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OODIDOO-taiteilijaryhmä on erikoistunut meditatiiviseen läsnäoloon taiteeseen. Opinnäytetyön tekijä on ryhmän toinen kuvataiteilijajäsen. Tämän opinnäytetyön aiheena oli
ryhmän ammatillisen verkkoläsnäolon kehittäminen. Työn käytännön tavoitteena oli
luoda sellainen verkkosivusto, joka vastaa taiteilijaryhmän ja sen luoman taiteen ominaislaatua.
Opinnäytetyön alussa pohdittiin olemassaolon ja tajunnan käsitteitä, OODIDOON taiteen arkaaista luonnetta ja sen suhdetta digitaalisuuteen. Ryhmän esittelyn ja työskentelytavan kuvaamisen lisäksi määriteltiin läsnäoloa käsitteenä ja sitä mitä se tarkoittaa
verkkoympäristössä. Kahden verkkoon siirrettävän teoksen avulla etsittiin nykytaideteoksille ominaisia ja verkkotaideteoksiksi soveltuvia piirteitä.
Kehitystyössä käytettiin toimintatutkimuksen kaltaista, dialogiin perustuvaa menetelmää. Opinnäytetyön tekijä toimi tämän kehitystyön käynnistäjänä ja tutkivana ryhmän
jäsenenä. Kehitystyön aineistona käytettiin selvitystä verkkoalustan tarjoajista, verkkomarkkinointiin ja brändäykseen liittyvä kirjallisuutta sekä kirjallisuudesta laadittua
verkkoläsnäolo-lomaketta. Ryhmän työpäiväkirjablogi ja kulttuurialan apurahahakemustekstit sekä viiden eri taiteilijan vertailusivustot olivat myös kehitystyön aineistona.
Tutkimuksellisia kysymyksiä olivat muun muassa, millaiset tekijät vaikuttavat taiteilijan
verkkoläsnäoloon ja miten se on suhteessa taiteilijan tuotantoon; mikä tekee teoksesta
verkkotaideteoksen; miten sivut saa mahdollisimman hyvin esille verkossa? Kehitystyön käytännön kysymys oli, miten juuri OODIDOOn taiteen luonne tulisi parhaiten
esiin verkossa. Opinnäytetyö liittyi osittain taideteorian, taiteesta kertomisen ja taiteen
markkinoinnin viitekehyksiin. Tärkeimpiä käsitteitä olivat meditatiivisuus, läsnäolo,
verkkoläsnäolo ja verkkotaide.
Opinnäytetyössä kuvattu verkkosivuston kehitystyö on vielä kesken, mutta sen on arvioitu olevan valmis julkaistavaksi syksyllä 2019. Kehitystyö on lisännyt ryhmän sisäistä ymmärrystä OODIDOOn taiteesta ja avannut uusia taiteellisia näköaloja. Prosessin
myötä tärkeäksi taiteilijan työssä paljastui vuorovaikutus sen eri merkityksissä. Lisäksi
vahvistui opinnäytetyön tekijän käsitys itsestä taiteilijana, omista taidoista ja kehittämistarpeista.
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The artist group OODIDOO is specialised in the meditative presence in art. The author
of this thesis is one of the two visual artists in the group. Developing a professional online presence for the group is the theme for this thesis. In practice the aim was to create
a website which would correspond to the character of the group itself and its art. Therefore the concepts of presence and consciousness were discussed, as also were the archaic quality of OODIDOO art and its relationship with digitalisation. In addition to presenting the group and its method of art-making, the concept of presence was defined
and thus its relationship with the online environment. Also, some attributes characteristic of contemporary art works and particularly of online-art were examined.
The development project used some dialogical methods typical of an action research.
The writer of this thesis organised the development project and worked as a researcher
of the group. Varied kinds of research material were used: a collection of various service
providers of different online platforms; an inquiry form of online presence based on the
literature about online marketing and brand-making; the blog of the group’s artistic process; and five different artists websites as benchmarking references. There were three
main questions of the thesis: what kind of factors play part in an artist’s online presence
and how it relates to the artist’s works; how is an art work modified into an online art
work; what are the ways to publish a website so that it is easily found. The practical issue in the development project was to find, how the art of OODIDOO is presented online in the best possible manner. In this framework the thesis applied art theory, a narrative of fine art and the online marketing of art. The main concepts used in the thesis were
meditativeness, presence and online art.
The website’s development is partially finished, however the site is estimated to open in
autumn 2019. Inside OODIDOO this development project has increased the understanding of the group’s own art. It has also opened new horizons in the artistic practice of
the group. During the process the concept of interaction in its different meanings was
recognised. It is also meaningful to the author that her consciousness of the skills and
shortcomings of the professional artist increased through the development process.
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PROLOGI

Hiljaisuus

6

Sisäänhengitys

Uloshengitys

7

Suljen silmäni.

Asetan kynän paperille.

Kuuntelen kun kosketuksesta syntyy piste.

Tulen tietoiseksi sydämeni sykkeestä.

Pisteen sisällä värähtelevä viiva alkaa ilmaista itseään.

Seuraan viivan piirtoa, se kulkee vapaasti, pakottomasti.

Herkistyn kynän rahinalle karhealla pinnalla.

Kehon ja käden liike synnyttävät rytmin,

joka ilmenee viivastona,

hitaasti kehittyvänä muotona.

KUVA 1. Kuvaus kehotietoisuuteen laskeutumisesta ja kuuntelevan viivan piirtämisestä.
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1. JOHDANTO
Olla läsnä hetkessä. Siihen tiivistyy näkökulmani taiteentekijänä, ja tästä näkökulmasta
työskentelemme myös OODIDOO-taiteilijaryhmässä. Ryhmän synty perustui ajatukseen kuvata esitystaideteoksena meditatiivista ja kollektiivista luovaa prosessia. Aloitimme kuitenkin kehittämällä ensin omaa maalausmetodia ja dokumentoimalla sen
myötä syntyneitä läsnäolon hetkiä videon ja monotypian keinoin. Tulevaisuuden visiona
oli myös toteuttaa esitysmuotoinen teos.

OODIDOOSTA ja sen taiteesta kertominen on ollut vaikeaa. Toistuvasti ryhmän sisäisessä keskustelussa olemme haparoiden etsineet määritelmiä ja työskentelyämme selittäviä kuvauksia. Vaikka koemme tekevämme hyvin marginaalista taidetta, lopullisena
tavoitteena on kuitenkin tavoittaa yleisö, ja laajin sellainen löytyy verkosta. Tällä kulttuurialan ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyöllä halusin auttaa ryhmän taiteen
esittäytymistä nimenomaan verkkoympäristössä. Siksi tämän työn produktiivinen osuus
liittyy OODIDOOn verkkosivuston kehittämiseen.

Halusin pohjustaa kehitystyötä pohtimalla ensin, millaiseen ihmis- ja taidekäsitykseen
liitän työskentelymme. Pohdin taiteemme arkaaista luonnetta ja sen suhdetta digitaalisuuteen. Kerron myös tarkemmin, miten ymmärrän läsnäolo-käsitteen ja mitä se tarkoittaa verkkoympäristössä. Nostan esiin ryhmän kaksi teosta ja tarkastelen niitä Silja Rantasen väitöskirjan Ulos sulkeista - Nykytaiteen teosmuotojen tulkintaa avulla. Pohdin
millaisia ominaisuuksia teoksilla on ja miten ne toimivat verkkoon siirrettäessä.

Opinnäytetyön käytännön tavoitteena on siis kehittää sellainen verkkoläsnäolo, joka
vastaa OOODIOOn ominaislaatua. Toiveena on, että syntyisi itsenäinen, teosmainen
kokemus, joka houkuttelisi tutustumaan tiedolliseen materiaaliin työryhmästä ja sen
työskentelystä ja sen lisäksi se esittelisi ryhmän taideteoksia. Tässä kehitystyössä on
päästy hyvään vauhtiin, vaikka julkaistava sivusto ei vielä olekaan valmis.

Aineistona tässä kehitystyössä käytin erilaisista verkkoalustan palvelujentarjoajista tekemääni koostetta (Liite1), verkkomarkkinointi- ja brändäykseen liittyvä kirjallisuutta ja
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sen avulla laatimaani verkkoläsnäolo-lomaketta (Liite2). Lisäksi käytin apuna työryhmän omaa työpäiväkirjablogia ja kulttuurialan apurahahakemustekstejä sekä viiden eri
taiteilijan vertailusivustoja. Kehittämistyöni on toimintatutkimuksen kaltainen, jossa
pyrin olemaan normaalisti ryhmän jäsen ja lisäksi toimimaan prosessin eri vaiheiden
jäsentäjänä ja kirjaajana. Alkuperäinen tavoitteeni oli noudattaa hyvin johdonmukaisesti
toimintatutkimuksen syklimäistä otetta (Liite 3), mutta käytännön työskentely oli niin
moniulotteista, että kaikki työskentelyvaiheet eivät siihen taipuneet. Tässä prosessissa
oli kuitenkin hyötyä siitä, että toimintatutkimukselle ominainen vuorovaikutteinen työskentelytapa on ryhmällämme jo entuudestaan tuttua. Opinnäytetyöni liittyy taideteorian,
taiteesta kertomisen ja taiteen markkinoinnin viitekehyksiin. Tärkeimpiä käsitteitä ovat
meditatiivisuus, läsnäolo, verkkoläsnäolo ja verkkotaide.

Taidekasvatuksen koulutukseni ja päivätyöni kuvataideopettajana ovat aikaisemmin
määritelleet kuvataiteen ammattilaisuuttani. Työn ohessa oma taiteilijuus ei ole päässyt
kasvamaan, vaikka olen pitänyt liekkiä yllä luovan työn koulutuksen ja maalaamisen
avulla. Taiteiljaystäväni kanssa perustetun OODIDOO-ryhmän kautta tunsin pääseväni
eteenpäin oman taiteilijaidentiteetin kehittämisessä. Siksi myös hakeuduin kuvataiteilijan ylempään ammattikorkeakouluopintoihin. Tunsin tarvitsevani lisää tietoa ja tukea
kehittyäkseni tässä ajassa toimivaksi taiteilijaksi.

2. TIETOISUUDESTA JA TAITEESTA

2.1. Meditaatio ja tajunta
Taide on minulle tapa laajentaa tietoisuuttani omasta itsestäni ja ympäröivästä maailmasta. Se on myös hetki, jossa lineaarinen aikakäsitys murtuu ja jokin muu aika astuu
tilalle. Taiteellinen toiminta on minulle meditaatiota, ja meditaatio on myös taidetta. Eri
kulttuureissa harjoitetaan joko uskonnolliseen tai filosofiseen perinteeseen kuuluvaa
rukousta, mietiskelyä tai meditaatiota. Samankaltaisille toiminnoille on erilaisia nimiä.
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Yhteistä niillä on pyrkimys pysähtymiseen, ainutkertaisen hetken kokemiseen, sisäisen
äänen, hiljaisuuden tai hengellisen kosketuksen kuuntelemiseen ja myös pyrkimystä kurottaa pois omasta inhimillisen tietoisuuden vankilasta ja kohdata jotain ikuisempaa.
Mitä tämä eri kulttuureille ominainen toiminta kertoo ihmisenä olemisesta?

Etsin yhdenlaista vastausta Lauri Rauhalan ajattelusta. Hän jäsentää pelkistetysti ja kauniisti ihmisen olemassaoloa ja tajuntaa. Hän muotoilee ihmisen ontologisen perusmuotoisuuden seuraavasti: tajunnallisuus eli psyykkis-henkinen olemassolo, kehollisuus eli
olemassolo orgaanisena tapahtumisena ja situationaalisuus eli olemassaolo suhteina todellisuuteen (Rauhala 1988, 27). Sisäistän tämän holistisen ihmiskäsityksen jaon, ja se
resonoi vahvasti myös ajankohtaisessa taiteellisessa työskentelyssäni. Ymmärrän siis
ihmisen olemassaolon näiden kolmen perusmuotoisuuden keskenään kietoutuvana prosessina. Kiinnostavaa oman taiteeni tekemisen kannalta on Rauhalan ajatuksia mukaillen ymmärtää tajunnallisuuden ja kehollisuuden ero. Orgaaninen kehollisuus tulee tajunnallisen ymmärtämisen kohteeksi, ja sitä kautta luodaan merkityksiä ja saadaan kokemuksen synnyttämää tietoa. Ajan ja paikan myötä situationaalisuus, eli ympäröivä
maailma ja vuorovaikutus sen kanssa asettuvat osaksi tätä jatkuvassa liikkeessä olevaa
systeemiä. Tajunnallisuutta Rauhala pitää erityisesti inhimillisenä olemisena ja sen henkistä puolta inhimillisen kokemuksen laatuna. (Rauhala 1989, 41 ja 50.)

Ajankohtaisessa taiteessani paneudun juuri ihmiselon tajunnalliseen ja erityisesti sen
laadullisen puoleen, vaikka kehollisuus on myös kiinteä osa työskentelyäni. Meditatiivinen lähtökohta taiteen tekemisessä antaa työskentelylleni mielekkyyden, merkityksen.
Tunnen sen avulla lisääväni tietoisuuttani itsestäni, herkistyväni yhä hienopiirteisimmille asioille sekä taiteessa että muussakin elämässäni.

Rauhalan termi tajunnallisuus rinnastuukin mielessäni tietoisuus-käsitteeseen. Opiskelmassani TM-meditaatioperinteessä hahmotetaan tietoisuus ja tietoisuuden eri tasot hierarkisesti. Rauhala määrittelee tämän ja myös muita meditaatioperinteitä transpersoonallisen psykologian käsitteen kautta. (Rauhala 1989, 71). Maharishi Mahes Yogin kehittämässä länsimaiseen kulttuuriin soveltuvassa meditatatiotekniikassa harjoitetaan Ole-
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misen kokemista. (Yogi 1963, 261—262). Tällä hetkellä harjoitan omaehtoista meditaatiota, aina kun se on mahdollista ja usein juuri maalaamisen yhteydessä.

2.2. Arkaaisesta digitaaliseen
Maalatessani sormin, silmät kiinni ja yksinkertaista äännettä laulaen, tunnen vahvaa yhteenkuuluvaisuutta esihistoriallisen luolamaalarin kanssa. David Lewis-Williams kuvaa
shamanistisen maailmankuvan omaavaan luolamaalarin käyttämää kallion pintaa eri
maailmoja erottavana kalvona tai verhona. Shamaani tallentaa tekemänsä transsimatkan
kallion pintaan muiden nähtäville. Tässä maailmankuvassa arkielämästä muuttuneet tietoisuuden tilat vievät shamaanin joko yliseen tai aliseen maailmaan. Lewis-Williams
väittää, että nämä tietoisuudentilan muutokset ovat neurofysiologisia, homo sapiensin
aivoille ominaisia tapahtumia. (Lewis-Williams. 2004. 144—149). Minua viehättää
maalaustekomme alkukantaisuus, arkaaisuus - on vain ääni, liikkuva keho, käsi, väri ja
pinta jolle maalata. Jollain tasolla kaikki taidemaalarit ovat osa tätä ikiaikaista perinteen
jatkumoa.

Huvitan lukijaa rinnastamalla arkaaisen ja digitaalisen, muinaisen ja nykyhetken. Kallion pinta oli koetun transsimatkan esittelymedia, aivan kuten tietokoneen näyttö on
kalvo tämän ja digitaalisen maailman välillä. Sovellan tässä Rachel Greenen tekemää
tietokoneen laajennetun käsitteen määritelmää, joka pitää sisällään kaikki digitaaliset
näyttölaitteet, mobiililaiteet, VR-lasit (virtual reality, virtuaalitodellisuus) jne. Näytön
takaa avautuu oman maailmamme kaltainen julkisten ja yksityisten tilojen moninaisuus.
(Greene 2004, 8.) Siellä on kuitenkin myös elementtejä ja lainalaisuuksia, jotka eivät
ole reaalimaailmassa mahdollisia. Digitaaliseen maailmaan voidaan tehdä tutkimusmatkoja, ja sieltä voidaan hakea tietoa tai sinne voidaan eksyä. Siellä asustaa sekä hyvän
että pahantahtoiset toimijat. On siis osattava kulkea ja navigoida, käyttää työkaluja, apureita ja intuitiota.

Tuike Alitalo esittelee artikkelissaan Pääasia on mukanaolo ja osallistuminen internetin
mahdollistamia erilaisia verkkotaidemuotoja (Matikainen, Aula & Villi 2006, 212—
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230). Alitalon mukaan Manuel Castells ehdottaa, että ”taide voi olla kommunikaation ja
sosiaalisen eheytymisen protokolla hypertekstien hajautuneessa maailmassa. Se voi olla
keskeinen silta verkon ja itsen välillä” (Matikainen 2006, 214—215). Tässä mielessä
taiteen siirtäminen verkkoon tuntuukin mielekkäältä teolta.

Verkkotaiteen käsitteelle on monia synonyymeja: web-art, internet-art, online-art, netart, mobile art. Alitalo viittaa Julian Stallabrassin määritelmään, jonka mukaan internet
on yleisesti vain datan siirtämismenetelmä, ei niinkään taiteen uusi media. Internetin
avulla voidaan simuloida kaikkia aiempia repruduktion muotoja, mutta internetin käyttö
levityskanavana ei tee taiteesta internet-taidetta. Verkkotaiteen sen sijaan tulisi olla jotain internetin omaan aineistoon pohjautuvaa. (Matikainen 2006, 213.)

Opinnäytetyön perustana oli juuri ajatus juuri internetistä taiteen levityskanavana, tavoitteena välittää taidettamme galleriayleisöä laajemmalle joukolle. Stallabrasin määritelmä haastaakin miettimään mitä muuta lisäarvoa syntyisi taiteemme kääntämisestä
digitaaliseen verkkomuotoon. Teostemme ydin ei todellakaan synny verkosta ja sen
tuottamasta aineistosta, vaan nimenomaan jokaisen yksilön sisäisestä läsnäolosta. Onko
suunnittelemamme teokset kuitenkaan määriteltävissä verkkotaideteoksiksi? Haluammeko sijoittaa niitä tälläiseen määritelmän alle ylipäätään? Opinnäytetyön myötä pyrin
löytämään vastauksia näihin kysymyksiin.

Opinnäytetyössä kartoitetaan myös millaisia eri tapoja taiteilijoilla on esitellä omaa
osaamistaan ja taidettaan verkosivun muodossa. Pohdittavana on myös millainen käyttöliittymä, sivupohja ja verkkonavigointitapa tarvitaan, jotta saavutetaan juuri OODIDOOlle sopiva läsnäolon vaikutelma? Miten tiedollinen aines on luonteva osa sitä? Miten työskentelyn kollektiivisuus tuodaan esille? Miten meditatiivisuus ilmenee käyttöliittymässä, sen visuaalisessa, äänellisessä kokemuksessa?

Oma päättötyöni lähestyy taidettamme käytännönläheisestä näkökulmasta eli ryhmämme verkkoläsnäolon kehittämisestä. Tässä yhteydessä pohdinnat taideteoksen kopioitumisesta, digitaalisuudesta ja ruumittomuudesta laajentavat ryhmän sisäistä taidekäsitys-
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tä entisestään. Siksi toivon, että verkkoon siirrettävän taiteemme pohtiminen olisi ryhmämme taiteilijoille yhteistä taidekäsitystä selkiyttävää ja uusia näkökulmia avaavaa.

Mielikuvissani verkkoon siirretyt teokset ovat pysäyttäviä ja ajattomuuden kokemuksen
tarjoavia, jopa immersiivisiä kokemuksia. Ymmärrän kuitenkin, että immersiivisyyteen,
sulautumisen kokemukseen pyrkivien teosten perusolettamus on tilallinen, niissä on
teoksen sisään astumisen mahdollisuus. Sellainen ei ole näytöllä esitettävässä verkkoteoksessa mahdollista. Vasta kun teoksemme voisi siirtää verkossa toimivaan virtuaaliseen, mahdollisesti VR-näyttöjen tai -lasien avulla koettavaan tilaan, tämä visio voisi
toteutua. Tässä vaiheessa siihen ei kuitenkaan ole vielä resursseja.

