
 “this website is very stiff.” 

“nää nettisivut on tosi jäykät.” Sebastian Da Costa 

 

“in my opinion the looks of it could be updated a bit” 

“mun mielestä vois vähä päivittää niinku tota lookkia” Joonas Laaksoharju 

 

“Well, the information I want can be found there” 

“No, kyl tuolta löytyy se informaatio mitä mä haluun” Panu Posti 

 

“this doesn’t really give that kind of image.” 

“tää ei anna sellasta kuvaa kyllä.” Sebastian Da Costa 

 

“I understand that it was founded in 1965 but, somehow, it’s still stuck in 1965 a bit.” 

“kyl mä ymmärrän et se on perustettu 1965 mut niinku, se on jotenki, se on jääny liikaa 
siihen 1965 vähän.” Sebastian Da Costa 

 

“nowadays you can easily take panorama pictures, that you would have a 360-image from 
the middle of the studio and take a closer look at it… that could be good.” 

“nykyään pystyy ottaan helposti panoraamakuvii, et sul ois keskeltä studioo semmonen 360-
kuva, ja kattoo sitä viel jotenki lähempää… se vois olla hyvä.” Panu Posti 

 

“Maybe they could be updated in a wider scale, having like Twitter and Instagram and such, 
I’m pretty sure there would be no harm in doing so.” 

“Vois ehkä päivittää vielä niinku laajemmin, et ois just niinku Twitter ja vaik Instagram ja näin 
nii, veikkaan et siitä ei ainakaa mitää haittaa olis.” Joonas Laaksoharju 

 

“Maybe some person who works there could manage an Instagram account.” 

“Ehkä joku tyyppi joka siel tekee duunii vois pitää Instagramia.” Panu Posti 

 

“The first thing I was looking for upon arriving on the front page were the links to other social 
media.” 

“mä heti ekana etin täältä tota, kun tää etusivu aukee et aukeeks tästä niinku linkit kaikkiin 
muihin sosiaalisiin medioihin” Adi L Hasla 



“Obviously the Facebook feed is here, but I was expecting a list with at least Instagram and 
Twitter on it. In this day and time, at least those two should pretty much be a must have.” 

“täs on ilmeisesti tää Facebook-feedi, mutta odotin että tuolta aukee semmonen lista missä 
lukee Instagram ja Twitter ainakin. Ainakin ne kaks olis melkeen pakko olla tässä ajassa.” Adi 
L Hasla 

 

“This is clearly a working concept, and I can see which artists work there, here on top, but 
why I was instantly looking for Instagram is, I would like to see pictures with artists being 
there, and that way it would be brought to me like: ‘okay, this artist’s album has their sound 
on it, it sounds very professional, I would like to work there as well’.” 

“tää niinku selkeesti on toimiva konsepti, ja mä nään täällä ylhäällä et ketä artisteja siellä 
tekee, mut se minkä takia mä etin heti ekana Instagramia oli se, että mä haluaisin nähdä 
sieltä kuvii, kun ne artistit on siel mestoilla, ja sit se niinku tois mulle sen, että “okei, ton 
artistin albumilla on näiden soundii, se on näin ammattimaista, mä halun joskus työskennellä 
tuolla”. Adi L Hasla 

 

“This is a big studio, a very big studio.” “In my honest opinion it’s longing for an update.” 

“Tää on iso studio, tää on tosi iso studio.” ”Mun rehellinen mielipide on et päivitystä kyllä 
kaipaa.” Sebastian Da Costa 

 

“I got the feeling that I’d like to go to Finnvox one day to do work, because this description 
was written in like a quite ‘un-Finnish’ way: ‘…to have courage – we have. That’s why we are 
not only good but the best!’. And what’s good about it is that the website is also in four 
different languages.” 

“mulla tuli niinku semmonen fiilis et mä haluisin joskus käydä tekees Finnvoxin tiloissa, koska 
tää oli silleen aika epäsuomalaisesti niinku kirjotettu tää niitten esittely tässä, että ‘…täytyy 
olla rohkeutta, meillä on. Siksi olemme, ei vain hyviä, vaan parhaita!’ Ja sit mikä tässä on 
hyvää on, että tää on neljällä eri kielellä myös tää sivu.” Adi L Hasla 

 

“It’s fully clear.” 

“On siis täysin selvää.” Joonas Laaksoharju 

 

“it is clear what the place is and what it does.” 

“on kyl selkeetä että mikä on mesta ja mitä se tekee.” Joonas Laaksoharju 

 

 



“The first time I arrived on the website, it was clear to me because the description text was so 
solid and not too long, it just told me the year when they begun, what its strengths are, and 
the customer base.” 

“Tuli heti ekalla kerralla kun mä kävin täällä sivulla, koska se esittelyteksti oli niin ytimekäs, 
se ei ollu liian pitkä, se kerto niinku vaan minä vuonna on startannu, mikä kuuluu 
vahvuuksiin, asiakaskunta.” Adi L Hasla 

 

“It is revealed to me. There is a history, like, if reading interests you, then a lot can be found 
out about what this has been in the past and so forth.” 

