
Jotta voit ilmoittaa Emma Gaalaan ehdokkaasi 
ja heidän tietonsa, tulee sinun luoda tili Emma
Gaalan ehdokasjärjestelmään kohdasta 
"Register new user"

1. TILIN LUOMINEN

Tehtyäsi tilin, saat sähköpostiisi varmistusviestin, joka
sinun tulee käydä hyväksymässä

2. KUITTAA TILINAVAUKSEN
VARMISTUSVIESTI

Ketkä kaikki ovat oikeudenomistajia
kappaleissa/levyssä
(säv.san.sov & kustantaja jne.)

Social 
media link(s)

Kansikuva julkaisusta tai tekemästäsi
playlistista: JPG tai PNG, max 10Mb,
2400 x 2400 px (neliö). Kuvan pitää olla
oikean kokoinen

Cover art

Photo Kuva artistista: JPG tai PNG, max 20
Mb, 2000 x 2000 px (neliö tai
vaakakuva). Kuvan pitää olla oikean
kokoinen

Booklet Levyn booklet (vihkonen) skannattuna: 
PDF, max 30 Mb

Lyrics Kappaleiden sanat: 
PDF, max 5 Mb

3. ETSI VALMIIKSI EHDOKASTIEDOT

Yhtyeiden kohdalla sen jäsenten tiedot
ja soittimet suluissa 
(instruments in parenthesis)

Distributor Jakelijatieto

Full name of
members

Rights
holders

Some-linkit ehdokkaaseen liittyen

KUVAT

Artist

Director

Production
company

Rights holders Oikeuksien omistajat musiikkiin ja
musiikkivideoon liittyen

Music video 
URL

Social media
link(s)
Press photo Artistin promokuva: JPG, PNG, max.

2000 x 2000 px (neliö tai vaakakuva).
Kuvan pitää olla oikean kokoinen

VUODEN MUSIIKKIVIDEO

Kenelle video on tehty

Title Kappaleen nimi

Videon ohjaaja

Videon tuotantoyhtiön tiedot

Release date Videon julkaisupäivä

Linkki, mistä videon voi katsoa

Some-linkit liittyen artistiin

Levyn julkaisupäivä. Jos ehdotat erillisiä
kappaleita, kirjoita vanhimman julkaisun
julkaisupäivä. Ehdokkaan levyn/
kappaleiden tulee olla julkaistu 1.11.2019-
27.11.2020 välisenä aikana.
Ilmoittautumisdeadlinen (27.11.2020)
jälkeiset julkaisut siirtyvät seuraavalle
vuodelle, jolloin voit ehdottaa niitä
käsiteltäväksi

JULKAISUT/PLAYLISTIT GENRE KATEGORIOIHIN
(Etno, jazz, pop, vuoden albumi jne.)

Linkki Spotifyn julkaisuun tai linkki
tekemääsi playlistiin Spotifyssä tai
SoundCloudissa. HUOM! Linkki pitää olla
tehty albumista tai playlistista.
Yksittäisen kappaleen linkit eivät käy.
Kysymysmerkistä näet tarkemmin linkin
muodon

Category

Artist name

Name of 
release or 
playlist

Mihin kategorioihin haluat ehdokasta
ehdottaa. HUOM! Lue säännöt
ehdoista!

Julkaisun nimi.  Jos kyseessä ovat
minimissään 3 singlen kokonaisuus, luo
playlist niistä esim. Spotifyhin tai
SoundCloudiin ja anna playlistille nimi

Link to 
release

Release
date

Levy-yhtiötietoRecord label 

Ehdokkaan nimi
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Tee tili täällä: https://portal.emmagaala.fi/

Mikäli tilin tekemisen jälkeen viestiä ei näy, tarkista
roskapostikansiosi. Jos viestiä ei vieläkään näy, ole
yhteydessä meihin: info@emmagaala.fi

Ilmoittautumisaikaa on 27.11.2020 saakka!

https://portal.emmagaala.fi/


VUODEN ARTISTI

Artist

Title

Release date

Record label

Distributor

VUODEN BIISI

Ehdokkaan nimi

Julkaisun nimi

Kappale tulee olla julkaistu 11.9.2019-
27.11.2020 välisenä aikana.
Ilmoittautumisdeadlinen 27.11.20
jälkeiset julkaisut siirtyvät seuraavalle
vuodelle, jolloin voit ehdottaa niitä
käsiteltäväksi

Levy-yhtiötieto

Jakelijatieto

Press photo

Cover art of
release or
playlist

Booklet

Lyrics

Rights 
holders

Song URL

Social media
link(s)

Full name of
members

Artistin promokuva: JPG, PNG, max.
20 Mb 2000 x 2000 px (neliö tai
vaakakuva). Kuvan pitää olla oikean
kokoinen

Kansikuva julkaisusta tai tekemästäsi
playlistista: JPG tai PNG, max 10Mb,
2400 x 2400 px (neliö)

Levyn booklet (vihkonen) skannattuna:
PDF, max 30 Mb
(ei pakollinen vuoden biisin kohdalla!)

Kappaleen sanat: PDF, max 5 Mb

Oikeuksien omistajat kappaleessa
(säv.san.sov & kustantaja jne.)

