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Fermaatti-kuoron Tuki ry.     

TOIMINTAKERTOMUS V. 2016 

 

Fermaatti-kuoro, aiemmin Kalajoen Nuorisokuoro, on perustettu 

syksyllä 1979 ja kuoron tukiyhdistys keväällä 1994. Vuosi 2016 oli siis 

kuoron 37. toimintavuosi. Kuoro on osa Kalajoen kaupungissa 

annettavaa Taiteen perusopetusta. Säännöllinen Fermaatti-kuoroon 

osallistuminen kahden lukuvuoden aikana hyväksytään myös Kalajoen 

lukion musiikin soveltavaksi kurssiksi. Ylivieskan seudun musiikkiopistossa opiskeleville 

kuorolaisille kuoro-opinnot hyväksytään musiikkiopiston sivuaineopinnoiksi. Kuorossa 

mukanaolostaan kuorolainen saa halutessaan todistuksen.  

 

 

FERMAATTI-KUORON TOIMINTA 

 

Kuoron johtajana on edelleen toiminut dir. cant. Soili Autio ja kuoron säestäjänä Minna-

Liisa Kaattari. Laulajia kuorossa oli v. 2016 lopussa 34. Uusia kuorolaisia syyskauden 

aikana tuli 10, ja vuoden aikana kuoron jätti 13 laulajaa. Kaikkiaan vuoden -16 aikana 

kuorossa oli mukana 46 laulajaa. 

 

Harjoitukset ja koulutuspäivät  

Vuonna 2016 säännöllisiä harjoituksia pidettiin perjantai-iltaisin klo 17.30–19.30 sekä 

ennen esiintymisiä esiintymispaikalla yhteensä 51 kertaa (keväällä 21, syksyllä 30).  

 

Muu koulutus: 

 2.-3.4. oma viikonloppukoulutus Raudaskylän kristillisellä opistolla, 

kouluttajana Kirsi Koivisto 

 1.10. Nuorten Kuoroliiton järjestämä Äänimaisema- ja improvisaatiokoulutus, 

kouluttajana Olli Moilanen 

 

Esiintymiset  

Konsertteja 7, joista täysin omia 2 ja yhteiskonsertteja :  

 'Canzoni dolci' -kevätkonsertti Ylivieskan Akustiikassa 6.5. 

 2 konserttia Italian 'Alta Pusteria' -festivaalissa 23.6. ja 25.6. 

 Kesäillan musiikkisarjan konsertti Kalajoen kirkossa 10.8. 

 Koulutuspäivän päätöskonsertti Akustiikassa 1.10. 

 Kansalaisopiston joulukonsertti Kalajoen kirkossa 2.12. 

 'Kuului laulu enkelten' -joulukonsertti Raution kirkossa 18.12. 

 

Muita esiintymisiä 7: 

 avustaminen Hiljaisen viikon hartaudessa Kalajoen kirkossa 23. 

 esiintyminen lukion ylioppilasjuhlassa 4.6. 

 esiintyminen Marja Ojalan eläkejuhlassa Kalajoen terveyskeskuksessa 17.6. 

 kolme esiintymistä Italian 'Alta Pusteria' -festivaalissa 23.6. ja 24.6. 

 esiintyminen Kalajoen tuulipuiston avajaisissa 23.8. 

 

Pienryhmien esiintymiset: -    15.2. Merenojan yläkoulun Erasmus-projektin yhteisillassa 
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Laulujuhlat, festivaalit, kilpailut:    

 

           - Kansainvälinen 'Alta Pusteria' -kuorofestivaali Italiassa 

 22.-27.6. (Matkabudjetti 31 500€) 

 

Muu: 

 neljän laulun äänitysnauha Musiikin Edistämissäätiölle 

 kuoro sai uudet kuoropuvut joulukuussa 

 

 

 

TUKIYHDISTYKSEN TOIMINTA  

 

Hallinto 

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

näin ollen yhdistyksen 23. toimintavuosi.  

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

Nuorten Kuoroliitossa ja SULASOLin Oulun Piirissä. Vuoden aikana yhdistys piti 

sääntöjen määräämät 2 yleistä kokousta. 