Tämän opinnäytetyön avulla tarkennan katseeni tähän hetkeen ja yritän hahmottaa sijaintimme ajassa ja tilassa. Sen jälkeen on mahdollista hahmottaa suunta jonne voimme
lähteä. Otamme siis pieniä askelia kohti kaukana häämöttävää visiota.

3. OODIDOO

3.1. Ryhmän synty
Työskentelen parhaillaan monitaiteisessa, avoimessa työryhmässä. Tämä OOODIDOOksi nimittämämme ryhmä on kiinnostunut luovuuden ja henkisyyden yhteyksistä
sekä läsnäolon kokemuksesta. Voisi sanoa, että olemme erikoistuneet meditatiiviseen
taiteeseen. Ryhmä yhdistää käsitetaiteellisissa installaatioissaan muun muassa maalausta, grafiikkaa ja videota arkkitehtonisiin rakennelmiin ja äänimaailmoihin.

Tällä hetkellä ryhmäämme kuuluvat kaksi kuvataiteilijaa ja muusikko. Minä ja Minna
Rajala olemme ystävyksiä kuvataideopettajaopintojen ajoista 1986 alkaen. Molempien
osallistuminen Talaskankaan metsäaktivistitoimintaan 1989–90 muokkasi maailmankuvaamme sekä ympäristö- ja taidefilosofista näkökulmaamme. Yhteiset osallistavat käsi-

14

tetaiteelliset installaatiomme 1990-luvulla hitsasivat kuvataiteellista ajatteluamme yhteen. Kymmenvuotinen taival Vedic Art -luovuuskoulutuksen ja siihen liittyvän maalaustyöskentelyn parissa on muokannut työskentelyämme yhä prosessikeskeisempään
suuntaan. Yhteistyön luontevuus ja helppous on siis pitkän yhteisen historian ansiota.

Lisäksi työryhmäämme kuuluuva muusikko ja musiikin tohtori Hilkka-Liisa Vuori eli
Hili. Minna ja Hili ovat myös pitkäaikaisia ystävyksiä, ja he tapaavat toisiaan harvakseltaan Lapualla henkilökohtaisen elämänsä piirissä. Meitä kaikkia yhdistää eri meditaatioperinteistä saadut kokemukset. Omat kokemukseni ovat TM-meditaatiosta, Minnan
chadō-teeseremoniaan ja zen-meditaatiosta. Hilin oma taiteellinen toiminta pohjaa gregoriaaniseen vokaalilauluperinteeseen ja hiljaiseen rukouslaulumenetelmään.

Ryhmämme taidekäsitys on vasta hiljalleen muotoutumassa. On ollut mielenkiintoista
olla mukana sellaisessa taideprosessissa, joka pakenee määrittelyjä. Pohdimme ihmisyyttä, läsnäolon kokemusta ja meditatiivista ajattelua. Erityisen kiinnostavaa ja arvokasta OODIDOOn taiteessa on taiteellisen työskentelyn avaaminen, sen koettavaksi
ja ymmärrettäväksi tekeminen. Luovien prosessien esiin tuominen on epätavanomaista
niin kuvataiteen kuin säveltaiteenkin alueella. Työskentelyämme voisi kutsua filosofiseksi taiteen tekemiseksi tai toisaalta taiteelliseksi tutkimukseksi. Tästä näkökulmasta
Minna työstää omaa päättötyötään Saimaan ammattikorkeakoulun ylempää ammattikorkeakoulututkintoa varten.

Työryhmämme nimi päätettiin yhteisen meditaation pohjalta. O-vokaali nousi vahvasti
yhteisen meditaation aikana. Myös tavu do oli osa tätä kielileikkiä, sillä meditaatiomme
ajankohtaan osui meille molemmille otollinen ajankohta, jonka sanallinen vastaavuus
oli juuri tuo tavu. Näiden pohjalta leikimme erilaisten tavujen ja sanojen kanssa. Lopullinen nimi syntyi erään automatkan aikana, avoimessa ja rennossa mielentilassa. Monet
meille tärkeät asiat tuntuivat loksahtavan kohdalleen tässä ensikuulemalta hämmentävän
dadaistisessa nimessä.
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OODIDOO
oodi run. haltioituneen sävyinen lyyrinen runo. Horatiuksen oodit. Oodi elämälle.
(Kielitoimiston sanakirja 2018)
dō

jap. tie tai taito kohti oivallusta, itsensä kehittämisen tie, elämäntapa.
(Klemola 1998, 134)

Kuva 2. OODIDOO -ryhmän nimeen liitettävät käsitteet.

Päätimme kutsua kehittämäämme kollektiivista ja meditatiivista maalaustapaa oodidoomenetelmäksi ja itse ryhmää OODIDOOksi. Tarkoituksena on pitää ryhmä avoimena,
niin että voimme kutsua luontevasti erilaisia tekijöitä mukaan tekemään teoksia yhdessä, kollektiivisesti.

Vuoden 2017 —2019 aikana työskentely on ollut jaksoittaista. Yhteiset maalaustapahtumat ovat syventäneet ja jäsentäneet oodidoo-menetelmää. Teosten installointisuunnitelmat ovat muuttuneet moneen kertaan ja teosten käsitteelliset merkitykset myös. Työskentelyssä on paljon sellaista, joka on kysymyksiä herättävää ja on myös meille tekijöille hämmentävää. Tämä hämmennys on tietysti myös yksi työskentelyä ylläpitävä voima, jota ei haluta myöskään selittää puhki.

3.2. Oodidoo-menetelmä
Keskustelut eri kokoonpanoilla ja kaikkia ryhmän jäseniä innostava idea yhdistää laulu
ja kehollinen maalaaminen johdattivat meidät vuoden 2017 alussa päätökseen aloittaa
prosessi, jossa etsittäisiin keinoja tuottaa kuvaa läsnäolon hetkestä hiljaisen rukouslaulun kannattelemana. Syntyi menetelmä, jossa äänimeditaatio avaa sisäisen ikkunan maalamiseen meissä. Syntyneet maalausteot ovat jälkiä näistä tapahtumista. Oleellinen osa
työskentelyämme on löytää taiteen kautta silta yksityisestä läsnäolon kokemuksesta yhteiseen, kollektiivisesti jaettuun läsnäoloon. Meditatiivisuus auttaa meitä kohtaamaan
toisemme arvostavassa ja keskustelevassa ilmapiirissä, missä yhteistyö tarkoittaa
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enemmän kuin latistunut kompromissi. Kehittämämme menetelmän myötä syntyvät taideteot ovat myös enemmän kuin osiensa summa. Joka kerta ne ovat tietoisuutta laajentavia. Työskentelymme motivaationa on myös jakaa tämä kokemus muille, jopa parhaimmillaan mahdollistaa katsojalle samankaltainen meditatiivinen hetki.

Kevään 2017 työskentelyjaksojen aikana mietimme kovasti, miten ryhtyisimme kuvaamaan ja kertomaan muille kehittämästämme työskentelytavasta. Siksi olemme joutuneet
keskustelemaan moninaisesti oodidoo-taiteen olemuksesta ja siitä, mikä on olennaista
katsojan/kokijan tietää tekoprosessista.

Tästä tarpeesta nousee opinnäytetyöni toimintatutkimuksen avulla toteutettu produktioosuus. Se liittyy pohdintaan Oodidoo-taiteen siirtymisestä arkaaisesta digitaaliseksi ja
erityisesti sen siirtämiseen verkkoon julkaistavaan muotoon. Oodidoo-taide on perusteeltaan arkaaista, mutta jo työskentelymme alkuvaiheessa se rikastui digitaalisen tallennuslaitteiden kautta myös toisenlaiselle tasolle. Maalaustapahtuman liike ja ääni tallentuivat action-kameralla, joka inspiroi materiaalin uudelleenmuokkaukseen ja erilaisiin installointimahdollisuuksiin.

Hahmottelen kaavakuvassa (Kuva 3) työskentelyprosessimme erilaisten aistillisuuksien
tasoiksi. Erittelen tässä hahmotelmassa ne tapahtuman osat, joissa painottuvat optisuus
l. silmin havaittava ja sen hallitseva toiminta sekä kehollisuus l. sormien kosketusaistiin
ja kehollisuuteen (käsien ja kehon liike sekä kehossa resonoiva vokaalilaulu) painottuva
työskentely. Lisäksi käytän termiä koneaisti, jolla kuvaan niitä hetkiä, joissa meillä tekijöinä ei ole omiin aisteihin perustuvaa hallintaa. Se johtuu työskentelytavasta, jossa kamera tai nauhuri asetetaan alustavasti johonkin ennalta määritellyllä tavalla ja tallennus
tapahtuu ilman sen aikana tapahtuvaa hallintaa. Emme siis pysty kuvaamisen tai äänittämisen aikana säätämään digitointia rajaamalla, tarkentamalla tai äänitasoja muokkaamalla.

Käytän laatimassani oodidoo-työprosessia selittävässä kaaviossa (Kuva 3) Milla Toukkarin taidegrafiikan painotapahtumaa liittyvää kuilu-käsittettä (Kallio 2017, 144)
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ARKAAINEN TASO

ainutkertaisuus

ruumiillisuus

kehotietoisuuteen laskeutuminen ja kuuntelevan viivan piirtäminen
teeman sanallistaminen eleiksi, väreiksi, laulettaviksi äänteiksi
maalaustapahtuma

KUILU

kahden eri
kuvallisuuden välissä

ruumiittomuus

hetkellisyys
meditaatio
dialogi
kehollinen
maalausmeditaatio

monistettavuus

kehollisuus

hetkellisyys
koneaisti
koneaisti

maalaustapahtuman kuvaaminen action-kameralla
tapahtumassa lauletun äänen tallennus
DIGITAALINEN TASO

kehollisuus
optisuus

ruumiittomuus

ajallinen muokattavuus

videomateriaalin muokkaus ja erilaisten versioiden editointi
äänimateriaalin uudelleenäänitys ja muokkaus ja erilaisten versioiden editointi
arkaaisten kuvien valokuvaaminen
verkkosivu, verkkotaideteos
digitaalisen kuvamateriaalin ja äänen installointi näyttelytilassa

optisuus
optisuus
optisuus
optisuus
kehollisuus

Kuva 3. Ooodidoo-menetelmässä tapahtuva siirtymä arkaaisesta digitaaliseen.

Kuvaamani

liukuma toteutuu erityisesti Cella Fontana -teoksessa. Diarium Invisii

-teoksessa toteutuu perinteisemmin Kallion kuvailemalla tavalla, kun painotyö siirtyy
laatalta kuilun kautta vedokseksi (Kallio 2017, 144). Näiden monotypioiden digitoiminen tapahtuu syntyneen vedoksen valokuvauksen kautta. Kuvaan näitä kahta verkkoon
siirrettävää teosta tarkemmin luvussa 4.

Mielestäni kuvan arkaaisesta digitaaliseen tapahtuva muutos on merkittävää ja se herättää kysymyksiä siitä, missä työskentelymme kuvallisuuden eri vaiheissa syntyy varsinainen teos vai onko kysymyksessä prosessimuotoinen teosmuoto. Tämä kysymys on
läsnä myös nykytaiteen digitaalisuuden myötä syntyneessä keskustelussa alkuperäisen
ja kopion suhteesta. Jotta voisimme viedä työskentelymme verkkoon eli julkaistavalle
digitaaliselle kuvatasolle, pohdin seuraavaksi tarkemmin mikä on teostemme olemus ja
läsnäolon muoto.
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3.2. Taideteos ja läsnäolo
Työskentelymme käynnistyi alun pitäen halusta tehdä taidetta hetkessä, kehollisesti ja
mahdollismman vilpittömästi, suoraan ilman erilaisten työvälineiden tuottamaa
etääntymistä liikkeen ja jäljen välillä. Lisäksi aivan ensimmäisissä ideoissa oli vahvasti
mukana myös esitystilanteiden tuottamista eli toimimista esitystaiteen ympäristöissä.
Kuitenkin halusimme aloittaa vaatimattomasti, itseämme, tilannetta ja työskentelyä
kuunnellen. Keskityimme siis kehittämään omaa työskentelymetodia pelkistetyksi ja
yksinkertaiseksi.

Ensivaikutelma on että taiteen ja kuvan digitalisaatio ja verkkoympäristöt tuntuisivat
olevan äärimmäisen kaukana pyrkimyksistämme. Tämä hankaus on toisaalta linjassa
muutenkin työskentelyssämme sisäänrakennettujen ristiriitaisuuksien kanssa. Vaivihkaa
työskentelymme on muuntautunut kahteen suuntaan: digitaalisuuteen ja esitysmuotoisuuteen päin. Samanaikaisesti ollaan kehollisuuden, hetkellisyyden, ainutkertaisuuden
maailmassa ja aineettomuuden, ruumiittomuuden ja kopioitumisen maailmassa.

Yleisemmällä tasolla kysyn millaisia erilaisia läsnäolon muotoja voi taideteoksella olla.
Ihmiselle läsnäolo on paikallaoloa, hetkessä elämistä. Se on läheisen tukena olemista,
kuuntelemista, sanatontakin vuorovaikutusta. Termi on tullut tutuksi tietoisen läsnäolon
eli mindfullnessin myötä opittavana taitona. Sini Vaino kuvailee tanssijan läsnäoloa
ymmärtämisenä ja keskittymisenä, pysähtymisenä sekä itsensä aistimisena (Vainio
2013, 7). Sellaiseksi tunnen oman työskentelyni maalaustapahtuman aikana.

Taideteoksen läsnäolon käsite sivuaa sen sijaan taideteoksen ontologista pohdintaa. Miten teos on läsnä tekijälleen ja kokijalle? Ehdotan siis, että myös taiteen tekemisessä,
sen esittämisessä ja kokemisessa voi olla erilaisia läsnäolon muotoja. Kokemus teoksesta muuttuu, jos tekijöitä tai kokijoita on yksi tai useampi. Hahmottelen ensin taideteoksen läsnäolon luonnetta yksilö-kollektiivi -akselilla.
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Olla läsnä teoksen kanssa yksin

yksilö tekijänä tai kokijana

Olla läsnä teoksen kanssa yhdessä

kollektiivi tekijänä tai kokijana

Olla osa teosta yksin

immersiiviset, vuorovaikutteiset teokset
yksin koettuna

Olla osa teosta kollektiivisesti

immersiiviset, vuorovaikutteiset teokset
kollektiivisesti koettuna

Kuva 4. Kuvaus taideteoksen suhteesta läsnäolon käsitteeseen.

Entä miten teoksen läsnäolon käsite muuttuu, kun siirrytään digitaaliseen ja verkkoympäristöön? Verkkomuotoinen esitys suunnitellaan yleensä otettavaksi vastaan yksilönä
joko oman tietokoneen ruudulla tai mobiililaitteella. Projisoiminen sen sijaan mahdollistaa digitaalisen kuvamuodon kollektiivisen kokemisen. Nykytaiteessa, uuden median
teoksissa, kokonainen ryhmä voidaan ympäröidä immersiiviseen taidekokemukseen,
mutta sellaiset eivät vielä ainakaan ole online-verkkoympäristöjä. Toki pienimuotoisia,
yhteisiä jakamisen tilanteita voi syntyä myös katsomalla teoksia yhdessä erilaisilta näyttöruudulta. OOODIDOOn työskentelyssä lähtökohtana on tekijöiden kollektiivinen läsnäolo ensin meditaatiossa, sen jälkeen dialogissa ja lopuksi maalaustapahtumassa.
Verkkoon siirtymisen myötä tekijöiden kollektiivisuus muuttuu näytön tai näyttöjen
kautta kokijan yksilökokemukseksi.

Työskentelymme on nostanut esiin monenlaisia kysymyksiä: mikä on työskentelymme
dokumentointia, mikä on itsenäinen teos, onko kaikki yhtä prosessiteosta, miten teos
muuttuu ja on läsnä erilaisten taiteen esittämisen ja jakamisen tapojen myötä? Nämä
tietysti ovat laajemminkin nykytaiteen tekijöille tunnusomaisia pohdintoja. Muun muassa näiden kysymysten äärellä pohdin oodidoo-taiteen suhdetta nykytaiteen kenttään,
teosmuotoihin ja taideteoksen ontologiaan. Nojaan tässä luvussa Silja Rantasen väitöstkirjaan Ulos sulkeista - Nykytaiteen teosmuotojen tulkintaa (2014).
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NYKYTAITEEN TEOSMUOTOJA
Modernista taiteesta periytyneet teosmuodot
kuvan toisto, sarjallisuus, kollaasi, liikkuvuus, kaavakuva
Taiteenlajien yhteiset teosmuodot
kuvaelma, paikka, pienoismalli, työhuone, luettelo, puheenvuoro
Taiteen ja todellisuuden yhtymiseen tähtäävät teosmuodot
tosiasia, pitkä kesto, esine, kaivo, raaka-aine

Kuva 5. Silja Rantasen kuvaus nykytaiteen teosmuodoista ja
niihin liittyvistä sommitteluperiaatteista. (Rantanen 2014, 44—55)

Rantanen hahmottaa teosmuotoja sommittelukäsitteen kautta ja nykytaiteen toiminta- ja
kommunikaatiomalleina. Hän toteaa, että teosmuoto on kuva-aiheiden tai peruselementtien synteesi, jonka tekee lopulta katsoja. Hänen mukaansa teoksen muoto voi olla jakamaton ja kerralla havaittava tai liittyä teoksen ja ulkomaailman suhteeseen. (Rantanen
2014, 28—29). ”Nykytaiteen teos voi olla ympäröivään maailmaan vastaavanlaisessa
suhteessa kuin osat aiemmin toisiinsa teoksen sisällä…… Teosmuoto on teosrakenteen,
optisen havainnon ja taidediskurssien yhteenliittymä.” (Rantanen 2014, 29).

Koska Rantasen teosmuotolajittelu on teoslähtöinen ja perustuu katsojan tai kokijan näkökulmaan, hän ei nosta esiin omana erityismuotona teoksen tekemiseen liittyvää kollektiivisuutta. Teosmuoto on siis riippumaton siitä, kuka tai ketkä teoksen ovat tehneet.
Tekijöiden kollektiivisuus on vakiintunut nykytaiteen toimintastrategioihin, ja kollektiivinen työskentely vaikuttaa myös siihen, millaista taidetta syntyy.

OODIDOO pyrkii työskentelemään niin että työskentely ei perustu kompromissiin,
vaan luova prosessi käynnistyy ikään kuin yhteisessä kentässä, virittäytymällä hetken
tuottamaan läsnäoloon.
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Tähän meditatiiviseen läsnäoloon johdattaa kehotietoisuus, hiljaisuus, hengitys, vapaan
viivapiirustuksen rytmi, kehossa resonoiva vokaalilaulu. Aika ja sen kokeminen hetkenä
tai ajattomuutena on läsnä meditatiivisessa taiteessamme.

Oodidoo-teokset koostuvat määrittelemättömästä määrästä ajassa tapahtuvia maalaustapahtumia. Nämä tapahtumat muodostavat helminauhamaisen muodon, jossa jokainen
helmi edustaa näkyväksi tulevaa maalausta ja helmien välinen tila vaihtelee maalaustapahtumien välisen ajan mukaan. Jokaisen maalaustapahtuman sisällä menetelmä toimii
työskentelyä määrittelevänä kehyksenä. Joka kerta erilainen läsnäolon kokemus muuntuu kuvaksi formaatin mukaisesti samankaltaisesti. Silti maalaus tulee näkyväksi joka
kerran erilaisena, värien, liikesuuntien ja kahden tekijän jälkien sekoittumisen eriasteisuuksina.

