
	  
	  
	  
	  
	  

Spotify	  esittelee:	  tämä	  on	  Kesänostalgiaa	  
	  Uusi	  nostalginen	  soittolista	  muodostuu	  käyttäjän	  aikaisemman	  kesämusiikkikuuntelun	  

perusteella	   
	  

Kokosimme	  yhteen	  myös	  50	  parasta	  kesäbiisiä 
  
8.6.2017	  –	  Juhlistaakseen	  vihdoin	  alkanutta	  kesää	  Spotify	  tarjoaa	  käyttäjilleen	  mahdollisuuden	  
elää	  nostalgisimmat	  kesämuistot	  uudelleen	  uuden	  Kesänostalgiaa-‐soittolistatoiminnon	  avulla.	  
Personoitu	  soittolista	  täyttyy	  biiseistä,	  joita	  käyttäjä	  on	  kuunnellut	  Spotifyssa	  menneinä	  kesinä.	   
  
Tästä	  päivästä	  lähtien	  uudesta	  toiminnosta	  pääsevät	  nauttimaan	  Spotifyhin	  ennen	  kesäkuuta	  2016	  
liittyneet	  käyttäjät	  20	  maassa*.	  Soittolista	  löytyy	  Spotifyn	  Home-‐valikosta	  ja	  osoitteesta	  
Spotify.com/rewind.  
 
Myös	  kappaleiden	  jakaminen	  ja	  kavereiden	  kesäbiisisuosikkien	  kuunteleminen	  on	  helpompaa	  kuin	  
koskaan.	  Käyttäjät,	  jotka	  ovat	  antaneet	  Spotifylle	  luvan	  lähettää	  sähköposteja,	  saavat	  viestinä	  
kolme	  eniten	  kuunnelluinta	  kesäbiisiään	  helposti	  jaettavalla	  kortilla.	  Kortin	  voi	  lähettää	  suoraan	  
ystäville	  tai	  jakaa	  sen	  vaikkapa	  Instagramissa.	  Kortissa	  on	  käyttäjäkohtainen	  koodi,	  jonka	  avulla	  
käyttäjän	  soittolistan	  löytää	  vaivatta.	  Voit	  kuunnella	  ystäviesi	  soittolistoja	  klikkaamalla	  Spotifysta	  
hakutoiminnon	  vieressä	  olevaa	  pientä	  kameraikonia	  ja	  syöttämällä	  sinne	  kuvan	  ystävän	  koodista.	  
	  	  
Spotify	  on	  luonut	  myös	  soittolistan	  vuosien	  1967-‐2017	  soitetuimmista	  kesäbiiseistä.	  50	  Years	  of	  
Songs	  of	  the	  Summer-‐soittolista	  perustuu	  Billboard-‐dataan	  ja	  Spotifyn	  striimauskertoihin.	  	  
	  	  
Ajay	  Kalia,	  Senior	  Product	  Owner	  for	  Personalized	  Programming,	  Spotify,	  kertoo	  “Musiikilla	  on	  
suuri	  rooli	  ihmisten	  elämässä,	  ja	  etsimme	  siksi	  aina	  uusia	  tapoja,	  joilla	  voimme	  yhdistää	  vanhoja	  ja	  
uusia	  kappaleita	  elämän	  erilaisiin	  hetkiin.	  ‘Kesänostalgiaa´	  on	  suunniteltu	  herättelemää	  nostalgisia	  
fiiliksiä,	  kun	  ilmoille	  kaikuu	  menneiden	  kesien	  lempikappaleet.”	  
	  	  
“Kesänostalgiaa”	  ja	  50	  Years	  of	  Songs	  of	  the	  Summer	  löytyvät	  Spotifysta	  tästä	  päivästä	  lähtien.	  