“Kyllä se käy ilmi. Tääl on historia ja, niinku, jos kiinnostaa lukee ni kyl täältä löytyy paljonki 
mitä tää on ollu ja niin edespäin.” Panu Posti 

 

“There are blueprints and pictures of the building, and clearly of the big logo of Finnvox which 
is on the wall of the building. I get an image in my mind that this is a, how would I say, not a 
studio in the basement but a proper studio complex, an official-feeling one, so to say, like a 
proper firm.” 

“Täällä on pohjapiirustus ja sitte on niinku kuvat rakennuksesta ja selkeesti toi Finnvoxin iso 
logo mikä on siinä rakennuksen, tota, seinässä. Tästä tulee niinku semmonen mielikuva että 
tää on niinku sellanen tota, miten mä sanoisin, ei mikään kellaristudio vaan niinku 
semmonen kunnon niinku studiokompleksi, virallisen olonen niin sanotusti, kunnon firma.” 
Adi L Hasla 

 

“No. I wouldn’t be interested. If I arrived here and then saw Finnvox, I would immediately exit 
the website.” 

“Ei. Mua ei kiinnostais. Jos mä tulisin tähän, sit mä näkisin Finnvoxin, mä lähtisin heti pois 
täältä sivulta.” Sebastian Da Costa 

 

“Yeah, I can see that it is a studio, yeah, but it doesn’t like tell it to me in the grand way that 
it should, that it is the oldest and greatest in Finland.” 

“Mä nään niinku joo että se on studio, joo, mutta se ei niinku kerro mulle sitä niin isosti ku 
sen pitäis et, Suomen vanhin, suomen isoin.” Sebastian Da Costa 

 

“in fact, I haven’t really seen a lot on Facebook” 

“enkä oo itseasiassa hirveesti ainakaan Facebokissa nähnyt” Joonas Laaksoharju 

 

 



“bigger and meaningful studio pictures. Like, when I arrive on the webpage, I would instantly 
see that it is a studio, and specifically the oldest and greatest studio in Finland. This leaves me 
very unclear about that fact.” 

”isoja ja mielekkäämpiä kuvia studiosta. Se että kun mä tuun tonne sivulle et mä heti nään et 
se on studio ja nimenomaan että se on Suomen vanhin ja isoin studio. Se jää kyllä mulle tosi 
epäselväks tästä.” Sebastian Da Costa 

 

“Like why would I come to you to record, because like HIM is mentioned in such a small way 
right there, considering their achievements? Why isn’t there a picture of HIM in your studio? 
Like, this is what I mean. It should ‘blow you away’ right when I arrive on the website, so I 
would want to go to the studio. Now I don’t want to. That’s probably it in a nutshell.” 

“Et minkä takia mä tulisin teille äänittään ku tossaki vaan HIM on mainittu noin pienellä ku 
katotaan niiden saavutuksia. Miksei näy HIMistä kuvia teidän studiossa? Niinku tätä mä 
tarkotan. Et se niinku ”blow” sut heti ku mä tuun sinne sivulle, mä halun mennä sinne 
studioon. Nyt mä en halu mennä. Toi ois ehkä in a nutshell.” Sebastian Da Costa 

 

“I think the most important ones were revealed in a pretty good way.” 

“kyl mun mielestä aika hyvin tuli kaikki tollaset tärkeimmät just niinku esille.” Joonas 
Laaksoharju 

 

“The facilities were, in fact, done in an exemplary manner, having blueprints and all the 
different rooms, which is quite rare. It was nice. And yeah, then there’s the history, which is 
cool that it is told, like, I feel it’s a part of the brand for sure, like, emphasizing the fact that 
we’ve got a long-term player here.” 

“tilat oli itse asiassa erittäin mallikkaasti niinku, et pohjapiirustus ja kaikki, et se on aika 
harvinaista et on niinku pohjarpiirustus ja kaikki tilat eritelty, se oli jees. Ja sitten tota tääl on 
tää historia, niin tää oli aika makee kans että kerrotaan se, tota, musta tuntuu et se on osa 
tätä brändii ehdottomasti, et niinku painotetaan sitä et tää on pitkän linjan toimija.” Adi L 
Hasla 

 

“Yeah, looks like there is the rates list, which is quite a difficult matter in this industry.” 

“Joo kyl tääl niinku näyttäis olevan hinnastokin, joka on silleen aika vaikee asia täl alalla.” 
Panu Posti 

 

“it’s good that there’s an hourly rate, which makes it pretty clear.” 

“tää on hyvä ku tääl on tuntihinta ni se on aika silleen selkee.” Panu Posti 

 

 



“I expected something much more simpler, so I wouldn’t have to squint my eyes to read it.” 