Linkki Spotifyn julkaisuun tai
SoundCloudiin tehtyyn
soittolistaan mistä kappale löytyy 

Some-linkit liittyen artistiin

Yhtyeiden kohdalla sen jäsenten
tiedot ja soittimet suluissa 
(instruments in parenthesis)

Press photo Artistin promokuva: JPG, PNG, max.
2000 x 2000 px (neliö tai vaakakuva).
Kuvan pitää olla oikean kokoinen

Cover art of
release or
playlist

Kansikuva julkaisusta tai tekemästäsi
playlistista: JPG tai PNG, max 10Mb,
2400 x 2400 px (neliö). Kuvan pitää olla
oikean kokoinen

Booklet Levyn booklet (vihkonen) skannattuna: 
PDF, max 30 Mb

Lyrics Kappaleiden sanat: 
PDF, max 5 Mb

Record label

Distributor

Levy-yhtiötieto

Jakelijatieto

Name 
of artist
Title

Playlist URL

Release date

Ehdokkaan nimi

Julkaisun tai tehdyn soittolistan
(playlist) nimi

Julkaisupäivä tai vanhimman julkaisun päivämäärä, jos
kyseessä on min. 3 kappaleen playlist. Kaikkien
kappaleiden tulee olla julkaistu 1.11.2019-27.11.2020
välisenä aikana. Ilmoittautumisdeadlinen (27.11.20)
jälkeiset julkaisut siirtyvät seuraavalle vuodelle, jolloin
voit ilmoittaa niitä käsiteltäväksi

Rights holders Oikeuksien omistajat 
(musiikki)

Music video 
URL

Social media
link(s)

Linkki, mistä videon voi katsoa

Some-linkit liittyen artistiin

Linkki julkaisuun Spotifyssä tai
SoundCloudissa. Jos kyseessä on min. 3
singlen kokonaisuus, luo playlist
kappaleista Spotifyhin tai SoundCloudiin 

VUODEN TUOTTAJA

Producer

Playlist URL

Social media link(s)

Press photo

Tuottajan nimi

Linkki tuottajan tekemään materiaaliin (tee
playlist Spotifyhin tai SoundCloudiin)

Some-linkit ehdokkaaseen liittyen

JPG, PNG, max. 20 Mb, 2000 x 2000 px, (neliö tai
vaakakuva). Kuvan pitää olla oikean kokoinen

HUOM! Tuottajan tuottamien julkaisujen pitää olla vuodelta 2020!
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HUOM!
Tiedoston on

oltava
annettujen
ohjeiden

mukainen, jotta
järjestelmä

antaa siirtyä
seuraavaan
vaiheeseen!



Kirjaa ehdokkaan tiedot Emma Gaala -järjestelmään ja
paina ”Save and Continue”

Pääset ”Files” sivulle. Lataa pyydetyt liitteet ja paina
”Submit”, tai mikäli kirjautuminen jää kesken ”Save 
and Continue later”

Pääset liikkumaan ilmoittautumissivujen välillä myös
numeromerkkejä klikkaamalla

VUODEN
MUSIIKKIVIDEO

VUODEN BIISI

VUODEN ARTISTI

VUODEN TUOTTAJA

https://portal.emmagaala.fi/
Luethan Emma Gaalan
uudet säännöt
huolellisesti läpi.

Ne löytyvät ”The rules” -
sanaa klikkaamalla.

Jos haluat ilmoittaa ehdokkaan genre kategorioihin
(iskelmä, metalli, pop, rap/R&B tai rock) tai/ja
vuoden tulokas, vuoden albumi, vuoden yhtye tai
kriitikoiden valinta -kategorioihin, klikkaa alla olevaa
kuvaketta:

Jos ilmoitat ehdokkaaksi vuoden artistia, vuoden
tuottajaa, vuoden biisiä tai vuoden musiikkivideota,
klikkaa näitä kuvakkeita:

5. ILMOITA EHDOKKAAKSI...

Jos kysymyksiä herää, olethan meihin yhteydessä:
info@emmagaala.fi

6. VALITSE OIKEAT GENRET & TÄYTÄ
EHDOKASTIEDOT JÄRJESTELMÄÄN

Ilmoittautumisaikaa on 27.11.2020 saakka!
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4. KUN EHDOKASTIEDOT OVAT
KASASSA, KIRJAUDU SISÄÄN
TUNNUKSILLASI 

7. JOS VASTAAN TULEE TEKSTEJÄ
MAKSAMISESTA, ÄLÄ PANIKOIDU

Edelleen kaikki on ilmaista, vaikka ruudussa voi lukea
muuta

HUOM! Kun klikkaat ”Pay and submit all”, 
ET pääse enää muuttamaan tietoja.

Ehdokkaiden ilmoittaminen on ilmaista,
Musiikkituottajat kustantavat kaiken

Klikkaa ”Submit entry (free)”,  jos sinulla ei ole muita
ehdokkaita ilmoitettavana.

Lisätäksesi useampia ehdokkaita klikkaa 
”Go back and register another”.

Tarkistamme ehdokasilmoittautumiset ja
varmistamme kaiken olevan kunnossa

Olemme sinuun yhteydessä, mikäli tarvittavia tietoja
puuttuu

Kun olet painanut ”Pay and submit all”, saat eteesi
alla olevan näkymän

 Klikkaa ”Back” ja vasta sitten ilmoituksesi lähtee ja
näet kaikki ilmoitetut ehdokkaat

Jos olet ilmoittanut useampia ehdokkaita, tarkista
vielä, että kaikki ilmoittamasi ehdokkaat näkyvät
listassa

9. OLET VALMIS! 

8. TARKISTA TIEDOT

https://portal.emmagaala.fi/