Tiivistetysti oodidoo-taide on aineettoman läsnäolon kokemuksen tuomista reaaliseen
maailmaan maalausaktin kautta. Tarkastelen seuraavaksi kahta oodidoo-teosta, Cella
Fontana ja Diarium Invisii suhteessa muutamiin Rantasen teosmuotoryhmiin. Toivon
tätä kautta löytäväni lähtökohtia ryhmän sisäisille keskusteluille, kun mietimme millainen, olisi teostemme läsnäolo verkkomuotoisessa esitystavassa.

4. OODIDOO-TEOKSET

4.1 Cella Fontana - Lähdetemppeli
Cella Fontana -teos syntyi vähitellen kehitelemämme metodin myötä. Aluksi ajatuksemme oli toteuttaa performativiisia tapahtumia, jossa maalaajat toteuttavat samanaikaisesti yhteiselle läpinäkyvälle pinnalle, laulun kannattelemina, hetkellisen läsnäolon kuvan. Mielikuvissamme yleisö voisi jopa osallistua tapahtumaan joko laulun tai tekemisen kautta. Menetelmää kehiteltiin monotypiatyöskentelyn kautta, ja pian siitä kehittyi
oma itsenäinen teos Diarium Invisii (Nakymättömän päiväkirja). Esitystyyppinen teos-
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idea säilyi sitkeästi ajatuksissamme, ja ryhdyimme kokeilemaan sitä keskenämme
työhuoneella. Tästä työ kehittyi arkkitehtoniseksi installaatioksi, joka toteutettiin ensin
luonnoksena Kankaanpään taidekoulun galleriaan omiin opintoihin liittyen ja lopuksi
Kaapelitehtaan Puristamoon, osana Minnan Saimaan ammattikorkeakoulun ylemmän
ammattikorkeakouluopiskelijoiden lopputyönäyttelyä.

Arkkitehtonisena installaationa toteutetun Cella Fontanan yksi osa oli videodokumentaationa tehty tallenne maalausaktista. Hidas, sormin maalattu tapahtuma tallennettiin
action-kameran avulla. Videossa näkyy läpinäkyvän lasin molemmin puolin asettuneen,
kahden maalarin toistuva ja orgaaninen liike. Toistuva liike on itsessään meditaatioon
johdattelevaa ja läsnäolon kokemusta syventävää. Yhden maalaustapahtuman sisäinen
toisto on tärkeä oodidoo-taiteeseen liittyvä ominaisuus.

”Kuvan toisto on saanut uudenlaisen tehtävän nykytaiteessa: taiteilija saattaa tuottaa
jonkin kautensa tai koko tuotantonsa ajan tiettyä kuva-aihetta….Jokaisen nykytaiteilijan
on kommunikoidakseen luotava ikäänkuin kokonainen merkkikieli. Se millaisia kuvaaiheita taiteilija poimii kuvastoonsa, ilmaisee hänen toteuttamiaan merkityksiä.” (Rantanen 2014, 45.)

Vaikka Cella Fontana alkuperäisessä muodossaan koostuu useammasta, samankaltaisesta lasimaalauksesta, teoksen ytimessä, lähteessä, on meditatiivisesta tilasta syntyvä liike,
joka saa impulssinsa aina tietyn hetken läsnäolosta. OOODIDOOn merkkikieli on tunnistettava, toistuva mutta joka maalaustapahtumassa erilainen. Toisaalta kyseessä on
ikään kuin aina sama kuva uudestaan ja uudestaan.

Liikkuva kuva on vakiintunut nykytaiteeseen, ja siksi myös erittäin hitaasti liikkuvasta
kuvasta tai pysäytyskuvasta on tullut uusi kiinnostuksen kohde. Rantanen määrittelee
tällaisen liikkuvan ja liikkumattoman kuvan välimuodon kuvaelmaksi (Rantanen 2014,
48). Cella Fontanan osana olevassa videossa on yhdellä otoksella kuvattu, leikkaamaton
dokumentaatio maalaustapahtumasta. Kuvattu hidas liike on autenttinen, eikä sitä ole
hidastettu. Niinpä siinä ei ole monissa nykytaiteen videoteoksissa tyypillistä hidastetun
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kuvan visuaalista olemusta. Katsoja asetetaan ikään kuin toiseksi maalaajaksi, osalliseksi tapahtumaan, ja siksi se vastustaa Rantasen määrittelemää kuvaelmankaltaisuutta.
(Rantanen 2014, 123). Sen sijaan installaatio kokonaisuudessaan muistuttaa enemmän
näyttämöllistä kuvaelmaa, jossa katsoja vaeltaa ikkunoiden välissä ja näkee tilan ja
muut maalaukset toistensa läpi aina uudella tavalla.

Installaatio Kankaanpään taidekoululla
Valmisteilla olleita installaatioita testattiin taidekoulun galleriassa syksyllä 2017.

MOS18 Puristamo, Kaapelitehdas,Helsinki, 2018
Cella Fontana -installaatio: kolme ikkunalle toteutettua maalausta, videoprojisointi ja ääni.
Vasen kuva: Peter Rautiainen. Oikea kuva: Auli Steffen.

Kuva 6. Dokumentaatiokuvia Cella Fontanan installoiduista osista.

Installoitua teosta voisi pohtia myös Rantasen liikkuvuus-käsitteen kautta, joka periytyy
modernismista, mutta on myös nykytaidetta selittävä. Liikkeellä kuvataan usein aikaa ja
ajan kulumista. Videolla esitetyn venytetyn keston ja toistetun liikkeen myötä vaikutetaan katsojan ajan kokemukseen. Tilassa liikkuessaan katsoja tulee osaksi teosta ja määrittelee itse kokemuksen ajallista ulottuvuutta. Rantanen jakaa liikkuvuuden nykytaiteessa neljään lajiin: katsojan tai taiteilijan itsensä liike, kuva-aiheen vertauskuvallinen
liikkuvuus sekä liikkuvan ja liikkumattoman kuvan hybridisyys (Rantanen 2014, 48).
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Cella Fontassa toteutuukin nämä erilaiset liikkuvuuden määritteet, mikä antaa aihetta
miettiä näiden piirteiden muunnettavuutta verkkoon.

Menetelmämme myötä syntyneet lasille toteutetut maalaukset ovat periaatteeltaan samankaltaisia ja ihmisen kehon mittakaavaan ja symmetriaan sopeutuneita. Ne muistuttavat modernistisessa mielessä sarjallista taidetta, sillä ne muuntuvat vain vähän maalauksesta toiseen säilyttäen valitun kuvaformaatin (Rantanen 2014, 45). Nykytaiteessa
Rantasen mukaan sarjojen osat voivat olla millaisessa suhteessa tahansa. Usein sarjallisuudella viitataan hänen mukaan jopa teollisen tuotannon kaltaisiin, minimalistisiin
teoskokonaisuuksiin. Cella Fontanan kohdalla tällainen nykytaiteen sarjallisuus ei kuitenkaan tunnu sopivalta määritteeltä. Teosten ytimessähän on maalausaktin ainutlaatuinen hetki, arkaainen maalaustapahtuma sekä tietty rosoisuus ja kömpelyyskin, jotka
ovat kaukana teollisen kaltaisesta sarjallisuudesta.

Ryhmämme työskentely on kytköksissä 1960-luvulla syntyneeseen prosessitaiteen perinteeseen (Tate 2019). Maalaustapahtuman dokumentoiminen ja sen muuntaminen katsojille koettavaan muotoon sopii prosessitaiteen määritelmään. Cella Fontanaa voisikin
kutsua prosessiteokseksi, jossa liikkuvuuden ja toiston sommitteluperiaatteet painottuvat eri esittäytymisen tilanteissa eri tavoin. Luova tapahtuma itsessään on syntyvää taide-esinettä tärkeämpää.

Pinnalle levittyvä maali on työskentelymme tärkein materiaalinen ainesosa, sillä sen
avulla tulevat liikkuvan kehon jäljet, eli tapahtunut hetki, näkyville. Rantanen nostaa
nykytaiteen uudessa maalauksessa raaka-aineen omaksi teoksen muotoon vaikuttavaksi
sommitteluperiaatteeksi. Materiaalisuuden kysymys kytkeytyy esittämisen ja esillepanon käsitteisiin. (Rantanen 2014, 254.) Vaikka maali näyttäytyykin niin ilmiselvänä
työskentelyssämme, pidän sitä kuitenkin toissijaisena teoksen perusperiaatteen kannalta.
Kysymyksessä on kuitenkin aineettomuuden näkyväksi tekeminen. Nykytaiteen materiaalisuuden itseisarvo, symbolinen teko tai presentaatio ei kuitenkaan ole tärkein osa
tätä teosta. Siksi mielestäni verkkoteos onkin aivan luonteva läsnäolemisen muoto Cella
Fontanalle.
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Tällä hetkellä konkreettisista, materiaalisista lasimaalauksista koottu teos on siis nyt
muuntumassa digitaaliseksi, aineettomammaksi verkossa nähtäväksi esitysteokseksi.
Tärkein tämän teoksen muuntumisen liikkeelle käynnistävä ajatus on näyttää läsnäolon
taiteen tekoprosessi. Tämä prosessi oli teoksen syntyideassa jo sisäänkirjoitettu, kun
teoksen lähtöajatuksena oli toteuttaa performatiivisia maalaustapahtumia. Verkossa esitettävän ideon avulla nähdään, miten meditaatiossa, jokaisen sisäisen luovuuden lähteestä nostetaan näkyvään maailmaan kuvallinen toteutus. Cella Fontanan esitysvideosta
tulee ensimmäinen verkkoteos tulevalle sivustollemme.

4.2 Diarium Invisii - Näkymättömän päiväkirja
Suurikokoisista monotypiavedoksista koostuva kuvasarja Diarium Invisii taltioi läsnäolon hetkiä, aivan kuten Cella Fontanakin. Teoskokonaisuuden yhtenä lähtökohtana oli
löytää ratkaisu kollektiivisen läsnäolon ja kahden tekijän käden jälkien tallentamiseen
samaan kuvaan. Painotekniikka valikoitui tähän sopivaksi, koska se mahdollistaa erillisten maalauspintojen käyttämisen samanaikaisesti ja näiden pintojen painamisen päällekkäin.

Tällä hetkellä vedoksia on 13 kappaletta, jotka ajoittuvat kahden vuoden ajalle. Jokainen vedos saa tunnisteen, josta käy ilmi päiväys ja laulettu vokaali. Joissakin vedoksissa
on kahden eri päiväyksen ja vokaalin merkinnät, sillä jokaisesta maalaustapahtumasta
jäänyt ylimääräinen maali käytetään toteuttamalla toisintovedos. Syynä tälle on haluttomuus tuottaa jätettä ja toisaalta halu jalostaa ylijäämämaali merkityksellisemmäksi
materiaksi, eli taiteeksi. Se antaa mahdollisuuden tutkailla, miten toisinto poikkeaa ensimmäisestä maalaus-laulu-vedostuskerrasta. Nämä toisinnot saattavat myöhemmin
toimia uusien vedosten pohjana, jos niiden visuaalinen jälki resonoi uuden hetken tuottaman dialogissa syntynyttä liike-, väri- ja vokaalikokonaisuuden kanssa. Tässäkin teoskokonaisuudessa on siis toiston, sarjallisuuden ja liikkuvuuden elementtejä. Diarium
Invisiin teoksen ydinajatus liittyy kuitenkin enemmän tietyn hetken luonteeseen, ajan
kulumiseen ja ajassa muuntumiseen eli päiväkirjamaiseen teoksen rakentumiseen.
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Teoskokonaisuutta voi purkaa Rantasen pitkä kesto -käsitteen kautta. Tälläkin työskentelytavalla on juuret modernismissa, ja siihen voi helposti liittää myös toiston ja sarjallisuuden. Pitkä kesto viittaa myös katsojan kokemukseen kestosta ja toistosta, mikä tuottaa itsessään meditatiivisuutta. (Rantanen 2014,217.) ”Tämä tuottaa molemmille (niin
taiteilijalle kuin katsojalle JK huom.) mielihyvää ja monimuotoistaa ajan kokemista taideteoksessa. Loputtomalle sommittelulle perustuvat teokset venyttävät taideteoksen vastaanoton kestoa viittaamalla teoksen tekemisen kestoon.” (Rantanen 2014, 217.)

Diarium Invisii -teoksessa määritellyn menetelmän kautta luotu teosmuoto toistettavuudessaan on periatteessa loputonta. Käytännössä sarjan ajallinen päätepiste on jossain
määrittelemättömässä tulevaisuudessa. Päiväkirjaa kirjataan niin kauan, kuin se on meille merkintöjä tekeville mielekästä ja merkityksellistä.

Pitkä kesto -käsite nostaa esiin itäaasialaisen filosofian vaikutuksia länsimaiseen kuvataiteeseen. Nykytaiteilijat ovat paljon velkaa tälle ajattelulle, vaikka se aina niin ilmeistä
olisikaan. Ruumiillisen, hetkellisen läsnäolon tiedostaminen, zen-filosofia ja mietiskely
vaikuttivat 1950-luvun taiteessa ja edelleenkin. (Rantanen 2014, 220.) OODIDOOssa
olemme avoimesti tunnustaneet nämä vaikutteet, ja ne ovat olleetkin vahvasti mukana
kaikkien ryhmäläisten ajattelussa ja tekemisessä. Videoissa näkyvä toistuva liike ja
kuultu toistuva laulettu vokaali tai moodi antavat vaikutelman loputtomasta liikkeestä,
vaikka todellisuudessa ne ovat rajallisia maalaustapahtumia. Diarium Invisii -teoksessa
vedosista syntyvä päiväkirjarakenne ei yksittäisten vedosten kohdalla välttämättä tuota
pitkä keston vaikutelmaa. Oletus merkintöjen jatkumisesta tuottaa katsojassa mahdollisen tulkinnan teoksen määrittelemättömästä ajallisesta päätepisteestä. Samalla jokaisen
vedoksen kohdalla katsojalla on mahdollisuus asettua vedoksen syntyhetken ainutkertaisuuteen ja toisaalta sen synnyttäneen meditatiivisen mielentilan ajattomuuteen.

Diarium Invisiin vedokset eivät kuvina paljasta Cella Fontanan kaltaista tekemisen prosessia. Vedoksista ei itsestään näe että kyseessä on ollut useampi tekijä, tai että tekemisessä on mukana ollut ääni. Siksi kun niitä on installoitu tilaan, mukana on ollut videodokumentointi, jossa näytetään yhden tekijän kädet ja taustalla kuuluu laulettu vokaali.
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DIARIUM INVISII 8.—30.6. 2018
Gallerie Rakvere, Viro

Esillä olleet monotypiat aikajärjestyksessä:
A 25032017, U 25032017, O 26032017,
OU I 15102017, OU II 15102017, AUM 02012018

Kuva 7. Kuvakooste Diarium Invisiin näyttelyinstalloinnista ja monotypioista..
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Uusimmat monotypiat aikajärjestyksessä:
O OE 05082018, O kaiku 26032017 ME - 07102018, Ö 0610208, IY 18102018 I,
A AU 04082018 - I UA 10112018 III, UA 10112018, AUM 17102017 - N 15122018

Kuva 8. Kuvakooste Diarium Invisiin uusimmista monotypioista.
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Nykytaiteessa usein käytetty aktuaalisuus eli todellisuuden ja taideteoksen yhteneväisyys (Rantanen 2014, 213), jää tässä teoksessa piiloon ja vedosten perinteisempi kuvallisuus ja aikaan sitoutuminen päiväkirjamuodossa nousee päärooliin.

Diarium Invisiin vedosten taide-esinemäisyys houkuttelee esittelemään teosta tyypillisten verkkosivujen kuvagalleriana. Haluamme silti vastustaa houkutusta ja siirtää tämänkin teoksen perusominaisuuden, pitkän keston, jollakin toisenlaisella verkkoympäristöä
hyödyntävällä ja elämyksellisellä tavalla. Tässä yhteydessä tulee varmaankin maalaustilanteissa laulettujen vokaalien taltiointi ja jälkituotanto entistä tärkeämmäksi. Äänen
kautta ajallinen kesto tulee osaksi vedoksia ja toisaalta erottaa ne perinteisistä grafiikan
vedoksista taide-esineinä.

4.3. Läsnäolon kuvat aineettomassa tilassa
Taideteoksen läsnäoloon vaikuttavat taiteen esittämiseen tai jakamiseen valittu tila,
paikka tai alusta. Taiteen kokemisen paikat ovat nykytaiteen näkökulmasta rajattomat.
OOODIDOO ryhmänä on pohtinut näiden erilaisten esittäytymis- tai jakamispaikkojen
luonnetta suhteessa ryhmän työskentelyyn ja teoksiin. Alkuperäisen idean mukaisesti
toteutettavat performatiiviset teokset ovat aina suhteessa fyysiseen tilaan. Tällä hetkellä
ne eivät ole ajankohtaisia eikä myöskään perinteinen gallerianäyttely ole ryhmän taiteelle ainoa tai edes paras mahdollinen tapa, koska teoksiemme prosessimainen toiminta ja
kokemus on teosten keskiössä.

Kuvataideakatemian esittämiskäytäntöjen ja tilallisuuden lehtori Suvi Lehtisen
sanoin”Taide on lähtökohtaisesti kommunikaatiota pienemmälle tai suuremmalle yleisölle. Siksi on tärkeää, että taiteilija löytää parhaan keinon kommunikoida. Kyse ei ole
mistään tietystä sanomasta tai sanallisesta ilmaisusta, vaan pikemminkin fyysisestä ja
emotionaalisesta muodosta, jolla teos viestii ja tilasta, jossa teos on…..Taide tulee olevaksi vasta esittämisen kautta. Esitettiin se sitten julkisessa tilassa, kirjamuodossa, online-ympäristössä tai galleriatilassa, se on aina tilassa läsnä. Sillä tavalla taide ottaa
paikkansa yhteiskunnassa.” (Taideyliopiston www-sivut 2019.)
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Opinnäytetyöni keskiössä on verkkoläsnäolo. Pohdin seuraavaksi erityisesti tätä digitaalista ympäristöä taiteen esittämisen paikkana. Millainen on verkko eli tietokoneen tai
mobiililaitteen näyttö teoksen esittelypaikkana? Millainen olisi OOODIDOOn teosten
läsnäolo tässä ympäristössä?

Verkkoläsnäolo

eng. digital presence, online presence on alustasta ja sisällöstä

syntynyt sekä eri toimitatavoista muodostunut kokonaisuus. Verkkoläsnäolo antaa
tietynlaisen vaikutelman esitettävästä kohteesta, luo tunnelman, jakaa tietoa, mahdollistaa vuorovaikutuksen ja yhteydenoton. Kokonaisuudessaan termillä voidaan kutsua
kaikkea sitä, miten tekijä on esillä verkossa, mukaan lukien erilaiset foorumit ja somepalvelut.

Miten verkkoläsnäolo poikkeaa fyysisestä, materiaalisesta ja kehollisesta läsnäolosta?
Verkko on informaation välittämisen, esittäytymisen ja näyttäytymisen tila. Se on foorumi ja vuorovaikutteinen yhteisö. Se on keino tulla näkyväksi tai kuulluksi muille, samoin kuten muutkin ilmaisun tavat ovat. Verkkoa kuvataan myös kaupunkina, siellä
voidaan ansaita toimeentuloa, käyttää aikaan viihteeseen, tehdä ostoksia, häiriköidä, kokoontua (Matikainen, Aula & Villi 2006, s.8.) Siellä voi tutkia, etsiä, tunnelmoida, eksyä, pysähtyä.

Kehollisesta ja materiaalisesta läsnäolon kokemuksesta poiketen verkkoläsnäolo on ainakin tällä hetkellä pääasiassa kehon ulkopuolella oleva olemisen tila. Se on kaikesta
verkossa tekemistämme toiminnoista muodostuva kokonaiskuva, kuvajainen tai monisärmäinen peili.