“mä odotin jotain paljon yksinkertaisempaa, ei sellasta et mun pitää niinku alkaa tihrustaa 
sitä.” Sebastian Da Costa 

 

“if I browse the page on my mobile phone, that’s not going to lead anywhere.” 

“jos mä meen puhelimella tälle sivulle, eihän siitä tuu yhtään mitään.” Sebastian Da Costa 

 

“The first thing I see is ‘Lockout A, B, C, F 24hrs’, then I’m like ‘What the heck?’ Confusing 
numbers all around and everything. There’s no such thing as ‘Here’s this, here’s this and 
here’s this, vertically’, so it’s instantly easy to read.” 

“eka juttu mitä mä katon: ‘Lockout A, B, C, F 24h’, sit mä jotenki… ’Mitä hemmettiä niinku 
et?’ Numeroita sekasin ja kaikkee. Et ei oo sellasta niinku ’Täs on tää, täs on tämä, täst on 
tämä, allekkain, nämä nämä näin…’, et se on easy reading heti.” Sebastian Da Costa 

 

“Like, what they have, what they, like, use in the studios, microphone or plugin lists and such, 
things like these. At least those interest me as a music producer.” 

“Tavallaan et mitä siel on niinku, mitä ne… mitä tavallaan studioissa on käytös et, mikkilistaa 
tai plugarilistaa tai niinku tällasii juttui. Tai ainaki et mitkä niinku musantekijänä kiinnostaa.” 
Joonas Laaksoharju 

 

“it’s not really clear that you can even click them.” 

“se ei oo hirveen selkee et niistä voi ees klikkaa.” Panu Posti 

 

“these must be primarily designed for people in the music industry, the website and social 
media. So, if I go there as an artist, or am looking for studio space for an artist, I can find 
everything instantly.” 

“tää on kuitenkin varmasti pääosin suunnattu musiikkialan ihmisille nää nettisivut ja 
sosiaalinen media, niin, jos mä meen artistina, tai etsin jollekin artistille studiotilaa, niin mä 
saan tästä kaiken heti.” Adi L Hasla 

 

 

 

 

 



“Well, it would probably be quite useful, but maybe email is the normal good route for things 
like that, and phone might be even a better way if something needs to be dealt with, and 
send an email after that, so that’s a much better way to get in professional contact than 
Facebook.” 

“No, oishan se varmaan ihan hyödyllistä, mut kyl ehkä sähköposti tommosiin juttuihin on se 
normi hyvä väylä, ja puhelimitse on ehkä viel parempiki jos haluu sopii jotain, ja sit lähettää 
vaik mailin sen perään ni se on omasta mielestä paljo parempi tapa, ottaa niinku 
duunikontaktia ku Facebook” Panu Posti 

 

“They have to be the ones who know about the industry and so on, so I don’t know whether 
they want to engage in conversations through social media, because they want to be at the 
spot, so no.” 

“Ne täytyy olla sellasia jotka tietää siitä alasta ja näin niin, emmä tiedä haluaako ne 
keskustella sosiaalisen median välityksellä koska ne haluaa olla paikan päällä, joten ei.” 
Sebastian Da Costa 

 

“If I would want answers to some matters I wasn’t really aware of, in that case, yes. Maybe 
it’s not so important to myself, but of course, the feature is always good, and can bring more 
clients too.” 

“Jos haluis ite jotain vastauksii johki tavallaa niinku mitä ei tietäny, ni siinä tapauksessa sit. 
Ehkä itelle ei oo nii tärkee, mut kyl sellanen ominaisuus on aina tietysti hyvä, ja se voi tuoda 
lisää asiakkaita myös.” Joonas Laaksoharju 

 

“Conversation is too much. It’s too interactive, it should be something interactive but not too 
hectic. If I’m at Finnvox, you know, I’ll take a picture and hashtag ‘at Finnvox’ on Instagram. 
This way, I can have a little conversation, but not a ‘chat-like’ conversation.” 

“Keskustelu on liikaa. Se on liian interaktiivista, sen pitää olla jotain sellasta interaktiivista 
mutta ei noin hektistä. Jos mä oon Finnvoxilla mä otan tiedäks Instagramiin ’*check* at 
Finnvox’ noin. Ja sitten mä voin niinku sitä kautta vähä niinku sitä keskusteluu tehä pienenä. 
Mutta ei kuitenkaan sellasta ’keskustelua keskustelua’, niinku chättikeskustelua” Sebastian 
Da Costa 

 

 

 

 

 

 

 



“…how I work is, when a new artist arrives, I ask them ‘hey, we have a new social media 
branding project, could we take a few pictures of this session for Instagram and you can tell 
us what kind of pictures we can take. We don’t take pictures of you secretly, instead, we take 
proper photos and you can tell me what’s okay and what’s not’, and when the artist starts 
following you, maybe some artist might repost the same picture to their 30 000 followers, like 
‘@FinnvoxStudios Harri takes care of things every single time’ and then you’ll get followers 
and a boost to the ‘Insta’-brand.” 