 

Yhdistyksen puheenjohtajana ja samalla hallituksen puheenjohtajana vuonna 2016 toimi 

Leena Rahja. Muut hallituksen jäsenet olivat; Soili Autio asiantuntijajäsen, Anne Isokääntä 

varainhankintavastaava, Sari Himanka pukuvastaava, Sanna Laitala varapuheenjohtaja, 

rahastonhoitaja/pukuvastaava Kristiina Valliovuo. Kuorolaisten edustajana olivat Heta 

Puoskari ja varajäsenenä Ronja Juola. Yhdistyksen sihteerinä toimi Marjaana Juola. 

Yhdistyksen syyskokouksen valitsemana toiminnantarkastajana toimi Marjukka Petäistö. 

Toimintakauden aikana hallitus kokoontui 8 kertaa. Puheenjohtaja, kuoronjohtaja ja sihteeri 

toimivat hallituksen valmistelevana työryhmänä. 

 

 

Varainhankinta  
Aiempien vuosien tapaan tukiyhdistys vastasi avustushakemusten tekemisestä. 

Yhdistyksen toimintaa ovat tukeneet vuonna 2016 avustuksin: 

 Kalajoen Seurakunta, talousarvioavustus  1200€  

 Kalajoen kaupunki, kulttuuriavustus 1500€  ja erityisavustus 500€ 

 Musiikin Edistämissäätiö, kuoromatkatuki 1000€ 

 OK-opintokeskus koulutustuki 14 tuntia, 360€ 

 Lähi-Tapiola 500€ 

 Kalajoen Osuuspankki 1000€ 

 Opetus- ja kulttuuriministeriö matkatuki 10 000€ 

Yhteensä avustuksia saatiin 16 060 euroa. 

 

Kuoromaksuna kerättiin 100,00 euroa / kuorolainen / vuosi. Uusilta kuorolaisilta ja muilla 

paikkakunnilla asuvilta opiskelijoilta kerättiin kuoromaksua 60,00 euroa / kuorolainen / 

vuosi. Kuoromaksut kerättiin kahdessa erässä, keväällä ja syksyllä. 

 

 

Tukiyhdistys on yhdessä kuorolaisten kanssa kerännyt varoja kuoron toimintaan ja 



3 

esiintymismatkoihin osallistumalla erilaisiin myyjäisiin ja tapahtumiin myymällä 

leivonnaisia, arpoja ja kuoron äänitteitä.  

 

Varainkeruutapahtumat vuodelta 2016: 

 Naisten messut 27.11 

 Seurakunnan joulumyyjäiset 4.12. 

 Pesuainemyynti toukokuussa 

 Vappumunkkien ja –siman myynti S-Marketissa 29.4. 

 S-Market leivonnaisten myynti 23.3. ja 29.4. 

 Paperimyynti helmikuussa 

 2 x kahvituksen järjestäminen Pohjankylän koululla konsertin ja 

Kansalaisopiston 50-vuotisjuhlien yhteydessä
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Tiedotus- ja  julkaisutoiminta 

 

- tiedotteita sekä kuorolaisille että vanhemmille sähköpostin välityksellä 

- ajankohtaisten asioiden tiedottaminen kotisivuilla sekä Fermaatin Facebook-

sivuilla 

- Fermaatin kotisivut www.fermaatti.fi Yhdistysavaimen kautta 

            - lehdistötiedotteet konserteista ja muista ajankohtaisista asioista 

 - Instagramin käyttöönotto syksyllä 2016 

 

Kansainvälinen toiminta 

             -   Osallistuminen Italiassa Alta Pusteria kuorofestivaaliin 22.-26.6.2016 

 

Edustustehtävät 

-  

 

Huomionosoitukset 

- Kukkakimppu konserteissa kuoronjohtajalle ja mahdollisille säestäjille sekä 

äänitteitä vieraileville kuoronjohtajille 

- joululahja kuoronjohtajalle 

  

Yhdistyksen muu toiminta  

              -Internet-sivujen, Facebookin ja Instagramin ylläpito ja  päivitys 

        - osallistuminen kuoron konserttien, esiintymismatkojen sekä koulutusviikonloppujen 

                järjestämiseen 

- uuden kuoropuvun hankinta yhteistyössä Jedun kanssa sekä vanhojen 

kuoropuseroiden korjaus ja pesu 

 

Jäsenet 

 kuorolaiset 39 henkilöä 

  

http://www.fermaatti.fi/