Emme voi kokea kaikilla aisteillamme verkkoläsnäoloa, emme ole

verkon sisällä eikä verkko meidän sisällä vielä. Verkkolaitteiden ja -yhteyksien vuorovaikutteiset toimintatavat ja immersiiviset, sulautumisen kokemukset ovat kuitenkin jo
nyt hyvin todenmukaisia, kuten verkkopelien kuvitteellisissa maailmoissa seikkailevat
ovat niitä kuvailleet.
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Cella Fontana ja Diarium Invisii -teosten siirtäminen verkkoympäristöön ovat keskiössä, kun luomme OODIDOOLLE omaa verkkoläsnäoloa. Tavoitteena on siis ilmentää
näiden teosten ja sitä kautta myös ryhmämme taiteen ominaislaatua. Kehollisuuden tuntua ei voida verkkoon tuottaa, mutta jonkinlaista vuorovaikutteisuutta, elämyksellisyyttä
ja ajan kulumisen tai ajattomuuden kokemusta kylläkin.

Cella Fontanalle onkin löytynyt sille sopiva verkkoteosmuoto dokumentoituna videoesitysteoksena. Se on samalla informatiivinen esitys meditatiivisen maalaustapahtuman
kulusta. Tavoitteena on käsikirjoittaa sellainen visuaalinen teos, joka myös katsomiskokemuksena tuottaa meditatiivisen kaltaisen olotilan.

Diarium Invisii vaatii enemmän pohdintaa. Keskusteluissa on noussut erilaisia ideoita,
kuinka päiväkirjamaisuus ja pitkän keston ajatus saataisiin verkkomuodossa esille.
Useissa on ollut jollakin tavalla kyse sivuston käyttäjän oma aktiivisuus päivämäärien
selailussa. Vaikka teoksen muotoilu verkkoon on kesken, siitä on monenlaisia luonnoksia. Niiden toteuttaminen vaativat animoinnin ja koodarin ammattiosaamista. Esimerkki
teosideasta on toiminnallinen kokonaisuus, jossa jokaisen vedoksen kuvatilaan astutaan
sisään yksityiskohdan kautta. Sen jälkeen kuva avautuisi hitaasti näytölle täyteen kokoonsa. Tämäkin teos liittyy pitkän keston teosmuotoon pakottamalla katsojan hyväksymään kuvan sisäisen aikatilan.

”Äärettömyyden vaikutelma saadaan aikaan toistamalla jokin ele tarpeeksi monta kertaa peräkkäin, jotta katsoja jatkaa ketjua mielessään. Parhaassa tapauksessa eleen yksitoikkoinen toistaminen toimii katsojalle kuin mietiskelyharjoitus. Katsojan ajatukset
tyhjentyvät ja alkavat vaellella uusiin asioihin tai lakkaavat vaeltamasta mihinkään.
Epätavallisen tunnelman syntyyn riittää lyhyt aika. kunhan siinä on elämästä ja kuvallisuudesta eriytettyä kestoa.” (Rantanen 2014, 220—221.)

Rantanen antaa hyvän kuvauksen siitä, millaisia elementtejä tulisi sivustommekin teoksissa olla, jotta haluamamme tunnelman voisi tavoittaa. Vaativinta onkin muodostaa nopeatempoiseen ja pintapuoliseen verkkoselailuun perustuvasta kokemuksesta poikkeava
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läsnäolon kokemus ja luoda tilanne, jossa aika hidastuu ja meditatiivisen hetken kaltainen tunnelma syntyy. Seuraavassa kappaleessa kuvaan, kuinka OODIDOOn verkkoläsnäoloa ryhdyttiin käytännössä suunnittelemaan.

5. OODIDOO ONLINE – KASVUA KATSEILTA PIILOSSA
OODIDOON verkkoläsnäolo on ollut vaatimatonta, sillä kukaan työryhmän jäsenistä ei
ole ollut aktiivinen sisällön tuottaja tai viestijä verkossa. Minulla itsellänikin on vain
yksinkertainen henkilökohtainen verkkosivusto, jota päivitän harvakseltaan. OODIDOO-ryhmälle päätettiin heti työskentelyn alussa perustaa oma blogi, johon on taltioitu
työskentelymme eri vaiheita. Se onkin ollut ensimmäinen verkkoviestintämuoto, joka
on ollut myös itselleni antoisa ja jota olen myös jaksanut päivittää ja työstää. Ongelmana on, että ilman someaktiivisuutta on sattumaa, miten sivuillemme päätyy. Silti heti
aluksi päätimme, ettemme ryhdy toteuttamaan verkkoläsnäoloa someperustaiseksi. Se ei
yksinkertaisesti vain luonnistu meiltä, ainakaan vielä. Kuinka siis lisätä OODIDOOn
näkyvyyttä verkossa omilla ehdoillamme ja rajallisilla taidoillamme. Toivon että ryhmän taiteen näkyvyyden lisäämisen lisäksi henkilökohtainen verkkoläsnäoloni kehittyisi
opinnäytetyöni sivutuotteena.

Opinnäytetyönä hitaasti kehittyvä OODIDOO ONLINE on ollut prosessi, jossa toistuu
työskentelyllemme ominainen intuitiivisuus ja toisaalta melko tarkkaankin määriteltyjen
olosuhteiden tuottamat rajat. Ajan kuluminen, asioiden kypsyminen ja toisaalta rajallisen ajan hyväksyminen ovat ryhmämme työskentelymme ytimessä. Hiljentyminen ja
omissa oloissa pohdiskelu ovat vuorotelleet keskustelun ja yhteisen toiminnan kanssa.
Syntymässä oleva verkkoläsnäolo on siis työryhmän sisältä syntynyttä ja yhteistyössä
mietittyä. Tämän kappaleen ytimessä on kuvata miten OODIDOOLLE sopivaa, hyvää
verkkoläsnäoloa lähdettiin suunnittelemaan ja miten suunnittelu eteni.
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5.1. Toimintatutkimuksen kaltainen työmenetelmä ja verkkoläsnäolo
Hyödynsin toimintatutkimuksen menetelmiä opinnäytetyön produktiosassa. Toimintatutkimusta pidetään soveltuvana erilaisten projektien ja prosessien kanssa työskenneltäessä. Oodidoo Onlinen kehittämisen käynnistävänä voimana oli halu tutkia taiteilijan
verkkoläsnäoloa käytännössä muokkaamalla yhteisöllisen taideprojektin omaa verkkoläsnäoloa parempaan suuntaan. Koska kyseessä on kollektiivinen taiteilijaryhmä, myös
sen verkkoläsnäolon tulisi syntyä kollektiivisesti. Toimintatutkimus soveltuukin hyvin
ryhmän reflektoivaan työskentelytapaan. Koska olen osa tätä ryhmää toimin tutkimusprosessissa sekä tutkijana ja taiteilijana. Olen siis ollut aktiivinen prosessiin osallistuja
ja vastuun jakaja sekä muutosagentti (Anttila 2014, 439-441). Käytän työprosessin
hahmottelemisessa toimintatutkimuksen spiraalimallia, jota kuvaan liitteessä 3. (Salonen 2013, 16).

Toimintatutkimuksen keskeinen menetelmä on Pirkko Antilan mukaan diskurssi, jonka
tavoitteena on päätyä yhteisesti määriteltyyn näkemykseen esillä olevasta asiasta. Tämän toimintatutkimuksen kehyksessä suunnittelu-toiminta-havainnointi-reflektointikierros toteutunee useamman kerran, sillä OODIDOON verkkoläsnäolon määrittelyssä ja
toteutuksessa on useita eri vaiheita. (Anttila 2014, 442—244.) Erilaisten työvaiheiden
välissä on käyty keskusteluja työryhmän kanssa, ja on reflektoitu, miten jatkaa tai kehittää aikaisemmin työstettyä teemaa ja miten jatkaa eteenpäin.

Olen etsinyt työskentelymme toimintatutkimukselle teoreettista aineistoa useasta eri
suunnasta. Verkkoläsnäolosta on paljon erilaista ohjetyyppistä materiaalia, verkkomarkkinointioppaita ym. luovan alan tekijöille ja taiteilijan työskentelyä varten erityisesti
löytyy myös monenlaisia valmiita ohjesivustoja. Etsin myös vertailuaineistoa muista
verkossa olevista sivustoista, joita käytin benchmarking-tyyppisesti apuna pohdin käytettävyyteen ja ilmeeseen vaikuttavia tekijöitä.

Lähdimme suunnittelemaan verkkoläsnäoloamme olemassaolevien Wordpress blogi-sivujen pohjalta, jotka luotiin vuoden 2017 alussa omaan käyttöön työpäiväkirjaksi, ja
sellaisena ne ovat palvelleet hyvin. Varsinainen suunnittelu käynnistyi, kun osallis-
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tuimme ryhmänä keväällä 2018 lyhyelle henkilöbrändäyksen valmennuskurssille Lapuan Lyijylankaosaston luovan yhteisön tiloissa. Kurssi sisälsi Heli Mäenpään luennon
ja vertaisryhmässä toteutetun työpajan. Mäenpää suositteli muutamaa palvelua, jotka
ovat luovien alojen tekijöiden suosimia: Drupal, Joomla, Cargo Collective, Squarespace. Myös Wix-sivustopalvelua hän suositteli yhtenä yleisimmistä alustoista. Mäenpään
ohjeiden perusteella päätettiin ensin työstää olemassa olevat wordpress-sivut kuntoon ja
jatkaa sitten uusien sivujen suunnittelulla. Pääpaino kurssilla oli taiteilijan tai luovan
alan yrittäjän verkkosivuston vertaisarvioinnissa. Sieltä saatu palaute käynnisti mielenkiinnon perehtyä syvällisemmin niihin tekijöihin, jotka vaikuttavat verkkoläsnäoloon ja
sen vaikuttavuuteen.

Yrityksille suunnattua, verkkoviestintään ja brändäykseen liittyvää teoreettista kirjallisuutta ja ohjemateriaalia on tarjolla runsaasti. Sen sijaan erityisesti taiteilijan vahvaan
verkkoläsnäoloon liittyvää materiaalia löytyi ainoastaan verkosta, pääasiassa niiden palveluiden tuottajien tarjoamina, joilta pystyi hankkimaan itselleen alustan verkkosivustoa
varten. Lisäksi hyödyllisiä olivat muutamat aiheeseen liittyneet ja verkosta löytyneet
taiteilijahaastattelut.

Yleisenä ohjeena verkkoläsnäolon rakentamiseen on luoda ensin oma verkkosivusto ja
vasta sen jälkeen laajentaa verkkoläsnäoloaan erilaisten someviestinnän alueelle. Jukka
Linkolan mukaan nimenomaan blogipohjainen verkkosivusto on verkkoläsnäolon kivijalka (Linkola 2012.) Heidi Mäenpää puolestaan ohjaa luovan alan työskentelijöitä luomaan selkeän, omassa hallinnassa olevan verkkosivuston Perusteluna hän kertoo esimerkkejä erilaisten ulkopuolisen palveluntarjoajien palveluiden poistuminen tai viottuminen. (Mäenpää 2018.)

Myös taiteilijoille suunnatuissa ohjeissa painotetaan verkkosivuston merkitystä omana
kotipesänä. Lisäksi muistutetaan, että staattiset verkkosivut eivät riitä, vaan verkkosivuston täytyy olla joustava ja helposti muokattavissa oleva. Tekijällä tulee olla täysi hallinta sivustosta, ja se tulee voida rakentaa kaikenlaisen halutun materiaalin esittelemi-
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seen. Verkkosivuston tulisi olla jakamisen ja houkuttelun lähde. (Axisweb 2017; Mäenpää, 2018; Peterson, 2018.)

Mielenkiintoista oli huomata, miten uusimmissa materiaaleissa painottui blogi verkkosivujen merkittävänä osana. Tiedon jakaminen ja oman asiantuntijuuden esitteleminen
ovat niitä keinoja, joilla verkkosivuille löydetään. Tälläinen sisältömarkkinointi on tämän hetken trendi yrityspuolella. Mitä tällä näkökulmalla olisi annettavaa taiteilijan
verkkoläsnäolon rakentamisessa? Monenkin lähteen kautta vakuutettiin, miten blogi laajentaa verkkosivuston sovellusmahdollisuuksia. Blogin avulla avulla voidaan tiedottaa,
ja kertoa uusimmista tapahtumista. Blogissa voi ilmaista mielipiteensä ja osoittaa asiantuntemusta ja osaamista (Aalto & Uusisaari 2010, 93; Kalliala & Toikkanen 2009, 41;
Kortesuo & Kurvinen 2011, 72-74; Wikipedia 2012.)

Esimerkiksi omaa taidetta asiantuntevasti käsittelevät blogimerkinnät jättävät jälkiä tiedon valtamerelle. Aihepiiriä sivuavat verkon käyttäjät törmäävät niihin sattumalta ja
huomaavat olevansa itseä kiinnostavan materiaalin äärellä. ”Hyvin hoidettu ammatillinen blogi on merkintä merkinnältä laajeneva tartuntapinta, jonka avulla voimme rakentaa ja tuoda esiin asiantuntijaidentiteettiämme, herättää kiinnostusta ja erottua. Blogilla voimme ankkuroitua omassa hallinnassa olevaan alustaan ja käyttää ulkopuolisia
palveluja ketterästi tarpeen mukaan. Blogipohjaisen sivuston avulla voimme myös toteuttaa portfolion, joka huolellisesti suunniteltuna palvelee ammatillisen elämän eri tilanteissa.” (Laasonen & Linkola 2012.)

Tätä pohdimme yhteisissä keskusteluissa paljonkin. Ideoita postausten aiheista ja teemoista syntyi paljon, sillä ryhmänä meitä kiinnostaa tuoda esille työskentelyämme myös
kirjallisesti, joten tässä vaiheessa jätettiin blogi hautumaan kiinnostavana mahdollisuutena. Hakusanaoptimointi on myös oleellinen tekijä sivun erottautumisessa internetissä
(Nippala 2019). Koska se on itselleni oman osaamisalueen ulkopuolella, päätin perehtyä
tähän vasta, kun sivusto alkaa olla valmiina. Todennäköisesti sivuston hakusanojen
määrittelyyn tarvitaan ammattilaisen näkemystä.
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5.2. Verkkoalustan valinta
Verkkoalustojen vertailu alkoi olla seuraava käytännön toimi suunnittelussa. Tein itselleni taulukkoa johon keräsin eri palveluntarjoajien ominaisuuksia, hinnoittelua ja myös
sitä mahdollistiko palvelu sivuston toimintojen laajentamisen erilaisten lisäosien avulla.
Esimerkkinä Axisweb ja Indiemade, jotka molemmat ovat myös verkkoalustoja ja siihen
liittyviä lisäpalveluja tarjoavia palveluntarjoajia. (Liite 1. Taulukko eri sivustotarjoajista). Palvelut jakautuvat väljästi kahteen eri tyyppiin: sellaisiin alustoihin, joita työstetään omalla koneella ja siirretään sitten verkkoon jollekin palvelimelle ja sellaisiin, joita
työstetään suoraan verkossa, joka mahdollistaa paikasta riippumattoman työskentelyn ja
mahdollisuuden useammalle henkilölle muokata sisältöä. Ensin mainitut ovat tarkoitettu
verkkosivukehittäjille, ammattimaisille sivujen tekijöille tai koodaamisen hallitsevalle.
Esimerkkinä avoimen lähdekoodin Joomla ja Drupal, joista molemmilla on myös suomenkielinen tukiyhteisö. Jälkimmäiset ovat suunnattu kenelle vaan, joka haluaa perustaa omat kotisivut. Näitä englanninkielisiä palveluntarjoajia on todella monelaisia.

Tärkeätä taustaa nimenomaan taiteilijan verkkoläsnäolon rakentamiseen löysin parilta
taiteilijalta, jotka kertovat omasta verkkoläsnäolon tavoistaan. Esimerkiksi Moshe Mikanovsky ohjeistaa valitsemaan itselleen sopivan palvelun niin että palvelun muut käyttäjät olisivat samankaltaisia oman taiteilijaprofiilin kanssa. Käsityöläisille, verkkomyyntiä tekeville kuvantekijöille ja nykytaiteilijoille on eri tyyppisiä palveluita. (Mikanovsky
2010.) Keskustelimme tästä ryhmässä ja totesimme asialla olevan meille merkitystä.
Koska haluamme olla osa nimenomaan nykytaiteen kenttää, osa palveluntarjoajista rajautui pois mahdollisista vaihtoehdoista. Meditatiivisuuden myötä jouduimme lisäksi
huomioimaan visuaalisen ilmeen suunnittelussa samaa aihetta sivuavia, mutta muita
kuin taidesivustoja. Emme halunneet rinnastua näiden hyvinvointipalveluja tuottavien
yritysten tai uushengellisellä alalla vaikuttavien muiden toimijoiden sivustojen ilmeeseen.
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5.2. Verkkosivuston suunnittelua
Suunnittelun alussa lähtökohdaksi täsmentyi muutama yleinen näkökulma. OODIDOON verkkoläsnäolon kautta ryhmän taidetta esitellään mahdollisimman selkeästi ja
kiinnostavasti yleisölle, medialle sekä taiteen rahoittajille että taidetta esittäville tahoille. Materiaalin tulisi olla kaikille avointa, oodidoomaista tunnelmaltaan ja ilmiasultaan.
Teknisiltä ratkaisuiltaan sen tulisi olla sellainen, että sillä on mahdollisuus kehittyä ja
monimuotoistua työskentelyn myötä sekä että sen muokkaaminen olisi mahdollista
useammalle henkilölle. Tuotettava verkkoläsnäolo voisi myös kehittyä verkkotaideteosten tuottamiseen. Oman taiteen sanallistamiseen tulisi myös kiinnittää huomiota, erityisesti jos blogiosio tulee merkittäväksi sivustolla.

Kevään aikana haaveiltiin uudenlaisista ominaisuuksista, jotka perustuivat web 2.0 teknologiaan. Muun muassa 360°-kuvaus, VR- ja AR -teknologia (augmented reality,
lisätty todellisuus) hallitsivat ajatuksiani oman henkilökohtaisen kiinnostuksen vuoksi.
Niinpä verkkosivujen immersiivisyys oli keskustelujen keskiössä. Tämä tuotti ideointia
myös teospuolelle, mutta ne tuntuvat tällä hetkellä liian kaukaiselta, sillä osaamista ja
kokemusta puuttuu. Mäenpään koulutus tietyllä tavalla myös hillitsi hurjimpia ideoita,
sillä ne eivät palvele informatiivisuutta, jonka pitäisi olla keskiössä. Toisaalta etusivun
tulisi tuottaa ”wau! -efekti”, jolla koukutetaan tutustumaan tarkemmin sivuston materiaaliin. Päädyimme väliaikaisratkaisuna päivittämään olemassaolevia sivuja, muun
muassa vaihtamalla etusivulle virittäytymiskuvan.

Kuva 9. Oodidoo.wordpress.com-sivuston aloitussivu.
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Kesän mittaan jatkoin vanhojen blogisivujen muokkauksia kotona, jotta siitä saataisiin
edustavampi tulevien apuraha- ja näyttelytilahakemuksiin liitettäväksi. Pelkistin materiaalin minimiin, muokkasin ja lisäsin etusivukuvan, joka oli otettu jo edellisenä syksynä. Wordpressin hankaluus on monimutkainen käyttöliittymä ja tiettyjen elementtien
hankala muokattavuus. Sivuihin jäi edelleen vielä huonoja yksityiskohtia, kuten avautuvien sivujen otsikointi. Sivusto on muuten hyvä, paitsi että tekstiosuutta pitäisi muokata.
Aikaisemmin pohdittiin, että Tarina-osuus voisi olla muotoiltu arkipäiväisempään suuntaan ja Minna lupasi muokata tekstiä. Etusivun kuvan ja tekstin suhde kahden hahmon
välillä, äänenkaltaisena ja symmetrisenä alkoi tyydyttää. Taustan värit myös hienosti
vihreän ja punaisen vastaväreinä tukevat kahden erilaisen hahmon kohtaamisajatusta.
Tätä sivustoa työstäessäni innostuin muokkaamaan myös omaa henkilökohtaista sivustoani.