“…näin mä ainaki ite toimin et sit ku sinne tulee artisti niin jokaselta artistilta kysytään et 
‘hei, meillä on tällanen uus projekti niinku lähtee brändäämään lisää sosiaaliseen median, 
otetaan tästä sessiosta muutama kuva Instagramiin ja sä voit kertoo minkälaisia kuvia saa 
ottaa. Me ei oteta susta salaa mitä kuvii vaa otetaan kunnon kuvat ja sanot että mikä on ok 
ja mikä ei’. Ja sit ku artisti alkaa seuraan, ja ehkä joku artisti sitte saattaa repostaa sen kuvan 
niitten käyttäjille missä on 30 000 seuraajaa, et ’@FinnvoxStudios Harri hoitaa hommat joka 
kerta’ ja sit sinne tulee seuraajia ja sitä kautta se ’Insta’-brändi kasvaa.” Adi L Hasla 

 

“if people just give props or want to comment on some picture, they can probably already do 
it, yeah”. 

“jos ihmiset vaan antaa kehut tai kommentoida johonki kuvaan ni kyllähän ne pystyy sen 
tehä nyttenkin varmaan, joo.” Panu Posti 

 

“I think if a user named ‘Finnvox Studios’ would exist, I would start following it for sure. 
Specifically, if they have, say, six different sound engineers, they could all have the account 
info for Instagram and Twitter and have a unifying line about what to post.” 

“mun mielestä just joku “Finnvox Studios”, jos tommonen käyttäjä ois niin mä varmasti 
rupeisin seuraamaan sitä, ja just nimenomaan sitä et jos siel on, sanotaan nyt 6 eri 
äänimiestä et jokaisella niillä on käyttikset ja salasanat siihen Finnvox Studiosin Instagramiin 
ja Twitteriin ja niillä on sit linjaukset et mitä päivitetään.” Adi L Hasla 

 

“Like, why isn’t there an Instagram account yet? In my opinion, it should definitely be there, 
yeah. My answer is, yes, discussion like that. I don’t think it’s going to make a proper 
dialogue, but people are definitely going to start following.” 

“Miksei oo vielä Instagramia silleen? Mä oon sitä mieltä että kannattais olla ehdottomasti, 
kyllä. Vastaus on siis, että kyllä ton kaltaista keskustelua. Emmä usko että siihen tulee mitään 
sellasta kunnon dialogia, mutta ihmiset seuraa ihan varmasti.” Adi L Hasla 

 

“they give an ’og’-feeling. Like, they don’t try too hard. They are not too fancy but they 
work.” 

“tulee sellanen ‘og-fiilis’. Sillee et, nää nettisivut ei myöskään yritä liikaa. Nää ei oo liian 
fancyt mut nää silleen toimii.” Panu Posti 

 



“As they say ‘studios come and go’, but it still remains… I get like a feeling of trust towards 
it.” 

“Niinku siellä lukee et on ollu paljo studioita ja “studiot on tullu ja menny”, mut se on 
kuitenki pysyny siellä… Kyl siitä tulee sellanen niinku luottofiilis siihen.” Joonas Laaksoharju 

 

“I have experience of many studios, from closet studios to basements to quality studios. I’ve 
been all over. But when I saw that, I instantly knew that it’s a place of quality. Straight up.” 

“Mulla on kokemusta monista eri studiotiloista ihan vaatekaappistudioista kellaristudioihin ja 
sit tähän parempiin studioihin. Mä oon käyny joka eri kolkassa. Mut tuolla ku mä näin tän, ni 
mä niinku heti tiesin että se on niinku laadukas paikka. Suoraan näin.” Adi L Hasla 

 

“Let’s go to Midas Studios’ website. I don’t know anything about their site, let’s see what kind 
of first impression it will give. Okay, a lot of text, yeah, but there is a video. I’m ‘Lazy John’, 
I’m going to click the video. Well, well. That tells me more, I’m focused in this because it’s the 
relevant information I want. It easily takes me through the studio.” 

”Mennään vaikka Midas Studioon. Mä en tiedä mitään niiden sivusta, katotaan millanen 
ensivaikutelma tästä tulee. Okei, joo, tekstiä paljon ja näin. Okei, no siinä on video. Mä oon 
laiska-pekka, mä ainakin klikkaan videota. Noniin. Sepä kertoo mulle enemmän. Mä keskityn 
tähän koska se on se oleellinen info mitä mä haluan. Se vie mut helposti läpi sen studion.” 
Sebastian Da Costa 

 

“These could be a little bit clearer, but to make clear websites is fucking hard.” 

“Nää vois ehkä olla niinku ihan himpun verran selkeemmät, mut selkeiden nettisivujen teko 
on vitun vaikeeta.” Panu Posti 

 

“These winter pictures of Finnvox are good, they’re so ‘welcome to Finland’.” 

