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Tubeconin perjantaista jättimenestys – lähes 5000 fania tapasi 
suosikkitubettajansa perjantain aikana  
 
Parhaillaan käynnissä oleva Tubecon kasvoi tänä vuonna ensimmäistä kertaa 
kaksipäiväiseksi festivaaliksi. Tänään perjantaina kävijöitä oli huikeat 7000 ja Arenalla 
pidettiin yhteensä 4796 Meet & Greettiä. Huominen lauantai on lähes loppuunmyyty. 
 
Kolmatta kertaa järjestettävä suomalainen tubettajatapahtuma Tubecon on isompi ja 
monipuolisempi kuin koskaan aikaisemmin. Tapahtuma laajeni tänä vuonna ensimmäistä kertaa 
kahden päivän mittaiseksi. Vaikka tapahtuma kasvaa, sen perusidea säilyy samana vuodesta 
toiseen: Tubecon kerää yhteen tubettajasukupolven kirkkaimmat tähdet ja heidän faninsa ja 
tapahtuma järjestetään heidän ehdoillaan. Tapahtumassa on mukana lähes 800 tubettajaa ja artistia. 
 
Kansainväliseksi hitiksi noussut Hydraulic Press Channel avasi Tubeconin ennennäkemättömällä 
live-prässäyksellä. Rallienglantia puhuva tamperelainen Lauri Vuohensilta murskasi esineitä 
hydraulisella prässillä Madcraft-yhtyeen säestäessä livenä.  
 
Hydraulic Press Channel osallistui myös perjantaina järjestettävään jättimiittiin. Kaikkien aikojen 
suurimmassa Meet & Greetissä oli mukana noin sata tubettajaa, joista Pinkku Pinsku, Miisa ja 
MariieVeronica nousivat myös päälavalle Instagram-tähti Benjaminin kanssa. Yhteensä miittejä 
järjestettiin perjantaina huikeat 4796.  
 

Perjantai huipentui Tubecon❤︎Music -spektaakkeliin, jonka tuotti Tubeconin kanssa Sony Music 

Entertainment Finland. Tubecon❤︎Music -artisteja ovat Isac Elliot, Venior, Hesaäijä, Sima, Pihlaja, 

Tiisu ja Nopsajalka.  Illan tirehtöörinä toimi tubettaja Arttu Lindeman, jonka Läikkyy -hitti on kesän 
ajan hallinnut Spotifyn Suomen top-listaa.  
 

 
Tubecon Hartwall Arenalla. Aukioloajat ja lippujen hinnat:  
Ovet auki vielä la 13.8. klo 12–21  
Lipunmyynti Lippu.fi:n kautta.  
Yhden päivän lippu 23,50 € (hinnat sisältävät Lippu.fi:n toimitusmaksun) 
 
Lisätiedot:  
Mikko Silvennoinen  
mikko@tubecon.fi 
+358 40 5516445 
 

Tubecon❤︎Music -haastattelupyynnöt:  

Pirita Pykäläinen 
pirita.pykalainen@sonymusic.com  
+358 40 8207787 
 
 
Kuvat ja logot: http://bit.ly/tubecon2016pressi 
 

Tubettajat ja heidän faninsa yhteen tuova Tubecon on Pohjoismaiden suurin YouTube-tapahtuma yli 10 000 kävijällään. 
Ilmiönä tubettaminen jatkaa voimakasta kasvua nuorisokohderyhmässä, ja YouTubessa on nykyään jo yli 550 000 
suomalaista kanavaa. Suomalaiset 15–29-vuotiaat katsovat YouTubea keskimäärin lähes tunnin päivässä, ja yli puolet (57 
%) heistä käyttää palvelua päivittäin. Kokonaisuudessaan 2,3 miljoonaa suomalaista katsoo YouTubea vähintään 
viikoittain. www.tubecon.fi 
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