	  	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  	  
*“Kesänostalgiaa”	  	  lanseerataan	  20	  maassa:	  
Itävalta,	  Belgia,	  Kanada,	  Tanska,	  Suomi,	  Ranska,	  Saksa,	  Iso-‐Britannia,	  Irlanti,	  Italia,	  Meksiko,	  
Alankomaat,	  Norja,	  Puola,	  Portugali,	  Espanja,	  Ruotsi,	  Sveitsi,	  Turkki,	  USA.	  	  
Viimeisen	  50	  vuoden	  suosituimmat	  kesäbiisit	  löydät	  tältä	  listalta:	  50	  Years	  of	  Songs	  of	  the	  
Summer.	  Soittolistan	  upotuskoodi:	  <iframe	  
src="https://open.spotify.com/embed/user/spotifyusa/playlist/5CjnX7MGW4O0IyIdCAdW	  
qr"	  width="300"	  height="380"	  frameborder="0"	  allowtransparency="true"></iframe>	  	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  	  
50	  Years	  of	  Songs	  of	  the	  Summer	  -‐soittolista	  
	  	  
1967:	  “Light	  My	  Fire”	  -‐	  The	  Doors	  
1968:	  “This	  Guy’s	  In	  Love	  With	  You”	  -‐	  Herb	  Alpert	  	  
1969:	  “In	  The	  Year	  2525”	  -‐	  Zager	  and	  Evans	  
1970:	  “(They	  Long	  To	  Be)	  Close	  To	  You”	  -‐	  Carpenters	  	  	  
1971:	  “How	  Can	  You	  Mend	  A	  Broken	  Heart”	  -‐	  Bee	  Gees	  
1972:	  “Alone	  Again	  (Naturally)”	  -‐	  Gilbert	  	  O’Sullivan	  	  
1973:	  “Bad,	  Bad	  Leroy	  Brown”	  -‐	  Jim	  Croce	  
1974:	  “Annie’s	  Song”	  -‐	  John	  Denver	  
1975:	  “One	  Of	  These	  Nights”	  -‐	  Eagles	  
1976:	  “Don’t	  Go	  Breaking	  My	  Heart”	  -‐	  Elton	  John,	  Kiki	  Dee	  	  	  
1977:	  “Best	  of	  My	  Love”	  -‐	  The	  Emotions	  
1978:	  “Three	  Times	  A	  Lady”	  -‐	  Commodores	  
1979:	  “Bad	  Girls”	  -‐	  Donna	  Summer	  
1980:	  “It’s	  Still	  Rock	  and	  Roll	  to	  Me”	  -‐	  Billy	  Joel	  	  
1981:	  “Jessie’s	  Girl”	  -‐	  Rick	  Springfield	  
1982:	  “Eye	  of	  The	  Tiger”	  -‐	  Survivor	  
1983:	  “Every	  Breath	  You	  Take”	  -‐	  The	  Police	  
1984:	  “When	  Doves	  Cry”	  -‐	  Prince	  
1985:	  “Shout”	  -‐	  Tears	  For	  Fears	  
1986:	  “Papa	  Don’t	  Preach”	  -‐	  Madonna	  
1987:	  “Alone”	  -‐	  Heart	  
1988:	  “Roll	  With	  It”	  -‐	  Steve	  Winwood	  
1989:	  “Right	  Here	  Waiting”	  -‐	  Richard	  Marx	  
1990:	  “Vision	  of	  Love”	  -‐	  Mariah	  Carey	  
1991:	  (“Everything	  I	  Do”)	  I	  Do	  It	  For	  You	  -‐	  Bryan	  Adams	  
1992:	  “Baby	  Got	  Back”	  -‐	  Sir	  Mix-‐a-‐lot	  
1993:	  “(I	  Can’t	  Help)	  Falling	  In	  Love”-‐	  UB40	  	  
1994:	  “I	  Swear”	  -‐	  All-‐4-‐One	  
1995:	  “Waterfalls”	  -‐	  TLC	  
1996:	  “Macarena	  (Bayside	  Boys	  Remix)”	  	  -‐	  Los	  Del	  Rio	  	  
1997:	  “I’ll	  Be	  Missing	  You”	  -‐	  Puff	  Daddy	  &	  Faith	  Evans	  ft.	  112	  
1998:	  “The	  Boy	  Is	  Mine”	  -‐	  Brandy,	  Monica 
1999:	  “Genie	  in	  a	  Bottle”	  -‐	  Christina	  Aguilera	   
2000:	  “Bent”	  -‐	  Matchbox	  20 
2001:	  “U	  Remind	  Me”	  -‐	  Usher 
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
2002:	  “Hot	  in	  Herre”	  -‐	  Nelly 
2003:	  “Crazy	  In	  Love”	  -‐	  Beyonce	  ft.	  Jay-‐Z 
2004:	  “Confessions	  Part	  II”	  -‐	  Usher 
2005:	  “We	  Belong	  Together”	  -‐	  Mariah	  Carey 
2006:	  “Promiscuous”	  -‐	  Nelly	  Furtado	  ft.	  Timbaland	   
2007:	  “Umbrella”	  -‐	  Rihanna	  ft.	  Jay	  Z 
2008:	  “I	  Kissed	  a	  Girl”	  -‐	  Katy	  Perry 
2009:	  “I	  Gotta	  Feeling”	  -‐	  The	  Black	  Eyed	  Peas	   
2010:	  “California	  Gurls”	  -‐	  Katy	  Perry	  	  ft.	  Snoop	  Dogg	   
2011:	  “Party	  Rock	  Anthem”	  -‐	  LMFAO	  ft.	  Lauren	  Bennett,	  GoonRock 
2012:	  “Call	  Me	  Maybe”	  -‐	  Carly	  Rae	  Jepsen 
2013:	  “Blurred	  Lines”	  -‐	  Robin	  Thicke 
2014:	  “Summer”	  -‐	  Calvin	  Harris 
2015:	  “Can’t	  Feel	  My	  Face”	  -‐	  The	  Weeknd 
2016:	  “One	  Dance”	  -‐	  Drake 
  

