Fermaatti-kuoron Tuki ry.
TOIMINTAKERTOMUS V. 2006
Fermaatti-kuoro, aiemmin Kalajoen Nuorisokuoro, on perustettu syksyllä 1979.
Vuosi 2006 oli siis kuoron 27. 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 musiikkiopiston 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. 2006 lopussa 41, joista uusia syksyllä tuli 6.
Koulutus
–

–

v. 2006 harjoituksia 49: perjantai-iltaisin klo 18.00 – 20.15 sekä ennen
esiintymisiä
osa harjoituksista toteutettiin lauantaipäivisin 4 – 5 tuntisina
Sulasolin järjestämä kuoronjohtajien koulutusseminaari Tallinnassa 28.-29.1.

Esiintymiset
Konsertteja 9:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

”Tuntisin mie tuulen” -äänitteen julkistamiskonsertti 26. 2.
Palmusunnuntain konsertti Kiimingin seurakuntakodilla 9. 4.
”Kuorojen kevätrullaati” Pohjankylän koululla 30. 4.
Pienimuotoinen konsertti Kalajoen Kristillisellä Opistolla Syöpäpotilaiden ja
omaisten hengellisillä päivillä 7. 5.
Kirkkokonsertti Kaarlelan kirkossa Kokkolassa 8. 6.
”Hiljennä äänet maailman” Herättäjäjuhlien kuorokonsertti Chorus Vallis -kuoron
kanssa Ylivieskan Akustiikassa 8. 7.
Pienimuotoinen konsertti Kalajoen Kristillisellä Opistolla Sydänyhdistyksen KeskiPohjanmaan piirin juhlaviikonloppuna 26. 11.
Joulukonsertti Kalajoen kirkossa 10. 12.
Suuri Joulukonsertti Kalajoen kirkossa yhdessä paikkakunnan muiden kuorojen
kanssa 26.12.

Muita esiintymisiä 5:
–
–
–
–
–

Marja-Leena Vuolletin syntymäpäiväjuhla 19. 2.
Kansalaisopiston kevätjuhla 21. 4.
Kalajoen lukion lakkiaiset 3. 6.
Kesäillan musiikkihartaus Vuorenkallion kappelissa 16. 8.
Soroptimistit -yhdistyksen juhla Sanifanissa 19. 8.

Pienryhmien esiintymiset 2:
–
–

kuoronjohtajan syntymäpäivätervehdyksenä 13. 5. esiintyi viiden hengen
lauluryhmä
ryhmä Fermaatin tyttöjä esiintyi lukiolaisten Unkarin matkalla

Julkaisutoiminta
–
–

”Tuntisin mie tuulen” äänitteen julkaisu
”Hiljennä äänet maailman” CD:n ja DVD:n julkaisu, tuottajana Tallennepalvelu
Avecen

Muu kuoron toiminta
–
–

osallistuminen Naisten Messuille 2. 12.
ulkomaanmatkan suunnittelutoimikunta: Soili Autio, Heidi Hannula, Annika
Hihnala, Ikäheimo Iitumaari, Edla Puoskari, Katri Simi

TUKIYHDISTYKSEN TOIMINTA
Fermaati-kuoron Tuki ry. perustettiin kuoron taustayhteisöksi 24.5.1994.
Kertomusvuosi on näin ollen yhdistyksen 11. toimintavuosi.
Fermaatti-kuoron Tuki ry on jäsenenä SULASOL-Suomen Laulajain ja Soittajain
Liitossa, Nuorten Kuoroliitossa, SULASOLin Oulun Piirissä sekä ISCCPAssa
(International Society for children’s choral & performing).
Vuoden aikana yhdistys piti sääntöjen määräämät kaksi yleistä kokousta.
Yhdistyksen puheenjohtajana, samoin hallituksen puheenjohtajana on ollut Heikki
Gummerus. Muut hallituksen jäsenet olivat Sari Liias, varapuheenjohtaja, Soili
Autio, asiantuntijajäsen, Marja Saksholm tiedotusvastaava sekä Seija Rauha,
Paula Kääntä ja Marja-Liisa Hannula tarjoilu- ja varainhankinnasta vastaavina,
varajäsenenä on ollut Alpo Hihnala. Kuorolaisten edustajana on ollut Heidi
Hannula ja varajäsenenä Annika Hihnala. Yhdistyksen sihteerinä on toiminut Tuula
Perttula ja rahastonhoitajana Liisa Ukonaho. Yhdistyksen syyskokouksen
valitsemina tilintarkastajina ovat Heli Suni ja Eero Nevalainen sekä
varatilintarkastajina Marja Jutila ja Eila Väliverronen. Toimintakauden aikana
hallitus kokoontui 10 kertaa. Puheenjohtaja, kuoronjohtaja ja sihteeri toimivat
hallituksen valmistelevana työryhmänä.
Varainhankinta

Aiempien vuosien tapaan tukiyhdistys vastasi
avustushakemusten tekemisestä.
Yhdistyksen toimintaa ovat tukeneet avustuksin:
~ Kalajoen Seurakunta, v. 2006 avustus
~ Kalajoen kaupunki, v. 2006 avustus

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 leivonnaisia, arpoja ja kuoron omia äänitteitä ja
keittokirjoja Naisten Messuilla
~ myymällä pesuaineita
~ myymällä kuoron uutta äänitettä yrityksille, yhteisöille ja
yksityisille
~ myymällä kuoron muita äänitteitä ja Svengaava Soppa
keittokirjaa
Muu toiminta

Internet-sivujen ylläpito ja päivitys
Tukiyhdistys osallistui kuoron konserttien sekä konserttimatkojen
järjestämiseen.
Tukiyhdistys osallistui tulevan ulkomaanmatkan järjestelyyn.