“Nää on hyvät nää talvikuvat Finnvoxista, tosi sillee ‘welcome to Finland’.” Panu Posti 

 

 

“Here I came and pressed play once. In my opinion, the website wasn’t good looking but they 
had the crucial element that gave me… I stayed at their site a bit longer. It had something to 
grab my attention.” 

“Tossa mä tulin, sit mä painoin kerran playta. Ei ollu mun mielestä hienot nettisivut mut 
kuitenki siinä oli se ’crucial’ juttu mikä teki sen et mä sain… Mä olin niiden sivulla vähän 
pitempään. Siinä oli se joku mikä nappas mun ’attention’. Sebastian Da Costa 

 



“Like, explained quickly, ‘what is Finnvox?’. Why is there no video? Nowadays, having a video 
is the least one could have. At least.” 

“Tässä niinku nopeesti kerrottuna, ‘mikä on Finnvox?’ Miksei oo videota? Video on, 
vähintään pitäis olla, se on nykypäivää. Vähintään. Sebastian Da Costa 

 

“This is just like, the text is here and the photos are separated. Like, it doesn’t lead into the 
images at all. It should have some kind of continuity, and not just like ‘here’s the this, here’s 
the that’. They should be, kind of, composed differently.” 

“Toi on vaan tommonen et, teksti on tässä ja sit kuvat on erikseen. Tavallaan se ei niinku 
johdattele näihin kuviin yhtään. Et siinä ois joku semmonen jatkumo, eikä vaan semmonen et 
’tämä on tässä ja nämä on täällä’, vaan että silleen vähä niinku, sommittelis eri tavalla.” Panu 
Posti 

 

“just like some video of the process of making a record at Finnvox, that definitely interests 
me.” 

“just joku video et Finnvoxilla tehään jotain levyä, niin ne kiinnostaa kyl.” Panu Posti 

 

 

 

“Photos from recording sessions. It’s cool to see like, ‘ah, so this kind of orchestra has been 
here’.” 

“No siis äänityskuvat. Nää on ihan makeita, nähä et “aa täällä on ollu tämmönen joku 
orkesteri.” Panu Posti 

 

“The first interesting thing.” 

“Ensimmäinen kiinnostava.” Sebastian Da Costa 

 

“These ones with people in it are so much more interesting. I instantly feel like ‘ah, 
something’s happening here’.” 

“Nää mis on ihmisiä, heti paljon mielenkiintosempia. Heti mä oon niinku ’ah, something’s 
happening here’.” Sebastian Da Costa 

 

 

 



“Sorry, I’m not interested like that. Yeah, in a way yes, but if there only were some person… If 
they’re from empty spaces yeah, but like, show your facilities in a video or something else like 
that. When you take pictures like this, place these people in them. I want to see the who are 
there.” 

“Sori, ei kiinnosta silleen. Joo, silleen joo mut, jos siinä olis vielä joku ihminen… Jos ne on 
from empty spaces joo, mut siis niinku, esitelkää teidän tiloja jollain videolla tai jollain muulla 
tollasella. Nää, kun te otatte tällasia kuvia, niin laittakaa niihin näitä ihmisiä. Mä haluan nähä 
ketä siellä on.” Sebastian Da Costa 

 

“The whole social media thing is so important, so they could have something interesting 
there. It could be expanded a bit and perhaps make more footage of the… Artists… Or, overall 
what is done there and the people who work there, that could be improved a bit in my 
opinion.” 

“On niin tärkee toi sometus ni siel vois olla jotain sellasii niinku kiinnostavii juttuja. Sitä vois 
jotenki laajentaa ehkä niinku ja tehä juttuu enemmän noista niinku… Artisteista… Tai sit 
ylipäätään et mitä siel tehään ja ketkä siel tekee ni, sitä vois mun mielestä parantaa ehkä.” 
Joonas Laaksoharju 

 

“Facebook and the website don’t have to be too interesting in particular, but they should be 
informative more. On the other hand, Twitter and Instagram could be interesting in the way 
that when people start following them, they will show what’s happening inside the firm, so it 
could be like ‘selfie, check’, anything, or ‘lunch break with Lauri Tähkä’. Like, all that is 
interesting, and then, possibly, all the followers of the artists will start following the ones who 
make their work possible.” 

