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Voicen kuulijat valitsevat jälleen Vuoden virallisen kesähitin
Mitä kappaletta rakastetaan (ja vihataan) intohimoisesti ensi kesänä? Kuka pääsee laulamaan tunteiksi sen lyhyen hetken, kun
Suomessa voi kulkea shortseissa? Se selviää 18. kesäkuuta, kun Voice julkistaa kesähittiäänestyksen tuloksen.

Cheek sai vuonna 2008 nostetta uralleen, kun Liekeissä-biisistä tuli Voicen virallinen kesähitti. Samoin kävi JVG:lle, kun Häissä nosti kaksikon
koko kansan tietoisuuteen vuonna 2011. Viimevuotista kesähittiä – Tuomas Kauhasen ja Väinöväinön Enkeliä – soitetaan radioissa vieläkin.
Voicen kuulijat äänestävät, mikä biisi saa tänä vuonna tuon kunnian.

Perinteisesti lähemmäs 20 000 ääntä kerännyt kesähittiäänestys määrittää, mitkä biisit muodostavat tulevan kesän soundtrackin. Sillä onhan
niin, että kesähittejä on syntynyt tarpeeseen: juuri kesä on se vuodenaika, jolloin hölmöinkin kertosäe toimii ja jolloin ihmiset kaipaavat jotain
hölmönpirteää mukanalaulettavaa.

Tämän vuoden äänestys käynnistyi rytinällä tämän viikon maanantaina 5.5., kun ensimmäisen vuorokauden aikana yli 2000 ihmistä kävi
kertomassa mielipiteensä kesähitistä. Äänestysaika päättyy 13.6. ja voittaja julkistetaan Voicen suorassa lähetyksessä 18.6.

- Kesähitistä on tullut Voicelle todella tärkeä ja rakas juttu. Kuulijat muistavat meidät muun hyvän ohessa nimenomaan kesähiteistä. Myös
sosiaalinen media elää aktiivisesti kampanjan mukana, kun artistit mainostavat omia biisejään ja ihmiset keskustelevat valinnoistaan
hashtagilla #kesähitti, Voicen musiikkipäällikkö ja yhteisömanageri Jussi Mäntysaari toteaa.

Äänestyksen kovimmat biisit kootaan totuttuun tapaan myös tuplakokoelmaksi, joka ilmestyy 13.6. Kahtena edellisenä vuonna
Kesähittikokoelmat ovat myyneet kultaa.

Kesähittiehdokkaisiin voi tutustua ja äänestykseen osallistua osoitteessa www.voice.fi/kesähitti.
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SBS Discovery Radio Oy on kaupallisen radiotoiminnan markkinajohtaja, johon kuuluvat radiokanavat The Voice, Iskelmä, Radio City ja
raahelainen paikallisradio Radio Pooki. SBS Discovery Radio Oy panostaa vahvasti laadukkaisiin online-sisältöihin ja radiokanavien online-
yhteisöt ovat maan suosituimpia. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 16 M€. SBS Discovery Radio Oy työllistää Suomessa noin 130 media-alan
ammattilaista. Yhtiö on sijoittunut erinomaisesti Great Place To Work –tutkimuksessa ja sen tavoitteena on olla Suomen paras media-alan
työpaikka. SBS Discovery Radio Oy:n omistaa amerikkalainen mediayhtiö Discovery Communications.


