
Fermaatti-kuoron Tuki ry. 

 

 

TOIMINTAKERTOMUS V. 2010 

 

Fermaatti-kuoro, aiemmin Kalajoen Nuorisokuoro, on perustettu syksyllä 1979 ja kuoron 

tukiyhdistys keväällä 1994. Vuosi 2010 oli siis kuoron 31. toimintavuosi. Kansalaisopiston 

lukukauden aikana Fermaatti-kuoro toimii Kalajoen Kansalaisopiston opintopiirinä, muuna 

aikana Kalajoen Seurakunnan kuorona. Säännöllinen Fermaatti-kuoroon osallistuminen 

kahden lukuvuoden aikana hyväksytään myös Kalajoen lukion musiikin kurssiksi. 

Ylivieskan seudun musiikkiopistossa opiskeleville kuorolaisille kuoro-opinnot hyväksytään 

musiikki- opiston sivuaineopinnoiksi.  

Kuorossa mukanaolostaan kuorolainen saa todistuksen.  

 

 

FERMAATTI-KUORON TOIMINTA 

 

Kuoron johtajana on edelleen toiminut Soili Autio ja kuoron säestäjänä Minna-Liisa 

Kaattari. Laulajia kuorossa oli v. 2010 lopussa 35, joista uusia syksyllä tuli 8.  

 

Harjoitukset ja koulutuspäivät  

 

Vuonna 2010 harjoituksia 52: perjantai-iltaisin klo 18.00–20.15 sekä ennen esiintymisiä 

 

-  la 28.2., su 11.4. ja su 25.4. erilliset laulupäivät Italian ohjelmiston valmisteluun 

- 19.-21.3. osallistuminen Nuorten Kuoroliiton kuoropäiville Jyväskylään, jossa monipuolis-   

 ta workshop -koulutusta 

- 16.-17.10. oma viikonloppukoulutus Kalajoen Kristillisellä Opistolla, jossa mukana myös 

 laulunopettaja Minja Niiranen Jyväskylästä. 

- kuoronjohtajan koulutus Kokkolassa 30.- 31.1., järjestäjänä Sulasol sekä Suomen     

 Kuoronjohtajat ry  

 

Esiintymiset  

 

Konsertteja 6: 

 

 osallistuminen ns. Rippikoulukonserttiin 31.1. Kalajoen kirkossa 

 osallistuminen kirkkokonserttiin Taulumäen kirkossa Jyväskylän kuoropäivien 

yhteydessä 

 osallistuminen päätöskonserttiin Harjun salissa Jyväskylän kuoropäivien yhteydessä 

 kirkkokonsertti St. Ignatiuksen basilikassa Roomassa 30.4. 

 osallistuminen Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun Lasten ja Nuorten laulujuhlaan Oulu-

hallissa 29.5. 

 pienkonsertti 'Kesäillan musiikki' -tilaisuudessa Vuorenkallion kappelissa 11.8. 

 

Muita esiintymisiä 11: 

 

 21.3. avustaminen messussa Säynätsalon kirkossa    



 29.4. avustaminen katolisessa messussa Vatikaanin Pietarinkirkossa 

 22.5. esiintyminen Rotary Club/Kalajoki piirijuhlassa Kalajoella Aalto-salissa 

 5. 6.  esiintyminen Kalajoen lukion Yo-juhlassa 

 11.6. esiintyminen Pekka Stolpin 50 v.-juhlassa 

 1.11. esiintyminen 'Suomalainen puu' -näyttelyssä Artemassa 

 13.11.esiintyminen Lions Club Kalajoki/Hiekkasärkät 30v.-juhlassa Rantakallassa 

 26.11. esiintyminen Kansalaisopiston joulujuhlaan Pohjankylän koululla 

 1.12. esiintyminen Kalajoen seurakunnan joulumyyjäisissä srk-kodilla 

 6.12. esiintyminen Kalajoen Itsenäisyysjuhlassa srk-kodilla 

 12.12. esiintyminen 'Kauneimmat joululaulut' -tilaisuudessa Kalajoen kirkossa 

 

Pienryhmien esiintymiset 2:  