“Niitten ei tarvi olla mun mielestä niinku erityisen kiinnostavia niinku ainakaan ton 
Facebookin ja ton nettisivun kannalta, vaan niitten pitäis olla enemmän informatiivisia. Mut 
sitte just joku niinku Twitter tai Instagram, niin ne vois sit olla just kiinnostavia siltä kantilta 
että sit ku jengi alkaa seuraan niitä et siellä sit näkyy mitä siellä firman sisällä tapahtuu, et se 
voi olla et ’selfie, check’, ihan mitä vaan, tai ’ruokabreikki Lauri Tähkän kanssa’. Niinku, et noi 
kaikki kiinnostaa, ja sit niitten, mahollisesti niitten artistien seuraajat alkaa seuraan myös 
niitä ketkä mahdollistaa niiden artistien työn.” Adi L Hasla 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Personify it. This is like, nothing to me. I don’t know who they are. Yeah, I know Finnvox, but 
when I go to Finnvox, I have no idea who to expect meeting there, like... Just like, give me a 
face. Like, what is Finnvox? I want to know who and what are doing things there. Who is the 
mastering guru there. Who is this, who is that. Then it would be more like ‘a-ha, Finnvox!’. 
What are the stories of the people who are there? Why are you the best? I don’t know. And 
here I am, browsing your Facebook page, why can’t I know it?” 

“Personoikaa. Tää ei oo mulle mikään, niinku. Mä en tiedä ketä ne on. Finnvox, joo mä tiedän 
Finnvoxin, mut ku mä meen Finnvoxiin, mä en tiedä ketä mä niinku odotan vastassa tai 
silleen että… Se niinku et, antakaa mulle kasvot. Mut kuitenki et niinku, mikä on Finnvox? Mä 
haluan tietää kuka ja mikä ja ketkä tekee siellä. Kuka on se masterointiguru siellä. Kuka on 
tää, kuka on tää. Sit se alkais olla enemmän sellanen ’ahaa, Finnvox!’. Mitkä on niiden 
ihmisten tarinat jotka on siellä? Miks te ootte parhaita? Mä en tiedä. Ja nyt mä selaan teidän 
Facebookia, miks mä en tiedä sitä?” Sebastian Da Costa 

 

“50 years doesn’t say anything to me. It’s totally blank to me. It doesn’t have a facial 
expression, it doesn’t have like… I can’t feel the humanity in it. It doesn’t evoke emotion in 
me. But when it does evoke emotion, then it starts being more like it.” 

“50 vuotta ei puhu mulle mitään. Se on mulle täysin blank. Siinä ei oo ilmettä, siinä ei oo 
niinku… Mä en saa siitä niinku ’humanity’, siinä ei oo ihmisyyttä. Se ei herätä mussa 
tunnetta. Et sit ku se herättää tunnetta niin sit se alkaa olla niinku sellanen.” Sebastian Da 
Costa 

 

“People, people.” 

“Ihmisiä, ihmisiä.” Sebastian Da Costa 

 

“It would be nice to see like a small, weekly video update that they would make. Like just a 
couple minutes of what’s happened there.” 

“ois kiva nähä sillee et niinku ehkä jos ne tekis semmosen niinku tavallaan viikottaisen 
pienen videopäivityksen. Muutama minuutti vaan et mitä siel on tapahtunu” Panu Posti 

 

“It would be quite interesting to see, like, some video material from the studios for example… 
Not necessarily a video diary but some kind of a blog with videos every now and then. That 
could be pretty good.” 

“se vois olla ihan mielenkiintoista nähä jotain niinku videomateriaalia esimerkiks sieltä 
studiosta tavallaan tai niinku… Ei nyt välttämättä videopäiväkirjaa mut joku blogi jossa 
saattais olla videoita välillä tai joku tällanen. Vois olla aika hyvä.” Joonas Laaksoharju 

 

“that could already create interest towards the Facebook page.” 

“se vois jo silleen niinku luoda kiinnostusta tota Facebook-sivua kohtaan.” Panu Posti 



“I would like to see that kind of behind the scenes –material from there, of someone working 
there. I would like to see perhaps a video clip of an artist recording or what kind of vocal 
booth or equipment they have there.” 

“mä haluaisin niinku nähä semmosta behind the scenes –materiaalia, mä haluisin nähä 
jonkun hommissa siellä. Mä haluisin nähdä ehkä jonkun videoklipin sieltä ku joku artisti 
nauhottaa jotain tai minkälainen mikkikoppi siellä on, tai mitä laitteistoa siellä on.” Adi L 
Hasla 

 

“Blue seems to be the underlying theme. It’s like a neutral, trustworthy, Finnish color. In that 
way it works.” 

“Toi sininen näyttäis olevan toi ‘underlying theme’. Se on semmonen neutraali, luotettava 
suomalainen väri. Kyl se silleen toimii.” Panu Posti 

 

“The colors were a bit gloomy” 

“Värimaailma oli vähän synkkä” Adi L Hasla 

 

“It had a little bit of blue and white, Finnish nationality maybe shone through. But then, it 
had lots of sharp corners and things like that. Somehow I instantly got a feeling, this is only 
my gut feeling, but this could be a little bit smoother, visually speaking.” 

