
Fermaatti-kuoron Tuki ry. 

 

TOIMINTAKERTOMUS V. 2011 

 

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

tukiyhdistys keväällä 1994. Vuosi 2011 oli siis kuoron 32. 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. 2011 lopussa 46, joista uusia tammikuulla oli tullut 3 ja 

elokuulla 12. Vuoden aikana kuoron jätti kolme laulajaa. 

 

Harjoitukset ja koulutuspäivät  

 

Vuonna 2011 säännöllisiä harjoituksia pidettiin perjantai-iltaisin klo 18.00–20.15 sekä 

ennen esiintymisiä kullakin esiintymispaikalla yhteensä 50 kertaa.  

 

Muu koulutus: 

 

       -    26.-27. 2., oma viikonloppukoulutus Raudaskylän Kristillisellä Opistolla, 

kouluttajana  myös laulunopettaja Mari Klemettilä Oulusta 

       -   8.-10.4. osallistuminen Nuorten Kuoroliiton kuoropäivillä Tampereella 

monipuolisiin  workshop-koulutuksiin 

       -   3.-4.9. oma viikonloppukoulutus Kalajoen Kristillisellä Opistolla, kouluttajana myös 

 laulunopettaja Laura Mäkitalo Kokkolasta. 

 

Esiintymiset  

 

Konsertteja 8, joista omia 4 ja yhteiskonsertteja 4:  

 

       -    kaksi yhteiskonserttia Vieska-Sinfoniettan ja Chorus Vallis -kuorojen sekä musiikki-        

 opiston oppilaiden kanssa 3.4. Kalajoen kirkossa sekä Ylivieskan Akustiikassa, 

 yhteisteoksena Lars-Erik Larssonin Förklädd Gud 

       -    kirkkokonserttiin osallistuminen Tampereen tuomiokirkossa kuoropäivien yhteydessä 

  

       -    osallistuminen yhteiskonserttiin Puisto-Emmauksen salissa Tampereen kuoropäivillä 

       -    Sing 'n' Joy (Lauluja maailmalta) äitienpäiväkonsertti 8.5. Pohjankylän koulun 

 salissa    

       -    pienkonsertti 'Kesäillan musiikki' -tilaisuudessa Vuorenkallion kappelissa 17.8. 

       -    Kirkkokonsertti Haukiputaan seurakuntakeskuksessa 25.8. 



       -    Joulukonsertti Himangan kirkossa 18.12. 

 

Muita esiintymisiä 6:  

 

-    esiintyminen kiirastorstain messussa Kalajoen kirkossa 21.4. 

-    esiintyminen Soroptimistien juhlassa Rantakallassa 21.5. 

-    esiintyminen Kalajoen lukion Yo-juhlassa 4.6. 

-    esiintyminen Helga Lapinojan 100v. -syntymäpäiväjuhlassa Mäntyrinteellä 11.9. 

-    esiintyminen Jyty/Kalajoen 40v. -juhlassa Sanifanissa 25.11. 

-    esiintyminen Kauneimmat Joululaulut -tilaisuudessa Kalajoen kirkossa 11.12. 

Pienryhmien esiintymiset 6:  

  

 esiintyminen 'Pohjolan häät' -tilaisuudessa Merenojan koulun ruokalassa 10.1. 

 esiintyminen lukion yo-juhlassa 2.12. 

 esiintyminen Osuuspankin elohopeakerton joulujuhlassa 12.12. 

 kolmen pienryhmän esiintymiset Iso-Pahkalan Seilissä 11.12. 

 

 

Laulujuhlat, festivaalit, kilpailut 

 

 -  

 

 

TUKIYHDISTYKSEN TOIMINTA 

 

 

Hallinto 

 

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

näin ollen yhdistyksen 17. 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 ja samalla hallituksen puheenjohtajana oli heinäkuuhun 2011 

saakka Suvi Päivärinta ja siitä eteenpäin puheenjohtajana toimi Kirsi Kokko. Muut 

hallituksen jäsenet olivat; Soili Autio, asiantuntijajäsen, Sanna Niska-Rahkola, tiedotus- 

sekä  pukuvastaava , Marika Ainali, tarjoiluvastaava, Leena Rahja, Jaakko Uunila ja Jaana 

Mård, varainkeruuvastaavia ja Jaana Mård on myös hallituksen varajäsen. Kuorolaisten 

edustajana on ollut Marisa Koski ja kuorolaisten varajäsenenä Linda Mård. 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  
 



Aiempien vuosien tapaan tukiyhdistys vastasi avustushakemusten tekemisestä. 

 

Yhdistyksen toimintaa ovat tukeneet avustuksin: 

Kalajoen Seurakunta, talousarvioavustus  3000€  v. 2011 

Kalajoen kaupunki, kulttuuriavustus 5000€  v.2011  

Oulun läänin taidetoimikunta, lasten- ja kulttuurin erityisavustus 1000€ v.2011 

  

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.  

 

Sisäinen tiedotustoiminta 

 

            -   Sanna Niska-Rahkola on välittänyt tiedotteita sekä kuorolaisille että vanhemmille     

      sähköpostin välityksellä 

            -   ajankohtaisten asioiden tiedottaminen kotisivuilla 

            - 

 

Kansainvälinen toiminta 

 

             -    

 

Edustustehtävät 

 

          - 

 

Huomionosoitukset 

 

         -   kuoron kukkalaite yhdessä Soilat-kuoron kanssa kansalaiopiston rehtorin Olavi 

      Kaattarin siunaustilaisuudessa 

        -   kuoronjohtajan muistaminen Suomen kulttuurirahaston myöntämän Mikael   

      Agricola -mitalin johdosta 

        -   joulumuistamiset joulukonsertin jälkeen 

        - 

 

Julkaisutoiminta 

 

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

       -    lehdistötiedotteet konserteista ja muista ajankohtaisista asioista 

 

 

Yhdistyksen muu toiminta  

http://www.fermaatti.fi/


 

          -   kuorolaisten ja kotijoukkojen yhteinen illanvietto Kivirannassa 14.1. 

          -   Internet-sivujen ylläpito ja  päivitys 

     -  osallistuminen kuoron konserttien, esiintymismatkojen sekä koulutusviikonloppujen 

             järjestämiseen 

          -   

 

 

Jäsenet 

 

        -   kuorolaisten nimiluettelo liitteenä 

        - 

          
 

 

 

 


