
Name of press
phographer

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

Cover
art/release/playlist

Photo Kuva artistista: JPEG 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. Ei pakollinen! 

Pressikuvan ottaneen valokuvaajan nimi

Lyrics Kappaleiden sanat: 
PDF, max 5 Mb. Ei pakollinen! 

Vaikka booklet & lyrics eivät ole pakollisia, pitää sinun ladata ainakin
tyhjä PDF kyseisiin kohtiin, jotta pääset eteenpäin. Booklet, lyrics,
biography sekä kuvat näkyvät tuomareille!

KUVAT

ETSI VALMIIKSI EHDOKASTIEDOT &

PEREHDY SÄÄNTÖIHIN!

ETSI VALMIIKSI EHDOKASTIEDOT &

PEREHDY SÄÄNTÖIHIN!

Lue Emman säännöt läpi, koska on tiettyjä rajoituksia siitä, kuka voi

olla ehdokkaana missäkin kategoriassa: 

Säännöt löytyvät täältä:

https://www.ifpi.fi/wp-content/uploads/2022/10/Emma-

Gaalan-saannot-arvot-2022-2023.pdf

Category

Music video 
URL

VUODEN MUSIIKKIVIDEO

Valitsemasi kategoria

Linkki, mistä videon voi katsoa

Artist name

Director

Production
company

Kenelle video on tehty

Kappaleen nimi

Videon ohjaaja

Videon tuotantoyhtiön yhteystiedot

Release date Videon kappaleen julkaisupäivä

Name of 
release (or 

playlist)

Rights holders

Biography

Full name of music
video production
crew members

Oikeuksien omistajat musiikkiin ja musiikkivideoon
liittyen (säv. san. sov. & kustantaja)

Tiivis esittely ehdokkaasta (näkyy tuomaristolle)

Kuka on videon/musiikin jakelija

Tuotantoryhmän esittely (työtehtävät suluissa).
Laitamme tiedot www.emmagaala.fi -sivustolle

Social media link(s)

Photo Artistin promokuva: JPEG, PNG, max. 2000 x 2000 px
(neliö tai vaakakuva). Kuvan pitää olla oikean
kokoinen!

Name of press
photo
photographer

Jakelija

Some-linkit liittyen artistiin. Yksi palvelu per rivi

Promokuvan ottaneen valokuvaajan nimi

Levy-yhtiötieto (ja kustantaja, jos sellainen on)Record
label/Publisher 

GENREKATEGORIAT

Lastenmusiikki, Iskelmä, Etno, Jazz, Klassinen, Metalli,

Pop, Rock, Rap/R&B, Vuoden Tulokas, Vuoden Albumi,

Vuoden Yhtye tai Vuoden Artisti, Alternative,

Kriitikoiden valinta

Linkki Spotifyn julkaisuun tai tekemääsi Playlistiin
Spotifyssä tai SoundCloudissa. HUOM! Linkki pitää
olla tehty albumista tai Playlistista. Yksittäisen
kappaleen linkit eivät käy (paitsi vuoden biisissä).
HUOM: Kysymysmerkistä näet tarkemmin linkin
muodon

Category/
Additional Category chosen

Mihin kategorioihin haluat ehdokkaan ilmoittaa 

Link to 
release

Levyn/kappaleen julkaisupäivä. Erillisissä
kappaleissa, kirjoita vanhimman julkaisun
julkaisupäivä. Levyn/kappaleiden tulee olla julkaistu
1.11.2021-7.11.2022 välisenä aikana. HUOM! 25.10-
7.11.2022  julkaistavien levyjen/kappaleiden osalta,
ota yhteyttä meihin! Edellisen vuoden
aikana tapahtuneet julkaisut huomioidaan siinä
tapauksessa, että niitä ei ole huomioitu jo aiempien
vuosien ehdokkuuksissa. Sinulla on myös
mahdollisuus tulla ensi vuonna mukaan! Lue
säännöistä kohta 1.2

Artist name

Name of 
release (or 
playlist)

Julkaisun nimi.  Jos kyseessä on minimissään 3
singlen kokonaisuus, luo Playlist niistä Spotifyhin tai
SoundCloudiin ja anna Playlistille nimi

Release date

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

Full name of
members

Biography

Some-linkit ehdokkaaseen liittyen. Jokainen palvelu
omalle rivilleen

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

Social 
media link(s)

Rights holders

Levy-yhtiötieto ja kustantaja (jos sellainen on)

Jakelijan nimi

Tiivis esittely ehdokkaasta (näkyy tuomaristolle)

Record
label/publisher 

Distributer

Ehdokkaan nimi

1/2

Epäselvissä tilanteissa laita meille viestiä
info@emmagaala.fi ja yritämme auttaa!