“siinä oli vähän sinistä ja valkosta, suomalainen, kotimaisuus ehkä paisto läpi. Mut sit siinä oli 
tosi paljon teräviä kulmia ja silleen. Jotenki mulle tuli sellanen fiilis ihan ekana, tää on vaan 
vatsatuntumalta tää heitto että, tää vois olla vähän sulavampi toiminnaltaan, ulkonäöltään 
niinku.” Adi L Hasla 

 

“It’s pretty, like, traditional... I think it could be better somehow because I feel it’s been the 
same for a pretty long time. It’s not like, bad, but perhaps somehow it could use an update.” 

“Toi on aika tollanen niinku aika perinteinen… Kyl mun mielestä se vois olla jotenki ehkä vähä 
niinku parempi ku musta tuntuu et se on aika kauan ollu toi sama. Mut ei se niinku huono oo 
mut, jotenki, ehkä vähä jotain päivitystä se kaipais.” Joonas Laaksoharju 

 

“It’s still in the old ages pretty badly. Perhaps, in the 80s this could’ve been acceptable. 
Maybe.” 

“Se on pahasti jääny sinne vähän vanhempaan aikaan. Ehkä 80-luvulla tää olis voinu vielä 
mennä. Ehkä.” Sebastian Da Costa 

 

“This could use a little updating. To year 2015.” 

“Tää vois olla vähän päivitetty. Vuoteen 2015.” Adi L Hasla 



 

“Well, I like the Finnvox logo, it’s nice and rough. It’s good because the logo is the old sign 
that they built there, it’s good. It couldn’t really be anything else.” 

“No mä kyl tykkään Finnvoxin logosta, se on hyvän raffi. Se on just hyvä ku se logo on just toi 
vanha kyltti minkä ne on sinne kyhänny, se on hyvä. Ei se vois olla oikeestaan mikään 
muukaan.” Panu Posti 

 

“It’s a good thing that it’s simple, because I could find everything really easily, but it wasn’t 
the easiest on the eyes. Perhaps a little bit of softness for the look, so it would be easier to 
look at and nicer looking. Now it was a bit of raw, simple.” 

“se oli hyvä et se on yksinkertainen, koska se löyty niinku, siitä löyty kaikki tosi helposti mut 
se ei ollu silmälle kaikista helpoin katsottava. Ehkä semmonen pieni pehmeys siihen lookkiin, 
et se ois niinku helpompi kattoo ja sillee mukavan näkönen. Nyt se oli vähä silleen raaka, 
yksinkertainen.” Adi L Hasla 

 

“Yes, easily. With more dignity, to be precise. Old is always valuable. This doesn’t tell it to me. 
What should be remembered is, that if you value it, tell it to people.” 

“Voi, helposti. Siis nimenomaan arvokkaammin. Vanha on aina arvokasta. Tämä ei kerro sitä 
mulle. Pitää muistaa kuitenkin että jos te pidätte sitä arvokkaana, kertokaa se ihmisille.” 
Sebastian Da Costa 

 

“It had more like a ‘pro touch’, because I could watch a video and not an old webpage.” 

“Siinä oli enemmän ‘pro touch’, kun mä sain kattoo videon eikä sellasia vanhoja nettisivuja.” 
Sebastian Da Costa 

 

“Well, the composition might have room for improvement. Like, these small chunks of text 
with no order are hard to read. I’m so ADHD that I can’t read it because it’s all at once.” 

“No siis, sommittelussa vois olla ehkä vähän parantamisen varaa. Et niinku tämmöset pienet 
tekstit niinku missä ei oo niinku, tai vaikuta olevan jäsentelyy, on raskasta luettavaa. Mä oon 
niin ADHD et emmä pysty lukeen tota, ku se on kaikki putkeen.” Panu Posti 

 

“Yeah, exactly. So it would have more continuity or something, or be part of some picture 
there…” 

“Joo, nimenomaan. Et siinä on enemmän jotain takumoo just, et se vaik liittyy johonki 
kuvaan mikä sinä on…” Panu Posti 

 



“More people, more dignity, and tell artists to take warm-feeling pictures for their own social 
media when they are in the studio with you, so your faces will be known by the rest of the 
population as well. Like that.” 

“Lisää ihmisiä, lisää arvokkuutta, ja sanokaa artisteille että ne ottaa niiden omaan 
sosiaaliseen mediaan lämpimiä kuvia kun ne on teidän studiossa teidän kanssa, että 
teidänkin kasvot tulee tutuiks muulle kansalle. Noin.” Sebastian Da Costa 

 

“Yeah the pictures could be set differently, the colors are good but they could somehow… 
Something for them… This is good that the Facebook feed is right here.” 

“Joo noi kuvat vois ehkä niinku eri tavalla, toi värimaailma on hyvä mut se vois niinku… Jotain 
näille… Tää on kyl hyvä et täs on toi Facebook niinku suoraan.” Joonas Laaksoharju 

 

“Well, it’s hard to do anything to Facebook, it’s hard to modify, it is what it is.” 

