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Fermaatti-kuoron Tuki ry.
TOIMINTAKERTOMUS V. 2017
Fermaatti-kuoro, aiemmin Kalajoen Nuorisokuoro, on perustettu syksyllä
1979 ja kuoron tukiyhdistys keväällä 1994. Vuosi 2017 oli siis kuoron 38.
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 Soili Autio ja kuoron säestäjänä Minna-Liisa
Kaattari. Syyskaudella kuoron äänenmuodostajana ja apujohtajana syyskaudella on toiminut
Emma Räihälä. Laulajia kuorossa oli v. 2017 lopussa 28 laulajaa + 1 opiskelija. Uusia
kuorolaisia oli tullut alkuvuodesta 1 ja syksyllä 3, ja vuoden aikana kuoron jätti 7 laulajaa.
Kaikkiaan vuoden -17 aikana kuorossa lauloi yhteensä siis 36 laulajaa.
Harjoitukset ja koulutukset (48 + 3)
Vuonna 2017 säännöllisiä harjoituksia pidettiin perjantai-iltaisin klo 17.30–19.30 sekä
ennen esiintymisiä esiintymispaikalla yhteensä 48 kertaa (kevätkaudella 25, syksyllä 23).
Muu koulutus:
• 25.-26.2. viikonloppukoulutus Kalajoen kristillisellä opistolla yhdessä Sievin
Metafora-kuoron kanssa
• 3.11. Jyrki Myllylän Body Percussion -koulutus
• 25.-26.11. viikonloppukoulutus teemana 'Suomeni laulut' yhdessä säestäjien,
Soilat- ja Chorus Vallis -kuorojen kanssa. Fermaatti-kuoron,
äänenmuodostusopetusta antoi Emma Räihälä
Esiintymiset (17)
Konsertteja 11, joista kymmenen yhteiskonserttia:
* 12.2. Kirkkokonsertti Siionin virsi -sunnuntaina Kalajoen kirkossa yhdessä
rovastikunnan muiden kuorojen kanssa
* 26.2. 'Talven taikaa' -konsertit (2) yhdessä Metafora-kuoron kanssa Kalajoen
kristillisellä opistolla ja Sievin Vääräjoki-salissa
* 22.4. Kansalaisopiston 'Kevyen musiikin konsertti' Merenojan salissa
* 13.5. Kirkkokonsertti Vanajan kirkossa yhdessä Lapuan Mieskuoron kanssa
* 14.5. Nuorten Kuoroliiton Äitienpäivän kirkkokonsertti Hämeenlinnan kirkossa
* 14.5. Sulasolin Hämeenlinnan Laulujuhlien pääjuhla Jäähallissa
* 16.8. Kesäillan konsertti Kalajoen kirkossa
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* 3.12. 'Suomeni laulut' -yhteiskonsertti Soilat- ja Chorus Vallis -kuorojen kanssa
Ylivieskan Akustiikassa
* 5.12. 'Suomi 100' -kirkkokonsertti yhdessä eri kuorojen ja soitinryhmien kanssa
* 8.12. 'Suomeni laulut' -yhteiskonsertti Soilat- ja Chorus Vallis -kuorojen kanssa
Kalajoen kristillisen opiston salissa
Muita esiintymisiä 4:
* 11.4. avustaminen Hiljaisen viikon kirkkoillassa Kalajoen kirkossa
* 25.5. esiintyminen Kalajoen kotiseutuyhdistyksen 80-vuotisjuhlassa kristill.
opistolla
* 3.6. esiintyminen Kalajoen lukion ylioppilasjuhlassa
* 9.12. esiintyminen Kalajoen Osuuspankin 95-vuotisjuhlan tilaisuudessa
Rantakallassa
Pienryhmäesiintymisiä 1:
* pienryhmän esiintyminen lukion ylioppilas/itsenäisyysjuhlassa

Laulujuhlat, festivaalit, kilpailut:
* Sulasolin järjestämät Laulu-ja soittojuhlat Hämeenlinnassa 12.-14.5.