Mandatory information

Mandatory information

Additional information

Additional information

Jatkuu...

https://www.ifpi.fi/wp-content/uploads/2022/10/Emma-Gaalan-saannot-arvot-2022-2023.pdf


VUODEN TUOTTAJA

HUOM!
Tiedoston on
oltava näiden

ohjeiden
mukainen, jotta

järjestelmä
antaa siirtyä
seuraavaan
vaiheeseen!

Category

Link to release/Playlist URL

Valitsemasi kategoria

Linkki tuottajan tekemään materiaaliin (tee Playlist Spotifyhin tai
SoundCloudiin)

Producer

Record label/publisher

Biography

Biography

Some-linkit ehdokkaaseen liittyen, yksi palvelu per rivi

Pressikuvan ottaneen valokuvaajan nimi

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

Social media link(s)
Photo

Name of press photo photographer

Julkaisujen levy-yhtiöt tai onko kustantajaa

Tiivis esittely ehdokkaasta (näkyy tuomaristolle)

Tuottajan nimi

HUOM! Tuottajan tuottamien julkaisujen pitää olla vuodelta 2022!

Link to release Linkki albumi julkaisuun Spotifyssä tai SoundCloudissa.
Jos kyseessä on minimissään. 3 singlen kokonaisuus,
luo Playlist kappaleista Spotifyhin tai SoundCloudiin 

VUODEN ARTISTI tai VUODEN YHTYE
Category

Category

VUODEN BIISI

Kategorian nimi

Song URL Linkki Spotifyn julkaisuun tai SoundCloudiin
tehtyyn soittolistaan, mistä kappale löytyy 

Kategorian nimi

Kappaleiden tulee olla julkaistu 1.11.2021-7.11.2022
välisenä aikana. Ilmoittautumisdeadlinen jälkeen
(25.10.-7.11.2022 välisenä aikana) julkaistavat
levyt/kappaleet = ota yhteyttä meihin:
info@emmagaala.fi! Sinulla on myös mahdollisuus
tulla ensi vuonna mukaan! Lue säännöistä kohta 1.2

Artist name

Name of
release/playlist

Release date

Ehdokkaan nimi

Julkaisun (tai Playlistin nimi)

Epäselvissä tilanteissa laita meille viestiä

info@emmagaala.fi ja yritämme auttaa!

Epäselvissä tilanteissa laita meille viestiäinfo@emmagaala.fi ja yritämme auttaa!

Full name of
membersBiography

Record
label/publisher

Levy-yhtiö/kustantajatieto

Distributor Jakelijatieto

Tiivis esittely ehdokkaasta (näkyy tuomaristolle)

Full name of
members

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

soittimet suluissa 
(instruments in parenthesis)

Some-linkit liittyen artistiin. Yksi palvelu per rivi

Rights 
holders

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

Social media
link(s)

Name of press
photo
photographer

Photo

Upload cover art
of release or
playlist

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

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

Promokuvan ottaneen kuvaajan nimi

Booklet Levyn booklet (vihkonen) skannattuna: PDF, max 30
Mb
Ei pakollinen, mutta lataa joku pdf tähän

Lyrics Kappaleen sanat: PDF, max 5 Mb
Ei pakollinen, mutta lataa joku PDF tähän!

Artist name

Name of release or
playlist

Albumin julkaisupäivä tai vanhimman julkaisun päivämäärä,
jos kyseessä on minimissään 3 kappaleen Playlist. Kaikkien
kappaleiden tulee olla julkaistu 1.11.2021-7.11.2022 välisenä
aikana. ilmoittautumisdeadlinen jälkeiset, 25.10-7.11.2022
julkaistavat levyt/kappaleet = ota yhteyttä meihin:
info@emmagaala.fi! Sinulla on myös mahdollisuus tulla ensi
vuonna mukaan! Lue säännöistä kohta 1.2

Release date

Ehdokkaan nimi

Julkaisun tai tehdyn soittolistan (Playlistin) nimi

Record
label/publisher

Distributor

Levy-yhtiö/kustantajatieto

Jakelijatieto

Tiivis esittely ehdokkaasta (näkyy tuomaristolle)

Name of press
photo
photographer

Upload cover
art of release or
playlist

Promokuvan ottaneen kuvaajan nimi

Photo Artistin promokuva: JPEG, PNG, max. 2000 x 2000 px
(neliö tai vaakakuva). Kuvan pitää olla oikean kokoinen!

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

Social media
link(s)

Some-linkit liittyen artistiin, yksi palvelu per rivi

Booklet Levyn booklet (vihkonen) skannattuna: 
PDF, max 30 Mb 
Ei pakollinen, mutta lataa joku PDF tähän

Lyrics Kappaleiden sanat: 
PDF, max 5 Mb
Ei pakollinen, mutta lataa joku PDF tähän
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Mandatory information

Mandatory information

Mandatory information

Additional information

Additional information

Additional information