“No siis, Facebookin osalta nyt on vaikee tehä mitään, sitä on vaikee modaa, se nyt on mitä 
on.” Adi L Hasla 

 

“It could be branded like, if it were a bit more modern it might bring more like, younger 
musicians because they don’t necessarily know what it is… What the place is and so on, and 
they might get a different image from the visual look of it so it wouldn’t somehow be aimed 
towards them or something, so that’s something I might improve… Maybe it might need 
something of a graphical element to it.” 

“sitä vois brändätä sillee et, jos se ois vähä niinku sillee nykyaikaisempi ni se ehkä tois lisää 
sellasii niinku, tavallaan nuorii muusikoita ku ne ei välttämättä tiedä et mikä on niinku… Mikä 
toi mesta on ja noin ja niille saattaa tulla joku erilainen mielikuva siitä tavallaan niinku 
visuaalisesta ilmeestä et se ei oo jotenki niille suunnattu tai jotain tällasta et sitä mä ehkä 
niinku parantaisin et… Jotain graafisempaa elementtiä se kaipais ehkä.” Joonas Laaksoharju 

 

“The thing to improve about the website, what I see, is the overall looks of it, like just the 
aesthetic looks of it, it could be a little bit softer-looking.” 

“parannettavaa mitä mä näkisin on toi, just vaan nettisivun yleis ulkonäkö semmonen niinku, 
esteettinen ulkonäkö vaan et se ois vähän pikkasen pehmeemmän näkönen.” Adi L Hasla 

 

”It is revealed that it’s a music studio, where one can record sound and music, all the way to 
post production, so it’s revealed quite well.” 

“Joo kyl se selviää ihan selkeesti et se on niinku musiikkistudio mis voi tehä just noita niinku, 
kaikkee niinku äänen, musiikin niinku äänittämisestä ihan jälkityöhön asti ni kyl se tulee aika 
hyvin siitä selville.” Joonas Laaksoharju 

 



“Upon opening the website, a ‘reel’ of CD covers is rolling at the top, continuing and 
continuing, showing big Finnish artists, so I think that’s a statement to the purpose, like, you 
can’t deny it. So, the professionalism is there and it has had a long run and is trustworthy, 
that’s instantly clarified to me. And I’ve visited this website what, three-four times now, so 
this is just a first gut feeling.” 

“kun nettisivu aukee niin siellä ylhäällä rullaa sellanen ‘reeli’, artistien levynkansia, ja sit ku se 
vaan jatkuu ja jatkuu ja siellä tulee isoja suomalaisia artisteja, niin periaattees mun mielestä 
toi on aika osuva statement, et ei sitä oikeestaan sit voi kiistääkkään. Eli sen, että 
ammattitaitoa löytyy ja on tehny pitkään ja on luotettava, niin se selviää kyl heti. Ja mä oon 
niinku käyny nyt mitä, kolme neljä kertaa siellä sivulla elikkä nää tulee semmosella ekalla 
aistimuksella vaan.” Adi L Hasla 

 

“Just the visuals? No, it should be more flamboyant.” 

”Pelkät visuaalit? Ei, sen pitäis olla mahtipontisempi.” Sebastian Da Costa 

 

“Well yeah, solely by looking at the pictures. Yeah, in that sense, it’s clarified. But like, this 
text is pretty dull. Not necessarily the content, but how the text is placed. One doesn’t want 
to read them.” 

“No joo siis, näistä kuvista. Et niinku joo, kyl se silleen selvii. Mut siis, nää tekstit on vähän 
ankeet kyl. Ei välttämättä mitä siinä lukee vaan se, miten ne on aseteltu. Niitä ei halu lukee.” 
Panu Posti 

 

“The webpage is quite modest. Like, it could have more...” 

“Nää on silleen aika vaatimattomat sivut et nää vois tavallaan, siinä vois olla enemmän…” 
Panu Posti 

 

“Now that Finnvox is 50 years old, they could have older pictures on the front page instead of 
the same pictures you can find from the ‘facilities’ –section. Like, have a big banner with a big 
picture and enter the text below. That would be a better option rather than the current 
‘here’s the photo, here’s the text’. I would rather have them both at the same time, than 
either one.” 

“Kun Finnvox nyt sit täytti 50 vuotta, niin täs vois olla vaik vähän vanhempii kuvii ku just näitä 
samoja kuvii mitä sä löydät tuolta ‘facilities’… Et vaik täs ois semmonen iso banner joka ois 
iso kuva ja sit siinä olis alhaalla teksti, se ois parempi ku et ‘tos kuva, tos teksti’, se ois niinku 
kuva, jossa olis sisällä myös teksti. ’Molempi parempi’, eikä tavallaan ’jompikumpi’.” Panu 
Posti 

 

 

 



“People would rather look at images than read text. But really, the 360, that would be 
fucking dope.” 

“Ihmiset kattoo mieluummin kuvia kun lukee tekstiä. Mut oikeesti se 360, se ois vitun 
himmee.” Panu Posti 

 


