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Kuorotoiminnan ohjesääntö 

 

1. Kuorotoiminnan ohjesääntö 

Joensuun ortodoksisen seurakunnan kuorotoiminnan ohjesääntö koskee seurakunnan 

kanttoreita ja laulajia: kuoroissa, kirkoissa sekä rukoushuoneissa. Ohjesääntö ohjaa 

kanttorien, kuorojen ja kuorolaisten toimintaa. 

2. Kirkkomusiikkitoiminnan visio 

Joensuun ortodoksisen seurakunnan kirkkomusiikkityön päätavoitteena on kaunis, 

rukouksellinen ja elävä jumalanpalveluselämä. 

  

Jokainen toiminta-alue ja toimiala voivat toteuttaa yhteistä kirkkomusiikin visiota 

itsenäisesti, omalle alueelleen sopivalla tavalla.   

Kirkkomusiikkitoiminnan tavoite kaikilla alueilla on sitouttaa laulutaitoisia seurakuntalaisia 

seurakunnan toimintaan. Yhteistyö eri kuorojen välillä voi toteutua päätavoitetta 

palvelevien yhteisten konserttien, tapahtumien ja koulutusten kautta. 

3. Kanttori 

 

 Seurakunnan kuoroa johtaa seurakunnan kanttori. Työnkuvissa määritellään 

kanttorien kuorojen johtamisvastuut. Kanttori vastaa kuoron ohjelmistosta ja 

esittämiseen liittyvistä ratkaisuista. Kuorolla voi olla kanttorin apuna toimikuntia tai 

työryhmiä. 

 Kanttori valitsee kuoronsa laulajat. 

 Kanttori voi tarvittaessa koota jumalanpalveluksiin sekä muihin tilaisuuksiin erillisen 

lauluryhmän laulajistaan. 

 Laulajien kohtelun tulee olla oikeudenmukaista ja kunnioittavaa. 

 Kanttori kuulee kuorolaisia kuorotoiminnan kehittämisessä. 

 

4. Laulaja 

 

 Kuoroon hakeudutaan laulajaksi kuoroa johtavan kanttorin kautta. Perusteena 

kuorossa laulamiseen ovat: 

- laulutaito  

- kyky seurata kanttorin johtamista  

- kyky sopeutua uuteen ohjelmistoon  

- sitoutuminen kuoroyhteisöön ja yhteisön myönteiseen rakentamiseen 

- kuoron kokonaissointi 

- laulaja sitoutuu noudattamaan kanttorin ohjeita kuorotoimintaan liittyen esim. 

säännölliseen harjoitteluun sitoutuminen 

 



 Kirkkolaulajan tehtävä on arvokasta vapaaehtoistyötä. Kuorolaisella on 

mahdollisuus kahdenkeskisiin luottamuksellisiin keskusteluihin kanttorin kanssa 

kuorossa laulamiseen, kuoron käytänteisiin ja vapaaehtoistyössä jaksamiseen 

liittyvissä kysymyksissä. 

 Palveluksissa ja muissa tilaisuuksissa lauletaan kanttorin valitseman ohjelmiston ja 

johdon mukaisesti. Ohjelmistosta voi keskustella palvelusten ulkopuolella. 

 Palvelukseen pääsee laulamaan kanttorin luvalla. Joskus laulamassa voi olla 

kanttorin erikseen sopima ryhmä. 

 Kirkkolaulajan on hyvä osallistua silloin tällöin palvelukseen rukoilijana. Tällöin hän 

saa käsityksen kuoron soinnista jumalanpalveluksessa. 

 Kuorosta voi erota keskustelemalla kanttorin kanssa. Tarvittaessa kanttori 

keskustelee laulajan kanssa kuorossa laulamisen perusteista ja osallistumisesta 

kuorotoimintaan. 

 

5. Seurakunta 

 Kirkkolaulu on seurakunnan jumalanpalvelustoiminnan edellytys. Seurakunta 

sitoutuu: 

- tukemaan kanttorien ammattitaitoa varaamalla resursseja kanttorien 

ammattitaitoa tukevaan koulutukseen. 

- tukemaan laulajien vapaaehtoistyötä, laulussa kehittymistä sekä laulajayhteisön 

muodostumista. 
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