Kesä - heinäkuussa 2018 päästiin vaiheeseen, jossa tuli tarpeen määritellä tarkemmin
OODIDOOn ryhmän ja taiteen ominaislaatua, jotta sille sopiva verkkoläsnäolon suunnittelu lähtisi kunnolla käyntiin. Uusille sivuille haluttaisiin jatkossa muun muassa videoklippejä ja ääntä. Tässä vaiheessa harkittiin wordpress-sivujen kalliimpaa palvelua,
joka jo nyt mahdollistaisi videon ja äänen käytön. Todettiin, että koska palvelu tulee
maksaa vuosimaksuna, meidän ei kannata tehdä, ennen kuin olemme varmoja mitä palvelua käytämme.

Olin laatinut kesäiseen tapaamiseemme verkkoläsnäololomakkeen keskustelun jäsentämiseksi. Kokosin keskusteltavista asioista materiaalia monista erilaisista lähteistä.
Huomasin, että materiaaliin täytyi suhtautua valikoivasti, sillä aiheeseen liittyvä materiaali oli osittain 5—10 vuotta vanhaa painettua materiaalia sekä uudempaa verkkosivualustoja ja -palveluja markkinoivaa verkkomateriaalia. Kokosin aineistosta tilkkutäkkimäisen koosteen, jonka pohjalta käytiin keskustelua. Muun muassa blogi alkoi tuntua
yhä mielenkiintoisemmalta sivuston osalta, jonka avulla saamme meitä kiinnostavia
asioita esille. Päätettiin aloittaa kirjoittaa Google Drivessa yhteisiä tekstejä eri aiheista,
jotka olisivat valmiina kun saamme sivustomme julkaisukuntoon. Ideoimme myös, että
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pyytäisimme tiettyjä valikoituja ihmisiä kommentoimaan tekstejä blogialustalla. Teimme alustavan suunnitelman, miten etenemme sivuston kehittämisessä.

Seuraava vaihe oli valita jokin sivustopalvelu, jonne perustamme paremmin formuloidun sivuston, johon tulee myös uusi blogimme. Lopulta päädyimme wix-verkkoalustaan
sen monipuolisuuden vuoksi. Sitä olisi myös kohtuullisen helppo muokata ja lisätä tulevaisuudessa uusia ominaisuuksia. Tässä vaiheessa loin ryhmälle gmail-tilin oodidooart@gmail.com . Tulevan sivuston nimeksi tulisi oodidoo.net. Tässä yhteydessä päätimme myös, että haluamme sivuston aloitusivulle videoteoksen ja myös että ääntä olisi
jossakin muodossa. Päätimme hakea apurahaa kunnianhimoisemman sivuston tekemistä
varten, mutta vasta myöhemmin, kun suunnitelmat ja teosideat selkiytyvät.

Sivuston suunniteluun alkoi kietoutua myös muut taiteellisen toiminnan erilaiset puolet.
Tapaamisen aiheena oli tulevan vuoden suunnittelu, apurahojen kartoittaminen ja olemassaolevien blogisivujen muokkaaminen. Niinpä laatimani lomakkeen pohjalta käyty
keskustelu ei ollut kovin syväluotaava, mutta luotin siihen, että siinä olevat asiat jäisivät
mieleen ja työstyisivät ajan kanssa alitajuisesti. Keskustelun pohjalta kirjoitin puhtaaksi
keskustelussa esiin tulleita, meille tärkeitä sivuston ja verkkoläsnäoloon liittyviä tekijöitä ja muokkasin lomakkeen sellaiseksi, että sen avulla pystyisi seuraamaan, miten verkkoläsnäolon rakentaminen edistyy (Liite 2).

Lueskeltuani verkkomarkkinointi ym- kirjallisuutta, minulle oli muotoutunut hieman
tarkempi käsitys verkon ominaispiirteistä: jakaminen, vuorovaikutteisuus, paikasta irti
oleminen. Monenlaisia verkkoon soveltuvia teosideoita tuntui syntyvän koko ajan, mm.
kehittymässä oleva Diariumin yksi versio voisi toimia nimenomaan verkossa. Viikonpäivät-sarja tehtäisiin ajatuksella että tekijät ovat omilla paikkakunnillaan, mutta maalaukset tehdään samaan aikaan oodidoo-menetelmällä. Ensin tutkitaan viikonpäivän
ominaisuutta. Maalauksia ei olisi tarkoitus yhdistää yhdeksi kuvaksi, kuten monotypioita. Pidetään maalaukset erillään, mutta yhdistetään ne jatkuvasti lomittuvaksi animaatioksi. Maalaukset näkyvät välillä itsenäisinä, mutta sekoittuvat taas uudestaan toiseen
maalauksen. Digitaalisuuden hyödyntäminen on yksi verkon mahdollisuus, ja siksi tä-
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män kaltainen paikasta riippumaton työskentely ja syntyvän teoksen julkaisukanavaksi
verkko sopisi hyvin. Asia jäi kehittymään.

Kävimme syksyn ja talven 2018—2019 aikana useita keskusteluja, jotka linkittyivät uuden verkkosivustomme kehittämiseen. Tuona aikana laaditut apuraha- ja näyttelytilahakemustekstit tehtiin Google Drivessa, ja ne toimivat keskustelufoorumina, silloin kun
emme pystyneet järjestämään tapaamista samalle paikkakunnalle. Hakemusten laatiminen auttoi työn alla olevien teosmuotojen kehittymisessä. Miettiessämme, millaisia hakupainotuksia teemme, jouduimme täsmentämään juuri tiettyjä teosmuotoja. Usein keskustelimme ideoista puhelimitse tai yhteisissä tapaamisissa. Ideat jalostuivat Minnan
toimiessa hakemusten kirjoitusveturina, ja itse tuotin kommentteja ja täsmennyksiä sekä
kustannusarvioiden, CV- ja muiden liitteiden visualisointia. Tarkoituksena oli, että tuotannot joihin haimme apurahaa, palvelisivat myös OODIDOO ONLINEn toteuttamista.

Kulttuurirahastosta ja Taikesta haettiin monitaiteisen Diarium Invisii -installaation kehittämiseen. Aikaisemmat installaatiot olivat rakentuneet yksiäänisen vokaalilaulun
kautta syntyneen monotypia-vedossarjan ympärille. Kuviin liittyvän äänen oli kuitenkin
voinut kokea vain yhden vedoksen syntymää taltioivan videon osana. Nyt tavoitteena
oli kehittää teokselle sellainen uusi esitysmuoto, jossa kuva ja ääni olisivat läsnä tasavertaisina. Tavoitteena oli saada teoksen jokaiselle grafiikan vedokselle oma äänimaailma, jonka voisi kokea kuvan yhteydessä. Suunnitteilla oli kokonaisuus, jossa katsoja
käynnistää äänet soimaan liikkuessaan tilassa kuvia katsomassa. Äänten toteutuksessa
hyödynnettäisiin AR-teknologiaa älypuhelimen sovelluksella. Tämä teosidea syntyi, kun
osallistuin osittain omaan opetustyöni vuoksi Metaria ry:n järjestämälle AR-kurssille.
Suunniteltu äänituotanto palvelisi myös verkkosivuston äänimateriaalina ja auttaisi toteuttamaan Diarium Invisii -teoksesta vain verkossa toimivan version. Etelä-Pohjanmaan maakuntarahastosta haettiin Cella Fontanan -esitysteoksen videodokumenttituotantoon. Myös sen olisi tarkoitus tulla koettavaksi vain verkkoon, dokumentaarisena
videoteoksena.
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Talven aikana tehtyjä näyttelyhakemuksia tehtiin Poriginal-gallerian tilasta, osallistumisesta Suberb! 2019 -nykytaidefestivaaliin, joista emme saaneet esittelypaikkoja teoksillemme. Maaliskuussa Hili ja Minna kävivät Lapualla Lakastudiossa äänittämässä äänet
Momentum-videoon, jonka minä leikkasin esittelykuntoon. Tällä videolla haettiin Kulttuurikeskus Paukun Tässä hetkessä -näyttelyyn, jonka näyttelykuratoinnin tulos selviää
huhtikuun lopulla, samoin kuin Lapuan kaupungilta haettu apuraha. Huhtikuun alussa
saimme tiedon että saimme apurahan Cella Fontana -videon tuotantoon, joten tämän
teoksen siirtyminen verkkoon on siis varmistettu.

5.4. Muiden taiteilijoiden onnistuneita verkkosivustoja
Omia sivuja sunnitellessa on myös hyvä tutustua joihinkin onnistuneisiin taiteilijan
verkkosivustoihin. Jo kevään 2018 aikana oltiin tutustuttu kiinnostaviin web 2.0 sivustoihin sekä tunnettujen taiteilijoiden sivustoihin. Silloin kartoitimme ja tutkimme pintapuolisesti, mikä tekee niistä toimivia, tunnelmallisia, elämyksellisiä. Tein verkkohakuja
erilaisilla sanayhdistelmillä: great artist websites, amazing artist websites, immersive
and interactive web. Myös Minna teki omia hakujaan ja tuloksia selailtiin yhdessä. Silloin niillä ei kuitenkaan ollut suoraan meidän tarpeisiimme sopivaa annettavaa. Joko ne
oli liian monimutkaisia (kalliita) tai liian vahvasti 360° -teknologiaan liittyviä. Kun talven 2018—19 mittaan syntyi monenlaisia ideoita kahden teoksemme muokkaamiseksi
verkkoon ja aloitettuamme varsinaisen sivuston muokkaamisen tuli tarve katsoa uudelleen keräämiäni referenssisivuja. Otin listan uudelleen käsittelyyn ja tutkin erityisesti
muutamia taiteilijasivustoja. Niistä seuloitui muutama taiteellisesti tiettyä harmoniaa
tavoittelevia tai muuten kiinnostavia esimerkkejä, joita tarkastelen tässä benchmarkingtyyppisesti.

Iranilaissyntyisestä, minulle entuudestaan tuntemattomasta Lontoossa työskentelevästä
Shirazenh Houshiarysta tuli yksi tämän hetken suosikkitaiteilijani (www.shirazehhoushiary.com). Minulle jo aikaisemmin minulle tutut ja ihailemani kaksi konkaria James
Turrell (jamesturrell.com) ja Olafur Eliasson (olafureliasson.net) ovat tunnettuja ympäristö- ja käsitetaiteestaan. Lisäksi valitsin kaksi ajankohtaista taiteilijaduoa, Studio Drif-
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tin (www.studiodrift.com) ja Nabteerin (www.nabbteeri.com), kiinnostavien sivustojensa vuoksi. Kaikkien näiden taiteilijoiden verkkoläsnäolo tuntui olevan tasapainossa taiteen sisällön kanssa. Tunsin myös saavani näkökulmaa OODIDOOn meditatiiviseen
taiteen esittelyyn. Poimin seuraavaksi muutamia näiden esimerkkisivustojen sellaisia
hyviä, haluttavia ominaisuuksia, jotka ovat antaneet pohdittavaa omaan kehittelytyöhön.

Houshiaryn ja Eliassonin sivuille on yhteistä valkoisen taustan tuoma outo tilallisuus,
äärettömyyden kokemus, jota olemme myös halunneet sivuillemme. Houshiaryn tapauksessa usvainen tila syntyy sivujen hyvin aavistuksenomaisen häiveanimoinnin
kautta. Tekstialueet, linkit ja valikot ovat pieniä ja jokainen sivu on erittäin väljästi
sommiteltu. Alunperin ihastuin hänen animaatioteoksiinsa, jotka sivustolla ovat pelkistetysti esiteltyjä, usein valkoisen taustan kanssa kehittyviä epämääräisiä muutostiloja.
Ne ovat upeita sivuston valkoisella taustalla. Kiinnostavaa on miten teosten esittely tehdään nimi edellä, esim Sculptures-linkistä aukeaa lista nimiä, ja kuva aukeaa vasta kun
klikkaa nimeä. Kuvilla on paljon tilaa ympärillään. Full screen -näkymän ansiosta on
upea ominaisuus sivustosta tulee vahva kokemus. Menuvalikko on vain kaksi pientä
nuolta sivun alaosassa, ja kaikki toimii näillä kahdella painikkeella. Vaikutelma on kokonaisuutena käsitteellinen ja rauhallinen.

Eliassonin sivustolla tilallisuus syntyy animoidun jäälohkareen liikkeellä valkoisessa
kuvatilassa ja tekstikappaleiden osittaisella häipymisellä utuiseen valkoisuuteen. Muu
materiaali on tasossa, kuten yleensäkin verkkosivustolla. Aloitussivulla oleva video vie
suoraan Eliassonin The Kitceheniin. Sivusto antaa vaikutelmaan monipuolisesta työskentelystä, ja sieltä on pääsy muihin projekteihin, kuten soe.tv:n video-ohjelmiin ja dokumentteihin tai Studio Other Spacesiin, joka on Eliassonin ja arkkitehti Sebastian
Behmanin yhteinen, kokeilevia arkkitehtonisia projekteja esittelevä sivusto. Tällä sivustolla taustaväri muuntuu hitaasti sävystä toiseen. Kuvat ajelehtivat etusivun tekstin
päälle ja lopulta muodostavat kuvakollaasin eri projekteista. Käytettävyyden kannalta
hieno esimerkki on pallonmuotoisen kursorin muuttuminen X-symboliksi, silloin kun
voi poistua sivulta taaksepäin. Tekstilinkistä ilmestyvät kuvan päälle nuolipainikkeet,
jos aiheeseen liittyy useampia kuvia. Logosta pääsee etusivulle. Tekstiä on paljon ja se

43

on myös usein isokokoista. Projekteja selitetään antaumukselleisesti, ja onhan Eliassonin taiteellinen työskentely niin tavattoman laaja-alaista, että kirjallisen materiaalin
määrä on perusteltua. Sivustolta löytyvälle TV-kanavalle on taltioitu visuaalisesti upeita
prosessinomaisia videoita ja dokumenttiohjelmia.

James Turrellin sivuston aloituksessa näkyy heti taiteilijan kiinnostus valo- ja värihavaintoon. Animoitu väriliukuma toimii looppina, ja keskellä oleva teksti houkuttelee
tutustumaan teoksiin. Muuten sivusto perustuu, kuten edellisetkin esimerkit, valkoiseen
taustaan, mutta se ei muodosta erityistä tilallisuuden kokemusta. Teoksia voi suodattaa
teostyypin, ajan tai paikan perusteella, mikä olisi hyvä tapa myös oodidoo-teoksien suhteen. Näyttelyjä voi myös suodattaa yksityis- ja ryhmänäyttelyiden, tilaustöiden tai julkisten teosten perusteella. About-välilehti on jaettu Introduction, Biography ja Bibliography -osiin. Roden Crater on omana sivustonaan, mutta noudattelee samanlaista visuaalista ilmettä. Alkusivun hidas kamera-ajo kraaterirakennelman sisällä perustuu tilojen symmetriaan, mistä tulee juhlallinen ja hieman pyhää tilaa mukaileva tunnelma. Jälleen keskellä oleva teksti houkuttelee klikkaamaan, jolloin siirtyy tiloja esittelevään kuvagalleriaan.
Studio Drift luottaa valokuvan voimaan, sillä sivuston etusivu on itsessään galleria, jossa vaihtuu yksittäinen kuva heidän eri teoksista. Tämän tapaisen etusivun etu on taiteen
välitön kokeminen. Sivustolla ei tarvitse edetä minnekään, kun on jo itse taiteen ja eri
teosten äärellä. Tosin nämä kuvat eivät johdata tutustumaan ko. teoksiin, vaan navigointi tapahtuu hyvin perinteisesti menuvalikon kautta. Muutenkin tämäkin sivusto perustuu
yksinkertaiseen valokuvagalleriamaiseen esittelyyn ja valkoisen taustan selkeyteen ja
yksinkertaiseen informatiivisuuteen.

Nabteeri-taiteilijaduon sivut eivät tunnelmaltaan myötäile tavoittelemaamme rauhallista
tunnelmaa. Halusin silti tarkastella niitä, koska sen visuaalinen ilme on hienosti synkronissa heidän taiteensa kanssa. Etusivulla huomiota herättää kauniinvärinen, surrealistinen viritelmä, joka esitellään looppaavan videon avulla. Liikkuvat elementit kiinnitävät
huomion ja ruudulla on paljon katseltavaa. Sivun Recent ja Coming -tiedot ovat hieman
hankalasti luettavissa omalla läpikuultavalla kalvollaan. Etusivulla ja myös muilla si-
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vuilla vilistävä kummallinen ötökkämaailma on melkein käsinkosketeltava näytön ruudun takana.

Tämänkin sivuston muut sivut perustuvat yksinkertaiseen valkoiseen pohjaan. Menuvalikon käsinmuotoillut, ja vain aktiviisena värilliset fontit poikkeavat muuten ilmavasta
ja minimalistisesta asettelusta. Elämys ja virittäytyminen taiteen ominaislaatuun etusivulla, muuten pysytellään asialinjalla. Poikkeuksena tästä kaavasta on Arhcive-sivu,
jonka taustalla pyörii häiritsevä ja outo animointi. Kaiken kaikkiaan sivusto on omalla
tavallaan tyylikäs ja ilmaiseva kokonaisuus, vaikka se samalla herättääkin minussa
epämukavuuden ja torjunnankin tunteita. Kyseessä onkin myös taidekokemus.

Entä miten suunniteltu OODIDOO ONLINE vertautuu näihin esimerkkeihin? Yleisen
informatiivisuuden lisäksi tavoitteena on muuntaa kaksi teoskokonaisuutta verkkoon
sopivaksi. Vertailusivustoja tutkittuani minulle vahvistuu mielikuva siitä, millaista tavoitelemamme visuaalisuus ja käytettävyys tulisi olla. Ajattelen että visuaalisesti pyrkimyksenä on rauhallisuus, äärettömyys, tilallisuus ja ajallisuus. Koska väreillä on vahva merkitys teoksissamme, myös väri on merkittävässä roolissa sivuston ilmeessä. Käytettävyydessä tavoitteena on siirtymien rauhallisuus ja rakenteen selkeys. Elämyksellisyyttä saadaan liikkuvalla kuvalla ja äänellä. Seuraavassa luvussa kerron tarkemmin miten suunnitelmat etenivät käytännön työskentelyyn.

6. OODIDOO ONLINE

6.1. Etusivun maalausvideo
Sivuston kehittäminen eteni käytännön tasolle kevään 2019 aikana ja työskentelimme
neljään eri otteeseen Lapualla, pääasiassa mediapajassa digitaalisen materiaalin kanssa.
Vuoden 2018 loppuessa oli vihdoin päästy päätökseen siitä, että halutaan sivuston alkuun video maalaamisesta. Alkuideana oli tehdä toisinto Cella Fontanan videosta, jossa
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kaksi maalaajaa näkyy maalaamassa läpinäkyvän pinnan molemmin puolin. Tässä ajatuksessa yhdistyy työskentelytapamme arkaaisuus, käsin maalaaminen, sekä maalaamisen hitaus, meditatiivinen rytmi sekä kollektiivinen työskentely. Kokeilin olemassa olevan videonkuvamateriaalin toimivuutta. Tässä videossa näkyy molemmat maalaajat,
toisen tekijän kuvakulmasta kuvattuna. Huomasin, että etualalla liikkuvat suuret kädet
eivät sovi tietokoneen tai mobiililaitteen kuvakokoon, koska kuva tuntui ahtaalta.

