasta-alkajia. Tubettajilla on 
käsissään tulevaisuus ja se tulevaisuus on heidän ansiostaan valoisa.” 
 
Jonna Paananen / Wildeem:  
“Tubecon on tapahtumana ainutlaatuinen, ammattilaistasoinen tuotantotiimi ja fanikuntansa 
tuntevat tubettajat ovat saaneet jo kolmena vuonna Hartwall Arenan täyteen innokkaita lapsia ja 
nuoria. Palauttamalla tapahtuma tubettajille saadaan turvattua tapahtuman tulevaisuus sellaisena, 



että se palvelee yhä niin videoiden tekijöitä, kuin tapahtuman vieraitakin. Uskon vakaasti, että 
yhdistyksen toiminnalla saadaan paljon hyvää aikaan tämän alan kehittämiseksi, ja nuorten, 
innokkaiden videoiden tekijöiden unelmien saavuttamiseksi.” 
 
Sonja Hämäläinen / Soikkuu: 
“Tubecon merkitsee minulle yhdessä tekemistä ja kokemista. Siellä kohtaavat Youtuben aktiiviset 
käyttäjät, katsojat ja julkaisijat. Tubeconin kehittymisestä tulevaisuudessa takaa tubettajat itse. 
Koen vahvasti, että yhdistys on hyvä ratkaisu siihen, että jatkossa Tubecon huomioi entistä 
paremmin sekä sisällöntuottajien, että tapahtuman vieraiden tarpeet.” 
 
Juuso Karikuusi / Herbalisti: 
“Omien kokemuksieni ja muilta tubettajilta kuultujen mielipiteiden pohjalta uskon, että Tubecon 
tarvitsee juuri tällaista suurta muutosta jotta se edustaa yhteisöä sellaisena kuin se on! Tavoite on 
keksiä uudelleen Tubecon- formaatti ja hyödyntää aiemmista vuosista oppimaamme.” 
 

Joona Leppälä / ZoneVD: 
“Näen Tubeconin kiinnostavana ja runsaasti potentiaalia omaavana tapahtumana, joka kokoaa 
kaikenlaiset intohimoiset Youtuben kuluttajat yhteen. Youtuben sisällä toimii useita pienempiä 
yhteisöjä, jotka toimivat tietynlaisen tekemisen ympärillä ja toivoisin Tubeconin olevan paikka, 
johon kaikkien genrejen edustajat haluaisivat tuoda palan omasta kehästään ja samalla tavata 
toisiaan. Parhaimmillaan näkisin Tubeconin olevan kaikkia tasavertaisesti kohteleva tapahtuma, 
joka sisältää nähtävää, koettavaa ja tehtävää kaiken ikäisille ihmisille. Toivon, että Tubeconissa 
katsojat ja sisällöntuottajat ovat samalla viivalla ja tapahtuman sisältö itsessään luo halua ja 
mielenkiintoa tulla kokemaan uusia elämyksiä.“  
 

Kaitsu Rinkinen / Biisonimafia: 
“Yhdistys on ainut keino pitää homma aitona. Muuten Tubecon liukuu tapahtumaksi joka palvelee 
vain tiettyä ryhmää eikä koko genreä. Se taas on kaikkien etu, että koko tubekulttuuri voi hyvin. 
Mutta sen kulttuurin ylläpito ja kehittäminen ei voi olla muiden kuin tubaajien vastuulla siksi 
yhdistys on loistava keino vaikuttaa. Varsinkin, kun yhdistyksellä on myös konkreettista valtaa 
tulevaisuudessa vaikuttaa päätöksiin.” 
 
Toni Nummela: 
"Tubecon on jo nyt yksi Suomen tulevaisuuden kiinnostavimmista vetureista. Jatkossa sillä on 
mahdollisuudet olla vielä isommin voima, jonka ympärillä online-tekijät porhaltavat yhdessä 
oikeiden ihmisten tietoisuuteen. Haluan pystyä kertomaan vaarina jälkipolvilleni, että olin 
rakentamassa tätä tietä oikeaan suuntaan – mahtavan porukan kanssa." 
 
"Tavoitteeni on saada valjastettua sekä arkoja että vielä epäileviä supervoimia mukaan matkalle, 
tekemään yhteistyötä ja konsultoimaan heitä, jotka ovat vastaavassa jo onnistuneet. Tehtävä ei 
tule olemaan helppo, mutta sehän se tekee siitä mielenkiintoista. Tervetuloa mukaan auttamaan!" 
 

Sami Harmaala / Justimusfilms: 
Youtubessa yks spessuimpia asioita on sisällöntuottajien ja yleisön välinen suhde. Monelle 
tubettajissa kiehtovaa onkin se inhimillisyys ja interaktion mahdollisuus, joka on aika erilaista kuin 
esimerkiksi perinteisessä musabisneksessä jossa fanitetaan muttei juuri kommunikoida 
keskenään. Tästä syystä tubettajat itse tietää aika hyvin mistä oma yleisö diggaa joten yhdistys on 
hieno keino saada tubettajille suorempi keino vaikuttaa siihen millanen tapahtuma Tubecon on.  
 

 


