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RAPORTTI APURAHAN KÄYTÖSTÄ
Alli Paasikiven Säätiö
Iso Roobertinkatu 1 A 16
00120 HELSINKI

Vokaaliyhtye Signen kesäkiertue Turunmaan saaristossa 18. - 24.7.2017
Saimme Alli Paasikiven säätiöltä 2445 euron suuruisen apurahan järjestääksemme kolme
konserttia Högsårassa, Iniössä ja Houtskärissä osana kahdeksan konsertin kiertuettamme
Turunmaan saaristossa heinäkuussa 2017.
Olemme erittäin kiitollisia saamastamme apurahasta, joka mahdollisti tavoitteemme
kiertueemme suhteen ja jolla on ollut myös pitkäkestoisempia vaikutuksia. Budjetin arvio oli
onnistunut ja se muuttui vain muutamilla yllätyksellisillä kuluilla. Yhtyeen uudesta
ohjelmistosta äänitettiin elokuussa kolme kappaletta joulukuussa 2017 julkaistavalle
ensilevylle.

Esivalmistelut
Ohjelmiston kansanlaulusovitukset valmistuivat hyvissä ajoin tammikuussa 2017.
Ensimmäiset ulkomailta palanneet yhtyeläiset Riikka Keränen ja Josefiina Vannesluoma
alkoivat työstää ohjelmistoa toukokuun toisella viikolla. Harjoitusten intensiiviperiodi
käynnistyi juhannuksen jälkeisellä viikolla, kahden muun yhtyeläisen, Selma Savolaisen ja
Kaisa Mäensivun, kotiuduttua ulkomailta. Saimme Miltton Showroomin kautta lainaksi myös
esiintymisasut Marimekon kesämallistosta.

Markkinointi ja näkyvyys
Aloitimme tiedotuksen huhtikuussa lehdissä sekä sosiaalisessa mediassa. Saimme
mainoksen ilman kustannuksia Houtskärs Nytt -paikallislehteen ja suuren avun julisteiden
sekä flyerien levitykseen konserttipaikkojen henkilökunnilta, Livonsaaren kyläaktiiveilta sekä
saarten matkailutoimistoilta. Saimme mukavasti näkyvyyttä myös paikallismedioissa, kuten
Saaristoradiossa, Turun Sanomissa ja Paraisten Kuulutuksissa. Yhtye sai kutsun myös Yle
Vega Åbolandiin keskiviikkona 19.7.2017, jossa se lauloi livelähetyksessä ja kertoi
alkaneesta kiertueestaan.
Keskitimme lopulta mainonnan Facebookiin, jossa toteutimme kolme erilaista kampanjaa
kasvattaaksemme Signe-artistisivun seuraajakuntaa sekä sitoutujien määrää
tapahtumakutsulle. Yhtye kertoi kuulumisistaan jo ennen kiertuetta sekä kiertueen aikana
Facebook -sivunsa sekä Instagram-tilinsä kautta:
www.facebook.com/vocalssigne
https://www.instagram.com/vocalssigne/
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Kiertueen kulku
Yhtye pakkasi auton tiistaina 18.7.2017 kello 9.15 ja lähtivät Helsingistä kohti Kemiön
Högsåraa. Perillä Farmors cafen pihassa oli sankoin joukoin lounastajia, niin matkailijoita
kuin paikallisia, arviolta n. 80 kuulijaa. Tuulisen mutta mukavan pihakonsertin jälkeen yhtye
matkasi majoittumaan Turkuun.
Keskiviikko alkoi vierailulla Yle Åbolandin studiossa Logomossa. Yhtye esitti suorassa
lähetyksessä kaksi kappaletta sekä oli haastateltavana. Lounaan jälkeen ajettiin Paraisille
Sattmarkin pihaan, jonne saapui runsaat viisikymmentä kuulijaa. Yhtye tapasi iloiseksi
yllätyksekseen Afhild Forslinin tyttären, joka kertoi äitinsä intohimosta viisujen keräämistä
kohtaan. Forslin yhdessä Greta Dahlströmin kanssa ovat keränneet ja notatoineet
toistaiseksi suurimman osan Turunmaan viisuista 1920- ja 30-lukujen taitteessa.
Iltakonsertti samana päivänä Paraisten kivikirkossa oli varsinainen elämys muusikoillekin.
Yhtye majoittui perjantaihin asti Paraisilla yksityismajoituksessa. Välipäivän jälkeen kiertue
jatkui suunnitelmallisesti Nauvon Cafe Köpmansiin, Livonsaaren seurantalolle ja Vartsalan
Vanhan Koulun pihalle.
Sunnuntaina matkattiin Turusta Kustavin kautta edelleen y/a Auralla Iniöön. Valoisaan
kivikirkkoon löysi iloksemme noin 25 henkeä ja ohjelmia myytiin parisenkymmentä.
Viimeinen yö vietettiin B&B Erkas Gårdenissa, josta syntyivät kiertueen ainoat varsinaiset
majoituskulut olivat 140 euroa. Annoimme kuitenkin kiitoslahjat yksityisille majoittajillemme,
joiden yhteissummaksi tuli 81,0 euroa.
Viimeiseen konserttiin Houtskärin kirkossa saapui noin kolmisenkymmentä kuulijaa ja
ohjelmia myytiin kaksikymmentä kappaletta.
Budjetin arvio oli onnistunut ja se muuttui vain muutamilla yllätyksellisillä kuluilla. Jouduimme
hankkimaan ulkoesityksiä varten ekstrapiuhan 30 eurolla. Pitääksemme ryhmämme
ruokailut sujuvina päätimme ottaa ne osaksi budjettia. Ravintoloissa ja kahviloissa saimme
ruoat esiintymisen yhteydessä. Päivärahat sulautimme osaksi palkkoja, jolloin korvaukseksi
per konsertti ja per henkilö vakiintui 137,5 euroa. Arvio kiertueen kokonaiskustannuksista
alitettiin kuitenkin kahdellasadalla eurolla. Toteutunut kokonaisbudjetti liitteenä.

Helsingissä 21.10.2017

Josefiina Vannesluoma