 

 20.3. kuoron abien esiintyminen Martti Isokosken siunaustilaisuudessa 

 10.4. kuoron kvartetin esiintyminen Aino Ojalan syntymäpäiväjuhlassa 

 

Julkaisutoiminta 

 

    - kuoron juhlavuoden DVD:n julkaisu, 'Fermaatti 30v. -dokumentti sekä juhlakonsertti' 

    - kuoron kotisivujen ylläpito "http://www.fermaatti.fi" www.fermaatti.fi 

- lehdistötiedotteet ajankohtaisista asioista 

 

Kansainvälinen toiminta 

 

    - Konserttimatka Italiaan 28.4.-3.5. 

 

 

TUKIYHDISTYKSEN TOIMINTA 

 

Fermaatti-kuoron Tuki ry. perustettiin kuoron taustayhteisöksi 24.5.1994. Kertomusvuosi on 

näin ollen yhdistyksen 16. toimintavuosi. 

Fermaatti-kuoron Tuki ry on jäsenenä SULASOL-Suomen Laulajain ja Soittajain Liitossa, 

Nuorten Kuoroliitossa, SULASOLin Oulun Piirissä. 

Vuoden aikana yhdistys piti sääntöjen määräämät 2 yleistä kokousta. 

Yhdistyksen puheenjohtajana, samoin hallituksen puheenjohtajana on ollut Heikki 

Gummerus. Muut hallituksen jäsenet olivat Kirsi Kokko, varapuheenjohtaja; Soili Autio, 

asiantuntijajäsen; Suvi Päivärinta tiedotusvastaava sekä Marika Ainali, Sanna Niska-

Rahkola, Leena Rahja ja Jaakko Uunila. Varajäsenenä on ollut Suvi Päivärinta. 

Kuorolaisten edustajana on ollut Marisa Koski sekä varajäsenenä Janika Tallila. 

Yhdistyksen sihteerinä on toiminut Marjukka Petäistö ja rahastonhoitajana Liisa Ukonaho. 

Yhdistyksen syyskokouksen valitsemina tilintarkastajina ovat Terttu Kerola ja Eero 

Nevalainen, sekä varatilintarkastajina Tapio Heikkinen ja Matti Ylitalo. Toimintakauden 

aikana hallitus kokoontui 9 kertaa. Puheenjohtaja, kuoronjohtaja ja sihteeri toimivat 

hallituksen valmistelevana työryhmänä. 

 

 

Varainhankinta  
 

http://www.fermaatti.fi/


Aiempien vuosien tapaan tukiyhdistys vastasi avustushakemusten tekemisestä. 

 

Yhdistyksen toimintaa ovat tukeneet avustuksin: 

Kalajoen Seurakunta, v. 2010 avustus 

Kalajoen kaupunki, v. 2010 kulttuuriavustus 

Kalajoen kansalaisopisto, avustus Italian matkaa varten 

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO, avustus 

Gramex ry, avustus 

Aino Ojala, syntymäpäivämuistamiset, lahjoitus 2007€ 

  

Kuoromaksuna kerättiin 84,00 euroa / kuorolainen / vuosi. Uusilta kuorolaisilta ja muilla 

paikkakunnilla asuvilta opiskelijoilta kerättiin kuoromaksua 50,00 euroa / kuorolainen / 

vuosi. Jos perheessä on useampi Fermaatti-kuorolainen, peritään ensimmäiseltä 84,00 euroa 

ja seuraavilta 50,00 euroa. Kuoromaksut kerättiin kahdessa erässä, keväällä ja syksyllä. 

 

Tukiyhdistys on yhdessä kuorolaisten kanssa kerännyt varoja kuoron toimintaa ja 

esiintymismatkoja varten myymällä pesuaineita, sekä kuoron omia äänitteitä. Kuoro 

osallistui myös Naisten messuille myymällä leivonnaisia ja arpoja.  

 

Yhdistyksen muu toiminta  

 

Internet-sivujen ylläpito ja  päivitys 

osallistuminen kuoron konserttien sekä konserttimatkojen järjestämiseen 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 