Vuoden vaihteessa minulle syntyi kuitenkin visio videosta, jossa maalaus toteutettaisiin
samaan tapaan kuin grafiikan laattaa maalatessa eli telattua väripintaa avaamalla ja vain
yhden maalaajan käsillä. Nopealla aikataululla kokoonnuimme tammikuussa Lapualle
tekemään verkkosivuille etusivun videota. Kuvaus tapahtuisi ”väärältä” puolelta eli eimaalaajaan näkökulmasta. Tässä versiossa menettäisimme kahden maalaajan kädet,
mutta kuva olisi intensiivisempi.

Kuvaus pitäisi tehdä läpinäkyvän lasin avulla, jotta maalauspohja olisi tarpeeksi jäykkä.
Niinpä viritimme yhden ikkunoistamme kuvauksia varten. Pohdimme värien merkityksiä, koska meidän piti päättää millä värillä telaisimme laatan. Vihreä valikoitui maalin
väriksi sen rauhallisen ja kohtuullisen neutraalin tunnelman myötä. Tilassa oleva kellertävä valokin taittaisi vihreää väriä sopivasti. Lisäksi vihreään liitettävät mielikuvat kasvusta, kasvillisuudesta tai ekologisuudesta sopivat omaan ajatteluumme hyvin.

Koska väripintaa avattiin käsin, lasipinnan takana olleen maalaajan vaatetuksen väri tuli
osaksi kuvaa. Kokeilujen jälkeen päädyimme vaaleaan mekkoon, joka ei ollut puhtaan
valkoinen vaan lämpimän sävyinen ja siinä oli pientä kuviota. Lopputuloksessa on
sävykkyyttä ja kiinnostavuutta.

Yllättävää oli miten läpikuultava vihreä väri näytti.

Maalin oli pakko olla öljyllä ohennettua, jotta sormilla on mahdollista avata väripintaa.
Muutamien otosten jälkeen saatiin onnistunut tulos. Kuvausten jälkeen katsottiin kuvattua materiaalia tietokoneen näytöltä, ja se näyttikin jännittävältä. Kuvassa oli outo,
vihertävää, kuin itujen tai oraiden kasvua, merilevän huojuntaa. Mystistä! Hypnoottista!
Läpinäkyvästä maalauspinnasta tuli näytön pinta ja maalaaja näytti olevan näytön sisäl-
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lä. Nyt siis oltiin maalaamisen ikiaikaisen toiminnan äärellä. Tuodaan jotain näkyväksi
näkymättömästä, toisella puolella olevasta maailmasta.

Helmikuun tapaaminen varattiin pelkästään verkkosivun suunnitteluun. Kerrattiin aikaisempia ideoita verkkosivun rakenteesta. Se tuottaa tällä hetkellä eniten päänvaivaa, sillä
haluamme mahdollisimman rauhallisen ja viipyilevän käyttäjäkokemuksen.

Etusivun video määrittää vahvasti sivuston visuaalista ilmettä. Video toimii myös itsenäisenä teoksena, jolle annoimme nimen Momentum Aeternitatis. Tämä ryhmän kolmas
teos tulee myös olemaan ajassa jatkuva ja muuntuva. Uusimpana teoksena sille varattiin
sivuston ensimmäinen esiteltävän teoksen paikka.

Kuva 10. Pysäytyskuva uusien sivujen aloitussivulla
pyörivästä videoteoksesta Momentum Aeternitatis.

6.2. Sivuston värit, logo ja kieli
Tuohon helmikuun tapaamiseen kutsuttiin mukaan muotoilija Hanna Peltotupa, joka
palkkiota vastaan auttaisi logon suunnittelussa. Me kaikki kolme työskentelimme tiiviisti yhden päivän ajan koneilla: minä leikkasin aikaisemmin kuvattua videota sellaiseen
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muotoon, että sen voisi laittaa aloitussivulle, Minna selasi wixin sivustomalleja ja Hanna muokkasi OODIDOO-sanaa Optima-fontin pohjalta. Päivän päätteeksi valittiin muokattavaksi sivustomalliksi Art Gallery -mallipohja.

Maaliskuussa työskenneltiin jälleen verkkosivun visuaalisen ilmeen kanssa. Saatiin päätettyä väripaletti, joka perustuu aloitusvideoon. Värit ovat melko murretut, mutta vihreän, kellertävän ja terrakotan sävyt tuntuvat mukavan maanläheisiltä. Ne eivät myöskään ole meditaatioon ja henkisyyteen ilmiselvästi tai kliseisesti yhdistettäviä. Logon
suunnittelu meni myös eteenpäin. Aluksi pyöriteltiin OODIDOO-tekstin muotoilemista
maljan muotoon, mutta eri variaatioiden kautta muoto pelkistyi lievästi kaarevaksi. Kirjainten värit vaihtuvat luoden liukuvärivaikutelman. I:stä tulee vaalein, jolloin katse
suuntautuu kohti valoa. Logon kehittely jatkuu vielä, emme halua kiirehtiä vaan myös
tämä suunnittelu saa kypsyä ajassa.

Kuva 11. Värisuunitelma ja logosuunnitelmien eri versioita.

Jatkettiin wix-pohjan työstämistä. Valmiiden sivustopohjien muokkaaminen on melko
kankeaa, niin Wixinkin. Jos tyytyy olemassaoleviin hienolta näyttäviin toimintoihin,
työskentely sujuu melko kivuttomasti. Mutta koska useinkaan nämä valmiit toiminnot
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eivät palvele omia tarpeita, tulee tarve muokata, karsia. Silloin voi joutua luopumaan
näyttävistä efekteistä, purkamaan toimintoja, ja siitä monesti syntyy hankaluuksia.
Muun muassa tietokoneen näytöllä hyvältä näyttävä aloitusvideo pitäisi saada sama video toimimaan näyttävästi myös mobiilissa, mutta siihen tarvitaan syvempää osaamista
ja mahdollisesti koodausta. Lupasin ottaa yhteyttä Tamkin opiskelijoiden osuuskuntaan
ja kysyä sopivaa osaajaa siihen.

Moninaisten keskustelujen jälkeen päädyimme valitsemaan sivuston kieleksi englannin,
vaikka olimme alustavasti molemmat vahvasti suomen kielen kannalla. Kirjallisen materiaalin tuottaminen olisi meille tietysti luontevampaa ja helpompaa suomeksi, varsinkin blogitekstien osalta. Sivusto olisi myös helpommin lähestyttävä mm. apuraha- ja
näyttelytilahakemusten yhteydessä. Olemme saaneet sen verran kokemusta taiteemme ja
yleisön kohtaamisesta, että on ollut pakko hyväksyä taiteemme olevan hyvin marginaalisesti ihmisiä kiinnostavaa. Englannin kielellä pystymme tavoittelemaan näitä taiteestamme mahdollisesti kiinnostuvia ihmisiä laajemmalta alueelta. Lopullisena tavoitteena
on toki kaksikieliset sivut, mutta aikataulun kannalta valinta oli tehtävä ensin yhden kielen pohjalta. Nyt tätä kirjoittaessani alan jälleen horjua englannin kielen ensisijaisuudesta.

6.3. Kehitystyö jatkuu

Paljon on vielä tehtävää, ennen kuin voimme julkaista sivuston edes pienimmällä mahdollisella sisällöllä. Wix-sivupohjan työstäminen jatkuu ensin sivuston rakenteen periaatteista päättämisellä. Vaikka jo kertaalleen päätimme luopuvamme alaspäin rullaavista
sivuista, olen tullut uudelleen siihen tulokseen, että ne pitäisi sittenkin ottaa käyttöön.
Lisäksi navigointia voisi vieläkin yksinkertaistaa. Sivukartan laatiminen tulee ajankohtaiseksi samanaikaisesti, koska ne ovat kytköksissä toisiinsa. Värien käyttö sivun eri
elementeissä sekä näiden visuaalisten elementtien valinta on vielä myös työn alla.
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Kun sivusto alkaa olla kokonaisuutena kasattuna, ennen julkaisua varten täytyy tehdä
muutamia asioita. Wix-palvelusopimus päivitetään vuosimaksulliseksi, ilman mainoksia
toimivaksi.

Tällä hetkellä emme ole vielä päättäneet valitsemmeko Unlimited vai Combo -vaihtoehdon. Visitors Analytics App -olisi mielenkiintoinen toiminto, jonka avulla sivuston
saavutettavuutta ja vierailijamääriä olisi mahdollista tarkastella. Nähdyksi tuleminen ja
mahdollisimman helposti taiteeseemme tutustuminen on tietysti koko sivuston tekemisen tarkoitus. Hinnoittelu on hyvin samankaltainen kuin monissa muissakin tämän
tyyppisissä sivustopalveluissa. Ryhmänä jaamme tietysti myös kulut, joten siitä näkökulmasta Unlimited-vaihtoehto on myös taloudellisesti mahdollinen.

Kuva 12. Wix-sivuston sopimusvaihtoehtoja.

Tässä vaiheessa aion myös perehtyä hakusanaoptimointiin, koska sillä on suuri merkitys
sivuston saavutettavuuden kannalta. Wix-sivusto palvelee asiakkaitaan tässä suhteessa
melko hyvin. Sivusto ohjaa luomaan Googlessa toimivat hakusanat ja -lauseet ja laatimaan SEO-suunnitelman (Search Engine Optimization). Kuitenkin Google-hauissa listan alkuun pääseminen ei ole itsestään selvää, vaan se vaatii aikaa ja myös osaamista.
Aivan omin avuin vaihetta on vaikeampi selvittää, mikäli tavoitteena on pääseminen
hakulistan alkuun. Asiantuntijan hankkiminen tulee siis tarpeelliseksi.
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Uuden sivuston markkinointihan nykyään tapahtuu somen kautta. Meillä ei ole edelleenkään OODIOOLLE mitään sometiliä. Omien Facebook- ja LinkdIn -sivujen kautta
pystymme tekemään melko vaatimattoman julkistuskampanjan. Aktiivisuutemme näillä
kanavilla on hyvin pientä, joten verkostommekin ovat rajalliset. Senkin vuoksi hakusanaoptimointi on meille tärkeää. Tietyllä aikataululla julkistettavat ensimmäiset blogitekstit täytyy myös olla valmiina, jotta saamme aktiivisuutta sivuille heti alkuun. Näillä
teksteillä on siis myös paitsi vilpitön kertomisen tarve, mutta myös verkkohakujen tarttumapinnan lisääminen. E-postituslistan luominen olisi myös yksi kehittämisen kohde
myöhemmin. Tämä mahdollistaisi oman ”heimon” luomisen ja siihen yhteyden pitämisen. Heimo-termiä käytti mm. Heidi Mäenpää puhuessaan taiteilijan brändistä. Tavoitteena on siis löytää juuri omasta taiteesta kiinnostuneet ihmiset ja postituslistan kautta
kiinteä yhteydenpito. Yleensä näiden postitusten tavoitteena on kertoa mm. uusimmasta
blogiteksteistä, ajankohtaisista näyttelyistä tai tapahtumista.

MENU
TIME
Näytön kokoinen videokuva

Menuvalikkopalkki,
joka tulee esiin menu-ikonin takaa.

SPACE
CONNECT
MORE

MOMENTUM AETERNITATIS
CELLA FONTANA

Osio joka tulee esiin rullaamalla
etusivua alaspäin.

DIARIUM INVISII

Kuva13. Sivuston etusivun layout.

Sivuston sisällöllinen rakenne tulee jakaantumaan taiteilijasivustoille tyypillisesti menuvalikossa neljään osaan: kerrotaan tekijöistä, esitellään teokset, listataan ajankohtaisia
tapahtumia, ilmaistaan yhteydenottotiedot. Usein taiteilijoilla on myös lehdistö-, tai bibliografia -osiot, mutta silloin on kysymys jo suurempaan julkisuuteen päässeistä taiteili-
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joista. OODIDOO-sivusto jakautuu hieman tavanomaisesta poikkeavasti nimettyjen kokonaisuuksia mukaan. OODIDOO—logosta avautuu tietoa taiteilijaryhmästä. Läpikuultava tummemman vihreä menu-valikko tulee esiin ikonin takaa, sillä alkukuvaksi haluamme mahdollisimman isokokoisen videokuvan, ja jossa liike näkyy häiriintymättä.
Time-osio avaa kolme teoskokonaisuutta: Cella Fontana, Diarium Invisii ja Momentum
Aeternitatis. Nämä ovat esillä myös aivan alussa, kun etusivun videosta liukuu sivua
alaspäin.

Miten paljon liitämme teososioihin tekstejä, on vielä päättämättä. Place- tai Spaceosiossa esitellään OODIDOOn ulostulot verkosta, eli näyttely- tai tapahtumatyyppiset
osat työskentelystä kaupunkien nimellä. More-osiossa avataan blogi-muotoisesti teosten
taustoja, kerrotaan uusimmista asioista tai esitellään muita meditatiiviseen taiteeseen
liittyviä taiteilijoita.

Sisällöllisesti meillä alkaa olla tarvittava minimi kuvallisesta ja äänellisestä materiaalista. Kaikkea ei vielä ole optimoitu verkkoon sopivaksi, joten siihen menee vielä varmasti
melko paljon työtunteja. Teosesittelyihin ja blogiinkin liittyviä tekstejä täytyy myös vielä hioa. Verkkosivuston kielellinen ilmaisu on vielä täsmentymättä. Verkkosivujen asiatekstin tuottaminen ei tule tuottamaan vaikeuksia, mutta toiveenani on että osa sivulla
olevasta tekstistä saisi myös teosmaisuuteen viittaavaa luonnetta ja sen tuottamiseseen
tarvitaan vielä jotain itselle määrittelemätöntä osaamista. Englannin kielen taitomme ei
taivu niin sävykkäisiin ilmaisumuotoihin kuin suomen kieli, joten tietyt rajoitteet syntyvät siitä.

Työnjako tulee menemään tutulla tavalla, minä työstän pääasiassa kuvamateriaalia,
Minna tekstiä ja Hili tuottaa pääasiassa kaiken laulettavan äänen, joko yksin tai meidän
kanssa yhdessä. Eniten muokkaamista, kommentointia ja hiomista materiaalin suhteen
tapahtuu Minnan ja minun välillä, sillä olemme tiiviimmin tekemisissä toistemme kanssa ja olemme molemmat tottuneet miettimään asioista nimenomaan kuvataiteen näkökulmasta. Hili puolestaan hallitsee äänen, joten hän vastaa myös riittävästä äänenlaadusta.
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Kesällä 2019 pääsemme kuvaamaan Cella Fontana -esitysteoksen, joten yksi tärkeä
elementti saadaan laittaa esille sivustolle jo loppukesän tai syksyn aikana. Diarium Invisii -teosta varten on kysytty asiantuntijaa, joka pystyisi koodaamaan teoksen. Kustannusarviota varten teoksen ideaa täytyy kuitenkin vielä hioa. Tavoitteena olisi tehdä teoksen tuotantoa varten apurahahakemus syksyllä 2019.

7. ARVIOINTIA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ
Näin opinnäytetyön kirjoittamisprosessin loppuvaiheessa, huomaan työssäni paljon
puutteita. Olisin voinut valita osuvampia lähteitä, olisin voinut olla ahkerampi lähteiden
tarkistamisessa ja jäljittää alkuperäisiä teoksia ja siten perehtyä niihin. Tutkimuksellinen
ote olisi voinut olla jämäkämpi ja rajaus tarkempi ym. Tässä kappaleessa kokoan yhteen
ajatuksia ja kokemuksia OODIDOO ONLINE -kehittämistyön varrelta. Pyrin katsomaan tehtyä työtä hieman etäämmältä, arvioimaan huomaamiani puutteita ja tunnustaa
myös onnistumiset. Haluan myös nostaa esiin joitakin omaan ammatilliseen vahvistumiseen liittyviä oivalluksia.

7.1 Vuorovaikutuksesta

Tärkeäksi oivallukseksi nousi vuorovaikutuksen merkitys sen erilaisissa muodoissa ja
yhteyksissä. Kiteytyneenä tämä ajatus tuli eteeni kun kävin Kiki Smithin näyttelyssä
Sara Hildénin taidemuseossa. Smithin sanoin taide on siirtymistä ideoiden maailmasta
tähän maailmaan, aistittavaksi tulemista ja muiden tarkasteltavaksi tekemistä. Teoksen
tähän maailmaan saattaminen on aina yhteistyön tulosta. Pelkästään jo taiteilijaa ympäröivä maailma luo rajoja, määrittelee olosuhteita, joiden kanssa taiteilijan on tehtävä
yhteistyötä. (Smith 2019). Tämä kaunis ajatus auttaa suhteutumaan sekä ihmisiin että
olosuhteisiinkin myötätunnolla ja hyväksynnällä. Smithin ajatus on ollut itselle tuttua
taideteoksen synnyttämisen kohdalla, lähestyyhän OODIDOO-ryhmä luomisprosessia
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juuri tästä näkökulmasta. Hyväksytään tietyn hetken ominaisuudet ja synnytetään luova
teko niiden avulla. Ollaan läsnä ja vuorovaikutuksessa ajan, paikan ja olentojen kanssa.

Vuorovaikutuksestahan on kysymys myös verkkoläsnäolonkin kehittämisestä. Taiteilijaryhmänä pyrimme oman taiteellamme vuorovaikutukseen yleisön kanssa. Vaikka usein
kyse onkin yksisuuntaisesta viestinnästä, taustalla oleva haave on myös mahdollisesta
kontaktista yleisön suunnasta. Toivomme, että joku olisi taiteestamme kiinnostunut ja
haluaisi tutustua siihen paremmin. Verkkosivujen kehittämisprosessin myötä oivalsimme myös, että haluamme jakaa osaamistamme blogitekstien avulla ja ehkä myös levittää
meditatiiviseen taitseen perehtyneiden taiteilijoiden osaamista sivustomme kautta. Kauempana tulevaisuudessa tavoitteena on myös jonkinlaista käyttäjän omaa vuorovaikutteisuutta teoksien kanssa.

Verkkosivuston tuottaminen ei ole vailla olosuhteiden rajoitteita eli tarvetta tehdä yhteistyötä niihin liittyvien ominaisuuksien kanssa. Maantieteellisen sijainnin lisäksi tärkein kaikkea työskentelyä määrittelevä asia oli tietysti aika. Monen ongelman tai työmäärän peittoamiseen riittää, jos on tarpeeksi aikaa. Ajan hallinta virkatyön, taiteen tekemisen ja opinnäytetyön kirjoittamisen kanssa onkin ollut välillä ongelmallista, sillä
tarvitsen työviikosta palautumiseen yhä enemmän aikaa. Joskus on ollut myös hankalaa
päättää mihin käyttää aikaa: kiinnostavien tekstien lukemiseen, opinnäytetyön kirjoittamiseen vai verkkosivuston eteenpäin viemiseen. Usein työskentely onkin ollut lomittaista ja samanaikaista, lukeminen ja kirjoittaminen on tuottanut ideoita sivuston muokkaamiseen, ja myös se taas on antanut lisäaineistoa kirjoittamiseen. Mielenkiintoista on
ollut huomata, miten meditoiminen muun muassa ennen tietokoneella työskentelyä edesauttaa rauhallisen työskentelyrytmin syntymistä ja on rakentanut sisäisiä ajallisia avaruuksia. Silloin kirjallinenkin työskentelykin on tuntunut pakottomalta. Lisäksi viimeiset päivämäärät ovat vahvoja työskentelyn priorisoinnin apuvälineitä, niin myös tämän
opinnäytetyön loppuun saattamisessa.