#	  #	  # 
 
Spotify	  on	  palkittu	  digitaalisen	  musiikin	  palvelu,	  jonka	  kautta	  voi	  kuunnella	  yli	  30	  miljoonaa	  
kappaletta.	  Spotifyn	  unelmana	  on	  tuoda	  kaikki	  maailman	  musiikki	  kaikkien	  saataville	  –	  nopeasti,	  
ajasta	  ja	  paikasta	  riippumatta.	  Spotifyn	  avulla	  musiikin	  löytäminen,	  järjestäminen	  ja	  jakaminen	  
ystävien	  kesken	  on	  entistä	  helpompaa.	  Spotify	  myös	  varmistaa,	  että	  artistit	  saavat	  ansaitsemansa	  
tulon.	  Spotify	  on	  tällä	  hetkellä	  saatavilla	  60	  maassa	  ja	  palvelulla	  on	  yli	  100	  miljoonaa	  aktiivista	  
käyttäjää	  ja	  yli	  50	  miljoonaa	  maksavaa	  tilaajaa.	  Spotify	  sai	  alkunsa	  Ruotsissa	  vuonna	  2008.	  Sen	  
jälkeen	  Spotify	  on	  jakanut	  yli	  5	  miljardia	  dollaria	  tekijänoikeuksien	  haltijoille.	  Spotify	  on	  tällä	  
hetkellä	  toiseksi	  suurin	  digitaalisen	  musiikin	  tulonlähde	  levy-‐yhtiöille	  Euroopassa	  ja	  
maailmanlaajuisesti	  suurin	  ja	  menestynein	  musiikin	  suoratoistopalvelu.	  www.spotify.com	  
	  
Lisätietoja	  Spotifysta:	  Lisätiedot,	  kuvat	  ja	  yhteydenotot:	  press-‐fi@spotify.com	  
	  