Muu:
• kuorolaiset Helmi ja Hilla Isokääntä ovat Nuorten Kuoroliiton ns. Nuorten
Tiimiin jäseniä ja osallistuivat 12.8. Tampereella Nuorten Kuoroliiton
järjestämään Jyrki Myllylän Body Percussion -koulutukseen
• Ida Kupari kuvasi kuoroa eri julkaisuihin
• 10.6. Kalajoki-messut Hiekkasärkillä Event Park-areenalla
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TUKIYHDISTYKSEN TOIMINTA
Hallinto
Fermaatti-kuoron Tuki ry. perustettiin kuoron taustayhteisöksi 24.5.1994. Kertomusvuosi on
näin ollen yhdistyksen 24. 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. Kevätkokouksessa sääntöjä muutettiin siten, että jatkossa
vuosittain pidetään vain yksi yleinen kokous.
Yhdistyksen puheenjohtajana ja samalla hallituksen puheenjohtajana vuonna 2017 toimi
Leena Rahja. Muut hallituksen jäsenet olivat; Soili Autio asiantuntijajäsen, Anne Isokääntä
varainhankintavastaava, Virpi Manninen varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja/pukuvastaava
Kristiina Valliovuo sekä muut hallituksen jäsenet Tarja Leppilampi, Rosa Pisilä ja Anne
Johansson (varajäsen). Kuorolaisten edustajana olivat Katja Nikupaavo ja varajäsenenä
Ronja Juola. Yhdistyksen sihteerinä toimi Marjaana Juola. Yhdistyksen syyskokouksen
valitsemana toiminnantarkastajana toimi Marjukka Petäistö. Toimintakauden aikana hallitus
kokoontui 6 kertaa. Puheenjohtaja, kuoronjohtaja ja sihteeri toimivat hallituksen
valmistelevana työryhmänä.

Varainhankinta
Aiempien vuosien tapaan tukiyhdistys vastasi avustushakemusten tekemisestä. Yhdistyksen
toimintaa ovat tukeneet vuonna 2017 avustuksin:
* Kalajoen Seurakunta, talousarvioavustus 1200€
* Kalajoen kaupunki, kulttuuriavustus 2000€
* OK-opintokeskus, koulutustuki 16 tuntia, 378€
* Keski-Pohjanmaan kulttuurirahasto, avustus Suomeni laulut -konsertteihin 2000€
* Opetus- ja kulttuuriministeriö, matka-avustus 10 000€ Islantiin 2018
Yhteensä avustuksia saatiin 15 578 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
esiintymismatkoihin osallistumalla erilaisiin myyjäisiin ja tapahtumiin myymällä
leivonnaisia, arpoja ja kuoron äänitteitä.
Varainkeruutapahtumat vuodelta 2017:
*S-Market leivonnaisten myynti 29.4. ja 2.12.
* Kahvituksen järjestäminen Soilat-kuoron konsertin yhteydessä Kalajoen
Kristillisellä opistolla 1.5.
* Osallistuminen 10.6. Kalajoki-messuille Hiekkasärkillä Event Park-areenalla
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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
Kansainvälinen toiminta
- Islannin Norbusang-kuorofestivaalimatkan 2018 suunnittelu
Edustustehtävät
- Kuoronjohtaja Soili oli tutustumassa Reykjavikiin Nuorten kuoroliiton edustajana
Norbusang-kokouksessa Islannissa maaliskuussa 2017
Huomionosoitukset
- Kukkakimppu konserteissa kuoronjohtajalle ja mahdollisille säestäjille sekä äänitteitä
vieraileville kuoronjohtajille
- joululahja kuoronjohtajalle
Yhdistyksen muu toiminta
- Osallistuminen Sulasolin laulujuhlille Hämeenlinnaan 12.-14.5.
-Internet-sivujen, Facebookin ja Instagramin ylläpito ja päivitys
- osallistuminen kuoron konserttien, esiintymismatkojen sekä koulutusviikonloppujen
järjestämiseen, suurimpana Suomeni laulut -konserttien 3.12. ja 8.12. järjestäminen
yhteistyössä Soilat ja Chorus Vallis -kuorojen kanssa.
Jäsenet
* kuorolaiset 30 henkilöä