Vaikka opinnäytetyössäni ei keskitytä ryhmässä tehtävän taiteen tekemisen problematiikkaan tai ryhmän sisäiseen vuorovaikutukseen, sivutaan asiaa kuitenkin eri yhteyksis-
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sä. Aluksi pohdin asiaa valitsemani toimintatukimuksenomaisen tutkimusotteen näkökulmasta. OODIDOO ONLINE -kehitystyössä pyrkimykseni oli rytmittää tämän ryhmässä tehdyn työskentelyn eri vaiheita toimintatutkimuksen kaltaisesti. Tällaiseen tutkivaan asenteeseen on sisään kirjoitettu vuoropuhelu prosessissa mukana olevien kanssa. Koska ryhmämme jäsenet ovat sijoittuneet eri paikkakunnille, alkuperäinen
Wordpressiin tallennettu blogipohjainen päiväkirja oli hyvä menetelmä tämän vuoropuhelun taltioimiseen. Olen voinut käyttää sitä aineistona varsinkin OODIDOOn alkuaikojen uudelleen hahmottamisessa. Blogiin on kirjattu pääasiassa yhteisten tapaamisten
konkreettiset tapahtumat, päätökset ja tuotokset. Spontaanisti käyty dialogi puhelimitse
tai verkossa sähköposteina tai puhelinviesteinä jäi kuitenkin tallentamatta ja siksi myös
hyödyntämättä. Tämän vuoksi oli hankalaa jäljittää prosessin kaikkia eri vaiheita. Puutteellinen muistiin kirjaaminen olikin toimintatutkimuksellisen prosessin heikko kohta.
Lisäksi toimintatutkimukselle tyypillinen suunnittelu-toiminta-havainnointi-reflektointisyklit (Liite 3) olisi pitänyt tehdä organisoidummin.

Yllättävä prosessia eteenpäin vievä työskentelytapa sen sijaan toi merkittävää etua
verkkoläsnäolon kehittämisessä. Apuraha- ja näyttelytilahakemukset ovat olleet erinomainen kehittämistyökalu, myös vuorovaikutteisena. Hakemukset työllistivät ryhmäämme aika lailla syksyn ja talven 2018—19 aikana. Useita vapaita viikonloppuja
käytettiin jollain tavalla hakemusten työstämiseen, jos ei kulloisenkin teoksen tai näyttelyn konseptin muotoilemiseen, niin itse hakemusten kirjoittamiseen. Suurin osa tekstityöskentelystä tehtiin kuitenkin verkossa, koska se ei välttämättä vaatinut varsinaista
tapaamista. Tälläinen verkossa tekstien kehittely lisäsi omaa kollektiivisesta etätyöskentelyosaamistamme.

Tämän talven myötä huomasin, miten paljon hakemusten tekeminen vei aikaa käsin tehtävästä luovasta työskentelystä. Hakemusten kirjoittamista ei kuitenkaan voi täysin irroittaa luovasta prosessista, sillä niiden avulla teos- ja näyttelyideat jäsentyivät ja täsmentyivät. Tämän ymmärtäminen on ollut itselle valaiseva kokemus ja auttaa hahmottamaan kuvataiteilijan ammatin yhtä tärkeää osa-aluetta.
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Verkkosivuston luomisessa on kysymys uudesta siirtymästä, taiteen toteuttamisesta uuteen olomuotoon. Myös tämä siirtymä on yhteistyön tulosta. Se on sitä tietysti OODIDOO-ryhmän sisällä, mutta myös monien muiden ammattilaisten kanssa. Tärkeimmät
henkilöt, joiden kanssa yhteistyötä on tähän mennessä tehty, liittyvät erilaisiin teknisiin
asiantuntijoihin. Äänittäjä Henrik Mannio, Lakastudion Tapani Latvateikari ovat auttaneet äänen tuotannossa ja Pro Av Saarikko Oy:n Jorma Saarikko Cella Fontanan videokuvan työstämisessä ja esittämisessä. Oppimista tapahtuu väistämättä, kun työskentelee
ammattilaisten kanssa alueella, joka on itselle vähemmän tuttua. Tai ainakin tietoisuus
alasta ja tarvittavista taidoista laajentuu. Laulutyöskentely myös on ollut antoisaa. Siihen liittyvä digitoiminen, äänitys ja muokkaus ovatkin sellaisia alueita, joita haluaisin
päästä joskus myös itse kokeilemaan.

Vaikka on paljon asioita, joita voi työstää verkossa ja puhelimitse, tarvitaan myös yhteisiä tapaamisia, sellaista kohtaamista, joissa on aikaa puida ja työstää ajatuksia yhdessä.
Lopullisten päätösten tekeminen sivuston kehittämisessä olikin välillä vaikeaa, jos yhteistä tapaamista ei ole pystytty järjestämään. Tapaamisissa pyrimme meditoimaan yhdessä ennen työskentelyn aloittamista, jotta saisimme kokemuksen yhteisestä läsnäolon
hetkestä. Tästä onkin tullut osa työskentelymme käytäntöjä. Meditatiivinen asenne
kaikkeen tekemiseen tuottaa parempaa vuorovaikutusta, vähentää turhautumista sekä
lisää epäonnistumisen ja epävarmuuden sietokykyä. Näiden kokemusten myötä tunnen
olevani entistä taitavampi taiteilijaryhmän jäsen sekä voivani toimia luottavaisin mielin
myös meditatiivisen taiteen asiantuntijana.

7.2 Digitaalisuudesta ja verkkoläsnäolosta
Miten siis OODIDOO lopulta siirtyy verkkoon? Hahmottelemani kaavamainen esitys
taiteemme siirymästä tai muuntautumista arkaaisesta digitaaliseen (Kuva 2) oli itselleni
oivallus, joka auttoi hahmottamaan millaisista eri tasoista työskentelymme koostuu. Sen
avulla selkiytyi myös mitkä teostemme osat ovat itsessään jo verkkoon siirrettävää digitaalista materiaalia. Tälläistä materiaalia on muun muassa menetelmän kautta syntyvä
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video- ja äänimateriaali. Varsinaista verkkotaideteosta varten tätä materiaalia täytyy
muokata juuri siihen ympäristöön sopivaksi.

Opinnäytetyön alkuvaiheessa heräsi lukuisia muun muassa taiteen läsnäoloon ja myös
ryhmämme taiteen luonteeseen ja teosmuotoihin liittyviä kysymyksiä. Myös tähän
opinnäytetyön konkreettiseen kehittämistyöhön eli teosten verkkoympäristöön siirtymiseen liittyvät käytännön pohdinnat ovat olleet kiinteä osa prosessia. Minulle vahvistui
käsitys siitä, että todellakin on mahdollista muuttaa ryhmän teokset verkkotaideteoksiksi, joilla on vain siinä ympäristössä oleva läsnäolo.

Taideteoksen läsnäolon käsite avautuu useasta eri suunnasta. Sitä voidaan hahmottaa
tekijä/tekijät ja kokija/kokijat suhteesta käsin, toisin sanoen missä suhteessa taideteos on
yksilön omaan tai kollektiivisen ryhmän läsnäoloon. Yleisemmällä tasolla taideteoksen
läsnäolon käsittely jäi kuitenkin pinnalliseksi ja olisi ansainnut tulla tarkemmin pohdituksi. OODIDOOn verkkoläsnäolon kehittämistä pystyin kuitenkin syventämään Silja
Rantasen nykytaiteen teosmuotoihin perustuvan väitöskirjan avulla. Pohtimalla kahta
verkkoon sijoitettavan teoksen suhdetta näihin Rantasen kuvaamiin teosmuotoihin
(Kuva 3) minulle selvisi, mitä teoksien ominaisuuksista pitäisi painottaa eli millainen
läsnäolo näillä teoksilla tulisi olla verkossa erityisesti kokijan näkökulmasta. Hitaus,
toisto, ajallisen päätepisteen määrittelemättömyys antavat ideoita verkkoteoksiksi muutuvien teosten visuaalisuudesta. Tästä pohdinnasta on myös apua myös käytännön teknisten ratkaisujen valintoihin. Tulevana kesänä videodokumentin muotoon toteutettava
Cella Fontana -esitysteos on yksi esimerkki verkkoon suunnitellusta ja siellä jaettavasta
teoksesta, joka on syntynyt OODIDOO ONLINE -kehitystyön tuotteena.

Opinnäytteeni aiheena oleva verkkoläsnäolo on ymmärrettävissä navigoijan verkossa
saamana tunteena tietyn verkkosivuston kohdatessaan, myös kokemuksena miten olla
aktiivinen toimija verkossa. Verkkoläsnäoloon liittyvän markkinointi- ja brändäysaineistoon paneuduttuani selvisi, millaiset keinot soveltuisivat meidän ryhmämme toimintatavoiksi. Verkkoläsnäoloa voimme vahvistaa kirjoittamalla blogia oman alamme asiantuntijana. Benchmarking-menetelmän käyttäminen eli tunnustettujen taiteilijoiden verkko-
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sivustoihin peilaaminen auttoi myös hahmottamaan omaan sivustoomme soveltuvia tapoja tuottaa tavoittelemaamme verkkoläsnäoloa. Kehittämistyö on päässyt hyvin käyntiin, ja se jatkuu edelleen. Tavoitellun hyvän verkkosivuston määritelmän mukaan se ei
ole koskaan valmis vaan on tarvittaessa muuntuva ja kehittyvä.

Läsnäoloa voidaan myös hahmottaa paikkasidonnaisesti tai tilallisesti. Verkko on ympäristönä erilainen kuin reaalitila, ja sillä on omat rajoitteensa ja mahdollisuutensa. Tulin
tietoiseksi näistä muun muassa perehtyessäni verkkomarkkinoinnin lainalaisuuksiin.
Esimerkiksi hakusanaoptimoinnin merkitys selvisi minulla vasta tämän prosessin myötä. Verkkoympäristöpohdinta vaatisi syvempää paneutumista käyttöliittymäsuunitteluun
ja siihen, miten käyttäjän havaintopsykologiaan perustuvia reaktioita voisi hyödyntää
ryhmän taiteen kokemisessa. Meneillään olevan sivuston suunnittelussa joudumme tyytymään pääosin ryhmän jäsenien osaamiseen. Toivottavasti tulevaisuudessa on mahdollista jatkaa sivuston kehittämistä käyttöliittymäsuunnittelun ammattilaisten tuella.

Jokaiselle nykytaiteilijalle on tärkeää hahmottaa miten olla läsnä verkossa, sillä jollakin
tavalla siellä täytyy olla. Monien menestyvien taiteilijoiden ei itse tarvitse siitä huolehtia, vaan galleristi tai manageri hoitaa sen hänen puolestaan, eikä heillä ole ollenkaan
omia sivuja tai some-tilejä. Aloittelevalle taiteilijalle sen sijaan on merkityksellistä
hahmottaa, miten olla tavoitettavissa, miten esitellä taidettaan ja millaisessa vuorovaikutuksessa hän on verkossa. OODOIDOOn matka verkkoympäristöön on yksi esimerkki
niistä pohdinnoista, joita siihen on mahdollista liittää.

7.3 Taiteilijuudesta ja tulevaisuudesta
Teoreettinen pohtiminen on itselleni aina mieluisaa, mutta tämän prosessin aikana tuli
jälleen huomattua että ajatusten kirkastaminen vie aikaa. Oletukseni, että taiteen sanallistamisen taito kehittyisi opinnäyteprosessin myötä, ei toteutunut niin kuin ajattelin.
Taidepuhetta on riittänyt muun muassa erilaisten hakemusten kirjoittamisen yhteydessä.
Suurin osa hakemusten tekstituotannosta on jäänyt Minnan harteille, koska minulla on
ollut taito muokata kuvaa. Ajankäyttö määritteli työskentelytavan, sillä työskentelimme
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tehokkaimmin ja nopeimmin juuri näillä omilla osaamisen alueilla. Vaikka olenkin kuvataiteilija haluaisin kuitenkin edelleen kehittää taitojani erilaisten tekstilajien tuottamisessa, ja koska sillä voisi olla annettavaa taiteilijaminuuteni kehittämisessä. Myös teoksiin sopivan kaunokirjallisemman tekstin tuottaminen kiinnostaa.

Opinnäytetyön tekemisen myötä minulle on selvinnyt muun muassa, millaisessa nykytaiteen kentässä ryhmämme toimii ja millaisen kolon voisimme sieltä itsellemme raivata. Verkkosivuille tuleva, hyvin yksinkertaisena näyttäytyvä lause ”OODIDOO on erikoistunut meditatiiviseen taiteeseen”, on syntynyt tämän prosessin myötä ja auttaa hahmottamaan, miten jatkamme taiteellista työskentelyämme eteenpäin. Olen huomannut
käyttäväni tätä lausetta koskien myös itseäni taiteilijayksilönä, sillä kokemukset eri työvaiheissa on laajentanut tietoisuuttani meditaation hyödyistä kaikessa työskentelyssä.

Näen nykytaiteilijan työn innostavana ja uteliaisuutta ruokkivana. Taiteen jatkuva uudelleen määrittely ja laajentuva työkenttä tuottaa yhä monimuotoisempia taiteen tekemisen tapoja. Myös OODIDOO ONLINE -kehitystyön myötä on syntynyt monenlaisia
ideoita esimerkiksi hybridisistä taideteoksen läsnäolon muodoista. Vaikka hybridimäisyys onkin ensisijaisesti taiteilijan työn moninaisuuteen liitetty termi, kuvaa se myös
nykytaiteelle nykyään jo melko tavallista eri medioiden ja elämänalojen yhdistelemistä.
OODIDOOn työskentelyyn se avaa kiinnostavia, uusia mahdollisuuksia. Miten erilaisiin
muotoihin perustaltaan arkaainen meditatiivinen maalausteko taipuukaan?

Esimerkiksi olemme pohtineet mahdollisuutta toteuttaa teoksia jossakin konkreettisessa
tilassa ja verkossa samanaikaisesti. Streamaamista käytetään yhä enemmän viihteessä,
koulutuksessa ja taiteen tekemisessäkin. Tälläinen suora videolähetys verkossa on tehokas tapa tavoittaa yleisö lähes reaaliajassa, ja se voisi toimia myös Cella Fontana
-esitysteoksen toteuttamisessa. Olemme suunnitelleet Diarium Invisiin toteuttamista siten, että monotypiat olisivat esillä ja katsottavissa esimerkiksi kirkkotilassa, mutta
niihin lauletut äänet puolestaan olisi kuunneltavissa verkossa AR-tekniikan avulla. Kollektiivinen työskentely VR-tilassa tuntuu omituisen kiinnostavalta ajatukselta, sillä siinä
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yhdistyy kehollinen toiminta, mutta vain virtuaalinen maalausteko. Senkin voisi toteuttaa samanaikaisesti verkossa ja reaalimaailmassa.

Teosten siirtäminen verkkoon on lisännyt ymmärrystäni myös niistä taidoista, joita jo
itsellä on, kuten kuvankäsittely, studiokuvaamisen perusteet, visuaalisen ilmeen suunnittelu. Vastaavasti ovat selvinneet ne osa-alueet, joihin täytyy hankkia ammattilaisen
osaamista. Ajankäytön kannalta paljon on sellaista työtä jonka mielellään antaisi toisen
ammattilaisen tehtäväksi, vaikka siihen olisikin itsellä osaamista. Tämänkin myöntäminen on osa kasvamista taiteilijan ammattiin. Yhtenä toiveenani oli, että oma verkkoläsnäoloni kehittyisi yhtenä opinnäytetyöni sivutuotteena, mutta en voi vielä sanoa tulleeni
yhtään aktivisemmaksi toimijaksi verkossa. Tietoisuus verkon mahdollisuuksista ja vaatimuksista sen sijaan on kasvanut paljonkin. Olen löytänyt tämän prosessin aikana myös
uusia kiinnostuksen kohteita muun muassa uuden median alalta. Tällä hetkellä opettelen
ohjelmoinnin alkeita, sillä kiinnostus algoritmiseen taiteeseen on saanut uutta tulta, kun
tutustuin omaa sivustoa varten immersiivisiin verkkosivustoihin ja muihin digitaalisiin
taideteoksiin. Ymmärrän digitaalista kuvaa syvällisemmin ja luulen olevani hieman
valmistautuneempi kun lähdemme luomaan verkkoteoksia alan osaajien kanssa.

Näen tulevaisuuteni taiteilijana valoisana. Päivätyöni kuvataideopettajana rajaa ajalliset
resurssit kuvataiteilijana toimimiseen, mutta toisaalta antaa sille taloudellisen pohjan.
Ylemmän ammattikorkeakoulututkintoon liittyvien opintojen ja opinnäytetyön myötä
tunnen muuttuneeni enemmän taiteilijaksi, ja se tekee minut iloiseksi.
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LIITTEET
LIITE 1
TAITEILIJAN VERKKOLÄSNÄOLON RAKENTAMINEN
VAIHE 1 Tunne digitaalinen persoonasi (Axisweb. 2017)
(Axisweb. 2017)
Googlaa itsesi. Miten sinut tunnistetaan taiteilijaksi tai alan asiantuntijaksi?
Mitä puuttuu tarinastasi?
13.—14.7.2018
Tarina miten päädytty tekemään innovaatio
Teokset ja konsepti on tuote. Elämysten jakaminen, kouluttaa jakaa tietämystä
meidän tavasta tehdä kuva, vaihtoehtoinen taidekasvatustapa. Taidekentässä
tunnetuksi tuleminen ja taidekasvatuksen kentällä, millainen luontosuhde ja
ihmiskuva taidekasvatuksen kentällä on, sen haastaminen
Eri tasot
OODIDOO = ryhmä, menetelmä, do eli polku taidepolku, kulttuurinen
innovaatio antroposofinen ajassa tarkoituksena uusintaa ihmisen
luontosuhdetta
Ihmiskuva
Kasvattaa ihmisessä tietoisuutta kokonaisvaltaisempana olentona,
uudenlainen positiivista suhteessa luomakuntaan
Taidekäsitys
Suhde vallitsevaan taidekenttään
”Mitä löytyi? Mitä haluaisit löytyvän? Jos tulokset eivät miellytä, on
ensimmäiseksi otettava hakukonenäkyvyys haltuun.” (Linkola 2014.)
VAIHE 2 Brändääminen (Peterson,
2018)

1. (Isokangas &Vassinen. 2010. s. 193)
• Mistä brändi puhuu?
• Mitkä asiat ovat brändille tärkeitä?
• Minkä ongelman tuote tai palvelu ratkaisee tai mihin haasteeseen se
vastaa?
• (Peterson, 2018)
Määrittele verkkoläsnäolon päämäärät. Kysy myös Miksi?
• Haluatko löytää ostajia teoksillesi?
• Haluatko löytää yleisöä tapahtumillesi?
• Haluatko tarjota tietoa?
• Haluatko myydä tuotteita verkkosivuillasi?
• Haluatko kehittää seuraajia? Mitä tarkoitusta varten? To develop a
following? To what end?

•
•
•
•
•
•

13.—14.7.2018
Hiljentymisestä, kuuntelemisesta, vuorovaikutuksesta
Vastavuoroinen kunnioitus, oman luovuuden lähteen löytäminen, yhteys omaan
luovaan lähteeseen, luova prosessi
Teokset ja konsepti on tuote
Menetelmän esittelytapahtumat, menetelmän opettaminen on palvelua
Tuote:
Palvelu: Hiljentymisen ja kuuntelemisen kautta antaa yhden välineen
laajentaa omaa tietoisuutta, kehittää herkkyyttä olla vuorovaikutuksessa
muun maailman kanssa, ihmisten keskinäinen sekä ihmisen ja muiden lajien
välinen vuorovaikutus, uusintaa ihmisen käsitystä itsestään, ihmiskuvaa

• Ajatusten ja ideoiden julkaisemista, laajempi yleisö, Blogi
• Saada mahdollisuuksia, löytää paikkoja esitellä OODIDOOTA, taidekentän
väki,
• Palvelujen tarjoaminen?
• Kuvan tekeminen tekee julkiseksi menetelmää
• Monotypioiden myyminen, dokumentointi tasokkaasti, digitaalinen Diarium
tärkeä

2. (Axisweb. 2017)
Luetteloi
• Mitä ominaisuuksia, taitoja, sinulla on
• Miten hyvin luot ja julkaiset sisältöä?
•
13.—14.7.2018
•
•
•
•
•

Valokuvaus (voisi tarvita lisätaitoja tai apua teosten kuvaukseen)
Valokuvien muokkaus (määritellään mitä tehdään)
Skannaus
Tekstien tuottaminen
Sivuston rakentamisen tieto-taito puuttuu. Ainakin aluksi käytettävä valmista
alustaa.

