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Tubecon Awards 2016 -voittajat on nyt julkistettu! 
 

 
Suomen parhaat tubettajat on palkittu Tubecon Awards -gaalassa lauantaina. Lahtelainen 
vloggaaja Jaakko Parkkali valittiin vuoden suosikkitubettajaksi yleisöäänestyksessä. Lisäksi 
vasta vuoden tubettanut Jaakko voitti vuoden tähtilupaus -pystin. Myös Justimus voitti kaksi 
kategoriaa. Vuoden videoksi valittiin Hydraulic Press Channel -kanavan paperin prässäys.   
 

 
Tubettajat äänestivät keskuudestaan voittajat yhteensä kymmenessä eri kategoriassa. Lisäksi yleisö 
sai äänestää suosikkitubettajansa ISTV:n äänestyksessä ja Facebook-yhteisö 3AM palkitsi parhaan 
meemin kunniakirjalla.  
 

 
TUBECON AWARDS 2016 -VOITTAJAT 
 
Yleisön suosikki hosted by ISTV: Jaakko Parkkali 
Yleisö perusteli valintaansa näin:   
”Jaakko on niin energinen ja hauska. Aina kun katson hänen videoitaan, tulee hyvä mieli ja arkiset 
asiat unohtuvat.” 
”Jake on niin iloinen aina sen videoilla! Silloin tulee itse hyvälle päälle kun on katsonut Jaken 
videoita!” 
”Ärrä suhisee sujuvasti!” 
”Jake on ehdottomasti Suomen innostavin ihminen ja hän on varmasti tuonut iloa jokaisen häntä 
seuraavan arkeen. Jaken energisyys ja positiivisuus ovat asioita joita tarvitaan lisää Suomeen.” 
 
Vuoden tähtilupaus: Jaakko Parkkali 
Mielettömiä haasteita ja rohkeita collabbeja tuottava Jaakko valloittaa karismallaan. Hyväntuulinen 
meininki ja virne suupielessä ovat nostaneet Jaakon nopeasti isojen kanavien joukkoon. 
Viihdyttävän lisän videoihin tuo sujuva sanailu kanavalla usein vierailevan Arttu Lindemanin kanssa. 
 
Vuoden video: Hydraulic Press Channel, “Can you fold paper more than 7 times with 
hydraulic press” 
Lähes 1,4 miljoonaa katsojaa kerännyt video on kansainvälinen Youtube-hitti. Video on vangitseva, 
yllättävä ja prässääjä-Laurin persoonallinen karisma puree. HPC on myös kanavana onnistunut 
kasvattamaan yleisöä ja se on selvästi tullut jäädäkseen.  
 
Vuoden kauneuskanava: Henry Harjusola 
Kauneustubettaja Henry häikäisee taidoillaan ja luo uskomattomia lookeja, joilla hän pääsi pitkälle 
myös NYX Nordic Face Awardseissa. Kaikki videot on höystetty rohkean henkilökohtaisella otteella 
ja humoristisella selostuksella, jotka puskevat genren rajoja. 
 
Vuoden lifestyle-kanava hosted by Demi: MariieVeronica 
Veronica on ainutlaatuisen monipuolisia sisältöjä tuottava videobloggaaja. Vuosien kokemus tube-
hommista näkyy itsevarmuutena, sillä Veronica avaa koko elämänsä katsojilleen. Vuoden aikana on 
muutettu, valmistuttu ja käyty jopa gynekologilla. 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UC5SRfEhyMdg2S2LoZOTHNHw
https://www.youtube.com/channel/UCvu5nS6NjtrmPoktfsCWdOw
https://www.youtube.com/watch?v=KuG_CeEZV6w
https://www.youtube.com/channel/UC5SRfEhyMdg2S2LoZOTHNHw
https://www.youtube.com/channel/UC5SRfEhyMdg2S2LoZOTHNHw
https://www.youtube.com/watch?v=KuG_CeEZV6w
https://www.youtube.com/channel/UC9VMazp5o-VVzy7FsFGUzIQ
https://www.youtube.com/user/mariieveronica


Vuoden vloggaaja: GroupBlog 
GroupBlog erottuu massasta aikuisella ja ammattimaisella otteellaan. Välittömän karismaattisen 
Ville Kankareen arki tallentuu videoille, joilla nähdään paljon muitakin tubettajia. Kanava on kuin 
ikkuna tubejulkisuuden kulisseihin. Villellä on myös Suomen kaunein manbun. 
 
Vuoden vauhtikanava: Dudesons 
Duudsonit ovat herättäneet hämmästystä ympäri maailmaa jo 2000-luvun alusta asti, ja onnistuneet 
nyt myös Youtube-kanavallaan. Haasteita, temppuja ja huumoria yhdistävä kanava pystyy aitoon 
keskusteluun fanien kanssa levittäen positiivista anarkiaa. 
 
Vuoden lelukanava: LPS Emppu 
Emppu poimii aiheensa tyttöjen arjesta, jota käsitellään Q&A-videoissa, top-listauksissa sekä 
fiktiivisissä tarinoissa. Videot ovat todella kauniisti kuvattuja ja valaistuja, ja niiden kirkkaat värit 
sopivat aina yhteen. Empun manikyyri on myös aina täydellinen. 
 
Vuoden musiikkikanava: Justimus 
Huumorimusaa tuottavan jengin ensisijainen tavoite on hauskanpito ja hyvän fiiliksen välittäminen 
mahdollisimman monille. Kesähitti “Kesä loma” kruunasi kanavan musiikkitarjonnan tänä vuonna. 
 
Vuoden huumorikanava hosted by Verkkokauppa.com: Justimus 
Sketsejä ja huumorimusaa ammattimaisesti tuottava Justimus oli ehdolla sekä musiikki- että 
sketsikategorioissa. Youtube-alustan lisäksi Justimuksen kreisikomedia “Fuck the Police” nauratti 
Yle Areenassa. 
 
Vuoden pelikanava hosted by Xbox: Lakko 
Lakko eli Eric Savolainen on tehnyt videoita pikkupojasta lähtien. Videotuotannossa ammattilaiseksi 
kehittynyt Eric tykkää yhdistellä videoilla vahvuuksiaan. Supersuosittuja peliräppejä on alkanut 
ilmaantua Lakon kanavalle yhä enemmän. 
 

 
3AM Kunniakirja: Vuoden meemi 

"Kun säikähdät ja näytät Aku Hirviniemeltä" -meemi 
Markus Westerisen taiteilema meemi saavutti suuren suosion vuoden 2016 jääkiekon MM-kisojen 
aikaan. Suomi otteli Saksaa vastaan ja toisessa erässä Antti Pihlström ajautui käsirysyyn Saksan 
Korbinian Holzerin kanssa.  Meemissä Antti Pihlström näyttää erehdyttävästi näyttelijä Aku 
Hirviniemeltä. 

Lisätiedot: 

 
Mikko Silvennoinen 
Tubecon-tuottaja 
mikko@tubecon.fi 
+358 40 5516445 

 
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 

 

https://www.youtube.com/user/GroupBlog
https://www.youtube.com/user/DudesonsPage
https://www.youtube.com/channel/UCORBFrxn4FcW94BEbzuDbWA
https://www.youtube.com/channel/UCvu5nS6NjtrmPoktfsCWdOw
https://www.youtube.com/channel/UCvu5nS6NjtrmPoktfsCWdOw
https://www.youtube.com/user/CoDTupakkalakko
mailto:mikko@tubecon.fi
http://bit.ly/tubecon2016pressi
http://www.tubecon.fi/