•
• Materiaalin tuottaminen hidasta, julkaisutahti sovittava realistiseksi.
3. (Peterson, 2018)
Löydä itsesi
• Aloita kysymällä kuka, mitä, missä, minne, miten, miksi.
•
13.—14.7.2018
Taiteilijaryhmä, tekee kuvaa meditatiivisesti ja kollektiivisesti lauletun äänen avulla,
toistaiseksi Tampereella ja Lapualla, näyttelyihin ja verkkoon, toteuttaa
installaatioitajoiden osina ovat maalaukset, painetut kuvat, ääni, video ja teksti.
Tutkia ajassa muuttavan läsnäolon kokemusta.

4. (Peterson, 2018)
Löydä yleisösi (target market)
• Kuka, mitä, missä, milloin, miten, miksi?
(Isokangas &Vassinen. 2010. s. 193)
Kenelle brändi puhuu?
• Minkälainen on tyypillinen asiakas?
• Mikä häntä kiinnostaa?
• Miten hän käyttäytyy verkossa?
• Millä hakusanoilla hän päätyy sivuillee?
• Mikä saisi hänet kertomaan muille?
13.—14.7.2018
• Yksilöille, aiheesta kiinnostuneille,
• Ei hallinnollisilla ihmisille, ei ihan nuorille, ei lapsiperheille, .
•
• Samanlainen maaperä: meditaatioharrastajat, yhteisöt, mystikkona,
hengelliset ihmiset, Hilin laulupiirit, Pirjon Vedic ART opiskelijat,
ekofilosofiasta kiinnostuneet, ortodiksit, japanilaisesta perinteisistä taiteista
kiinnostuneet, zen-ihmiset, joogasta kiinnostuneet, fenemenologiasta
kiinnostuneet, nykytaiteesta kiinnostuneet, kokeneita taidekasvatuksen alan
ihmisiä, jotka suhtautuvat kehittäen ja filosofisesti, Voiko taidetta ja luovuutta
opettaa?
•
• Idealistinen ihmistyyppi
• Kiinnostunut uusista tavoista ratkaista asioita, utelias, introverttejä, haluaa
kokemuksia, elämyksiä, tiedon hakija, on mukana somessa
tarkoitushakuisesti
•
• Hakusanat (missä muodossa?): taideprosessi, kollektiivisuus, meditatiivinen
taide, kehollinen taide, hiljentyminen, äänen resonaatio, läsnäolo, luova
prosessi, rauhoittuminen, rukous, hiljaisuus, mindfulness
•
• Ehkä yksittäisen kuvan, tekstin jakaminen
5. Aloita kertomalla tarina (Axisweb. 2017)
• Tarina antaa sinulle ne raamit jonka sisällä esittelet ideasi.
• Tarinasi täytyy olla sellainen, että siihen voi samaistua tunteella.
• Ajattele siis yleisöäsi.
• Miten muokkaat tarinaasi eri yleisöjä varten?
13.—14.7.2018
• Luontosuhde punaisena lankana. Miten yleisellä tasolla kerrotaan?

6. (Peterson, 2018)
Määrittele brändisi personoidulla grafiikalla.
• TUTKI- Millaisesta grafiikasta pidät tai et pidä?
• Hanki ammattilainen. Tässä ei kannata säästää.
• Brändisi yhdistää sinut yleisöösi - se kertoo kuka olet ja mitä teet.
• Mieti seuraavia asioita:
• Personoitu grafiikka - logo, symbolit, bannerit.
• Statementit - sloganit, missio
• Kuvasto - valokuvat, kuvitus
• Värit
•
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•
•
•
•
•
•

Aloitusvideo: kahden henkilön välillä OODIDOO-sana, kädet liikkuu,
sama tilanne still-kuvana
Logo ok
Slogan: Taide syntyy hiljaisuudesta

VAIHE 3 RAKENNA DIGITAALINEN PROFIILI
(Peterson, 2018)
Käytä verkkosivuasi rakentaaksesi vahva verkkoläsnäolo - Taide tai luovat
brändit
(Peterson, 2018)
1. Minkä alustan valitset?
• Varmista että sinulla on taiteen ammattimaisuuteen keskittynyt profiili.
• Käyttämällä alan arvostettuja ja varmistettuja verkkoalustoja auttaa
esittelemään teoksesi ja työsi vertaisten rinnalla, sekä varmistamaan
maineen, lisäämään tunnettavuutta yleisössä.
(Axisweb, 2017)
• Verkkosivusi on brändisi kotipesä verkossa.
• Verkkosivustasi tulee brändisi verkkokeskus.
• Ryhmälle tarkoitetut alustat palvelevat vain toisiaan.
• Enää ei ole kallista tai teknisesti vaativaa saada rikas, brändätty
verkkosivusto
• Sinulla ei ole varaa olla ilman.
(Peterson, 2018)
2. (Peterson, 2018)
Jos käytät aikaasi luomalla verkkosivun, luo oikeanlainen sivusto.
• Staattiset verkkosivut eivät ole sitä.
• Verkkosivustosi täytyy olla joustava helposti muokattavissa oleva.
• Sinulla tulee olla täysi hallinta sivustosta.
• Se tulee rakentaa erityisesti kaikenlaisen haluamasi materiaalin
esittelemiseen.
• Sen tulee olla jakamisen ja kiinnittymisen/houkuttelun lähde.

3. (Peterson, 2018)
Verkkosivun ehdottomat asiat:
• Hyvin suunnitellut navigointi ja sivuasettelu
• Site Map.
• SEO Friendly – Käyttämäsi ohjelmiston tulisi luoda SEO ystävällinen URLosoitteet ja sinun pitäisi pystyä optimoimaan sitä.
• Blog – Täytyy olla kaikilla verkkosivuilla
• Sosiaalisen median yhteydet - voidaksesi hyödyntää sosiaalista mediaa
• Ryhmän vahvistava vaikutus – Tämä antaa sivulla vieraileville
mahdollisuuden jakaa sisältösi heidän omissa verkostoissa
• Asiat joita tarvitset sivustolla riippuu omasta toimialastasi ja toiminnastasi
• Kauppa-moduli - jos aiot myydä tuotteita, latauksia, palveluja
• Portfolio-moduli– jos olet visuaalisen alan taiteilija tarvitset paikan
esitellä töitäsi
• Kalenteri-moduli – jos opetat, pidät kursseja, esittäydyt gallerioissa,
taidemessuilla tai sinulla ajoitettuja esityksiä
• Video/Audio upotus – jos olet esiintyjä tai muusikko
VAIHE 4 Ryhdy sosiaaliseksi (Peterson, 2018)
”Etsi toimintasi kannalta hyödylliset sosiaaliset verkostot.
Twitteristä löydät ajankohtaiset asiat ja henkilöt.
LinkedIn auttaa pitämään ammatilliset verkostot järjestyksessä.
Facebook voi viihteen lisäksi tarjota tehokkaan markkinointikanavan ja
kohtaamispaikan.
• Näyttäydy alasi osaajana, ja sinut muistetaan, kun tekijää tarvitaan.”
(Linkola. 2014.)
•
•
•
•

”Löydä ja seuraa
• Opi seuraamaan alaasi liittyviä uutislähteitä, blogeja ja muita sivustoja
tehokkaasti.
• Kilpailijoiden ja kumppaneiden julkaisemat uutiset ja tiedotteet voivat
osoittautua hyödyllisiksi.
• Alaasi liittyviä blogeja seuraamalla pysyt perillä ajankohtaisista asioista ja
saat ideoita ja inspiraatiota.
• Syötteenlukija RSS on tehokas väline tähän tarkoitukseen – jos et vielä
käytä sellaista, kokeile." (Linkola. 2014.)
1.(Peterson, 2018)
Päivitä tai luo profiili merkittävimpiin sosiaalisiin medioihin
• Missä yleisösi hengailee?
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• Pitkäkestoinen, hitaasti rakentuva näkyvyys
• Facebook voisi olla meille sopivin. Opiskele sen käyttöä.

2. Osallistu
(Axisweb, 2017)
Valitse juuri oikeat sosiaalisen median kanavat
• Pohdi miten parhaiten tavoitat yleisösi. Keitä he ovat, kuinka tavoitat heidät?
(Peterson, 2018)
Kuuntele ja opi
• Kuuntele keskusteluja
• Opettele murre
• Mitä tietoa ihmiset hakevat?
• Mitä voi tuoda tarjolle?
• Miten ole erilainen?
• Mikä on näkökulmani?
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• Aloitetaan uuden verkkosivun julkaisun kanssa.
VAIHE 5: Rakenna vahva brändi sisältömarkkinoinnin avulla (Peterson,
2018)

(Peterson, 2018)
Sisältömarkkinointi
Sinun tehtäväsi on tuottaa sisältöä.
• Sisältömarkkinointi tukee luovien ihmisten vahvuuksia
• Tasa-arvoinen leikkikenttä - markkinoinnin demokratisoituminen
• Taiteilijat ovat luovia - tuottavat aina sisältöjä.
• Se pitää sinut luovana ja aktiivisena ja pitää yhteydessä ”muusasi” kanssa
• Sinun ei tarvitse postata usein, mutta jatkuvasti ja säännönmukaisesti.
Vaikka vain kerran viikossa tai kuukaudessa.
(Tanni & Keronen. 2013.)
Osaaminen sisällön kärjeksi
• ”Osaamista jakamalla voidaan johtaa asiakkaita, luoda kiinnostavia ja
johdonmukaisia sisältöpolkuja ja houkutella asiakkaat yrityksen viestin
pariin”
• Kuvaa tekemällä voi hiljentyä ja olla vuorovaikutuksessa oman itsen kanssa.
Tulla tietoiseksi omasta luovuuden lähteestä ja luovasta prosessista.
• Miten osaaminen puretaan verkkosisällöiksi puhuttelevalla tavalla
• Teokset kertoo, blogitekstit avaavat tekoprosesseja ja muuta luovan
prosessin teemoja
• Videot-teaserit
• Dokumettivideo kuvantekemisen prosessista?
• Lähteensilmä, josta avautuu videoita....
• Opetusvideot? Palveluiden alla
Tanni & Keronen. 2013. 95)
• Sitoutuminen syntyy vaikuttavan ja vakuuttavan sisällön kautta
(Peterson, 2018)
Sisällön valmistamisesta
• Kirjoita yleisö mielessäsi
• Älä pyri täydellisyyteen
• Käytä alkuperäistä/omaperäistä materiaalia, sisältöä
• Poista itsesi itsesi markkinoinnista / Älä korosta itseäsi markkinoinnissa
• Toimituskalenteri helpottaa.
1.(Peterson, 2018)
Taustaa
• Miksi ihmiset hakeutuvat verkkoon?
• Millaista sisältöä he kuluttavat?
2. (Peterson, 2018)
Mitä sisältöä taiteilija voi tuottaa/ luoda?
• Teoksesi, kuvia, videota , tekstiä
• Kirjoita teoksistasi
• Kirjoita itsestäsi - näyttämön takaa.
• Jaa lähteesi ja linkitä niihin
• Kirjoita mitä tiedät, osaat.

3. (Isokangas & Vassinen. 2010. s. 193)
Missä kosketuspisteissä ja missä formaateissa brändi puhuu?
• Tuleeko sisältö omalle kotisivulle, yhteistyökumppanin sivulle vai
yhteisöihin?
• Onko sisältö ladattava pdf, blogiteksti, video vai mahd.
kännykkäapplikaatio?
4. (Tanni & Keronen. 2013. 22-23)
• Asiakkaat ohjataan verkon eri kanavista osaamisintensiiviseen sisältöön,
vasta sitten tuote- ja palveluesittelyihin
• näkemysosaminen on houkuttelevaa:
• asiantuntijoiden tulkintoja alan nykyhetkestä ja tulevaisuudesta
• opastavia ja kouluttavia näkemyksiä vastaanottajan toimintatapojen
kehittämiseksi
• tulkintaa joka auttaa ymmärtämään muutoksia
• ks. Taulukko Oivalluksia synnyttävät sisältölajit (99)
• ks. taulukko Vaikuttavat ja vakuuttavat sisältötyypit (102-103)
5. (Tanni & Keronen. 2013. 166)
Nelikenttätesti hyviin sisältöihin Onko sisällössä heti alussa selkeä, kärjen
mukainen väittämä/argumentti
• Perusteleeko sisältö väittämän hyvin?
• Innostaako ja auttaako asiakasta
• Jakaisitko itse tätä materiaalia verkossa?
•
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• Testattava ennen julkaisua. Testiryhmä?
6. (Isokangas & Vassinen. 2010. s. 193)
Kuka sisällön tuottaa ja milloin?
• Itse
• Apuna kumppaneita? Rekrytoitu henkilö?
• Kuinka usein tuotamme sisältöä ja mistä aiheista?
•
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• Itse tuotetaan kuva- ja tekstimateriaali.
• Etsitään avustava asiantuntija koodaamiseen ym. Haetaan apurahaa tätä
tarkoitusta varten.
• Tuotetaan noin joka toinen kuukausi blogiartikkeli, dialogipohjainen teksti,
johon voidaan kutsua ulkopuolisia kommentoimaan.

7. (Peterson, 2018)
Jaa ja vaikuta sosiaalisilla alustoilla
On osa markkinointia
• Aloita keskusteluja
• Osallistu yhteisöön.
• Jaa linkkejä myös omien materiaalien lisäksi muiden lähteisiin
• Kysy ja vastaa kysymyksiin
• Opi samalla kun teet.
8.
• ”Markkinointi on kolmannes kaikesta työstä
• LinkedIn ? Art Professionals Worldwide; Linkedin ? Work At Home Artist
Group; Linkedin ? Visual Artists and their Advocates; Linkedin ? True Artist:
living the art; Linkedin ? Fine Arts Forum” (Mikanovsky 2010.)
• tee artikkeleja omille sivuille (hakusanat)
9. (Isokangas & Vassinen. 2010. s. 193)
• Miten mainostamme sisältöä?
• Onko olemassa olevia kanavia, joissa voidaan markkinoida sisältöä?
• Ostammeko mainostilaa muualta?
•
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• 9. Siinä vaiheessa kun uusi sivusto markkinointisuunnitelma.

10. Ole sinnikäs, johdonmukainen (Axisweb, 2017)
• Päätä miten haluat tulla esitellyksi ja ole johdonmukainen käyttämissäsi
medioissa/alustoissa.
• Vältä harhaanjohtavaa viestintää
• Pidä profiilisi ajan tasalla ja sellaisena että se kertoo sinusta.
• Esim. pidä hinnat samoina eri forumeilla (Mikanovsky 2010)
• Luo lomake, jossa kaikki teokset tietoineen, myös missä ne ovat esillä
verkossa, hinta (Mikanovsky 2010)
11. Kuratoi itse ja jaa muiden kanssa (Axisweb, 2017)
• Kyse ei ole vain itsensä esittelystä.
• Kuratoitu sisältö auttaa meitä näkemään mitä muuta on olemassa.
• Auttamalla muita lisäät vaikutusvaltaasi ja se tukee omia tavoitteitasi.

12. (Isokangas, 2010. s. 38—39)
Jari Parantaisen viisi tapaa rakentaa asiantuntijamainetta verkossa
Hakukoneiden avulla (huom. JK)
• Ryhdy alasi guruksi eli omista asiantuntijuutesi
• Lahjoita osaamistasi ilmaiseksi, pdf-muotoiset pikaoppaat
• Kirjoita kirja isolle kustantajalle
• Kirjoita blogia (päivitttään usein, asiapitoista tekstiä)
• Kouluta (mainostetaan verkossa, esitysmateriaali jälkeenpäin
• Huom! Ole reippaasti jotain mieltä.
13. (Isokangas, 2010. s. 186–187) Digitaalisen jalanjäljen luominen
• Hakurobottien hallitseminen SEO
• ensin sisältömarkkinointistrategia kuntoon
• hakusanojen valitseminen
• hakukoneoptimointi
• Ihmisen tuottamaa sisältöä, tarina
(Isokangas. 2010. 190—191)
• Google Analytics, liikenteen ja kävijöiden toimintaa mittaava analytiikka. Sitä
pitäisi pystyä analysoimaan (ihminen)
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Miten paljon kannattaa laittaa paukkuja hakukonemarkkinointiin, jos ne
ihmiset joita tavoitellaan eivät ole paljon verkossa eri palvelujen äärellä? JK
VAIHE 5 Luo työnkulku ja säästä aikaa (Axisweb, 2017)
(Axisweb, 2017)
1. Muotoile sellainen työnkulku, joka auttaa sinua saamaan asiat tehokkaasti
esille ja jaettua.
• Esimerkiksi: Luo sisältö - muokkaa sitä - jaa se - houkuttele - analysoi opettele - toista.
2. (Mikanovsky 2010)
• Uusi teos - valokuvaa tai skannaa se - Luo uusi kansio teosta varten - tee
erilaisia koko/tiedostoversioita siitä - lataa kuva eri alustoille - merkitse
missä kuva on esillä (myös painetut)
• Uusi teos - muu info (teostiedot, hinnat)
3.
”Tehosta yhteistyötä
•
•
•
•

Hyödynnä pilvipalvelujen mahdollisuudet työskentelyn tehostamisessa.
Opettele työstämään jaettuja dokumentteja, suunnitelmia ja muistioita.
Kokeile etäkokouksia ja muita verkkovälitteisen yhteistyön mahdollisuuksia.
Keskitetyt ja jaetut verkkoresurssit auttavat pitämään asiat ajan tasalla ja
järjestyksessä.” (Linkola 2014.)

VAIHE 6 Tulosten mittaaminen

1.Mittaa ja korjaa
(Isokangas & Vassinen. 2010. 193)
Miten menestystä mitataan?
• Mitkä ovat toimenpiteiden onnistumisen mittarit? Mikä on tärkeää?
Kävijöiden määrä, oikeanlaiset kävijät?
(Isokangas. 2010. 190—191)
• Google Analytics, liikenteen ja kävijöiden toimintaa mittaava analytiikka.
Tuloksia pitäisi pystyä analysoimaan (ihminen)
• ”Esim. Google Analytics tiedot paljastavat, kuinka sisältösi ja tekemisesi
löydetään.
• Paljonko sivuilla esimerkiksi on kävijoitä? Mille sivuille kävijät saapuvat ja
kuinka he liikkuvat sivustolla?
• Mistä sivuilta saavutaan?
• Lisääkö ostettu mainos liikennettä halutulla tavalla?” (Linkola 2014.)
•
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• Kun saa kuulla että joku on saanut siitä jotain oivallusta itselleen. Yleisö joka
on saanut uutta ajateltavaa, uudenlaisen tavan katsoa maailmaa.
•
• Löydetään oikeat ihmiset, jotka saavat jotain, hyödyntää asiaa itselleen.
Ihmistytössä työskentelevät, henkisten asioiden parissa, taiteen ja luomisen
parissa työskentelvät. Omaa ammattiura takana, joilla on näkemystä,
näkökulmien avartaminen

Kotisivun idea, rakenne
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Etusivun kuvan OODIDOO värähtelee, kuva muuntuu maalausvideoksi.
Teksteissä/blogissa kerrotaan asiallisesti, käsitteellisesti tasolla. Voi olla linkki
kuviin, videoihin
Kuvallinen taso assosiatiivisemmin, elämyksellinen.

LIITE 2

LIITE 3
Oodidoo Online -toimintatukimuksen suunnitelma.

