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Helsingin Kannelkuoron toimihenkilöiden tehtävälista 

Kuoron puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi valitaan syyskokouksessa. 

Puheenjohtaja: 

1. johtaa kuoron yhdistystoimintaa yhdessä hallituksen kanssa  
2. toimii hallituksen puheenjohtajana  
3. vastaa siitä, että hallitus kokoontuu tarpeen mukaan ja riittävän usein  
4. vastaa siitä, että vuosikokoukset pidetään sääntöjen mukaisesti ja ajallaan  
5. edustaa kuoroa Sulasoliin ja muihin sidosryhmiin päin, mikäli ei toisin sovita  
6. allekirjoittaa viralliset paperit yhdessä hallituksen säännöissä mainitun jäsenen kanssa 
7. tukee kuoron uusien jäsenten hankintaa asemallaan 
8. vastaa uusien esiintymistilaisuuksien hankinnasta 
9. pj sekä hallitus huolehtivat ja vastaavat kuoron taloudenhoidon järjestämisestä, sekä että 

kirjanpito pidetään asianmukaisesti  
10. pj sekä hallitus allekirjoittavat edellisen vuoden taseen 

Puheenjohtajan tärkeimmät yhteistyökumppanit kuorossa ovat sihteeri, taloudenhoitaja ja 
laulunjohtaja 

Varapuheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi valitaan syyskokousta seuraavassa hallituksen 

kokouksessa ja hän sijaistaa puheenjohtajaa tarvittaessa. 

Kuoron sihteeri tai sihteeristö seuraavaksi vuodeksi valitaan syyskokousta seuraavassa 

hallituksen kokouksessa. 

Sihteeri: 

1. huolehtii siitä, että materiaali kuoron hallituksen, yleisiin ja vuosikokouksiin on sääntöjen 
mukaista ja saatavilla (esityslistojen ja pöytäkirjojen, toimintakertomuksen ja 
toimintasuunnitelman luonnokset) 

2. varaa tilan kokouksiin 
3. lähettää kokouskutsut  
4. toimii kokousten kirjaajana 
5. hankkii tarvittavat allekirjoitukset kokousasiakirjoihin 
6. laatii ja lähettää kuoron jäsenille tiedotteet toiminnasta 
7. vastaa ajantasaisten tietojen lähettämisestä sidosryhmille (SULASOL, Sulasolin Helsingin 

piiri ja Sekakuoroliitto) 
8. tiedottaa kuoron konserteista medialle 
9. ylläpitää kuoron nettisivuja yhdessä ICT-asiantuntijoiden kanssa 
10. ylläpitää kuoron paperisia ja sähköisiä asiakirja-arkistoja 

Varasihteeri: 

11. sijaistaa varsinaista sihteeriä 
12. tilastoi palvelukeskuksen ja kuoron omia tarpeita varten harjoitusten ja esiintymisten 

henkilömäärät 
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Jäsensihteeri: 

 

13. ylläpitää sähköistä jäsenrekisteriä iFestissä, joka on Sulasolin jäsenkuoroilleen tarjoama 
järjestelmä 

14. hankkii uusien jäsenten tiedot ja vie ne iFestiin 
15. tarkistaa Sulasol-lehden saajat jäsenrekisteristä 
16. laatii tarvittavat jäsenluettelot äänittäin mm. taloudenhoitajalle jäsenmaksuja varten 
17. lähettää merkkipäivätervehdykset jäsenille (65-, 70-, 75-, 80-, 85-, 90-, 95- ja 100- v-

syntymäpäivinä) 

18. lähettää suruvalittelut  
 

Kuoron taloudenhoitaja seuraavaksi vuodeksi valitaan syyskokousta seuraavassa hallituksen kokouksessa. 

Taloudenhoitaja: 

1. kerää jäsenmaksut kerran vuodessa 
2. maksaa laskut  
3. laskuttaa kuoron puolesta  
4. jakaa konserttien lippuja tai ohjelmia kuorolaisten myydä 
5. järjestelee konsertteihin ovimyynnin: käteiskassa ja ohjelmien myyjät  
6. maksaa kuoronjohtajan palkan sekä tarvittaessa muitten esiintyjien palkkiot  
7. laskee konserttitulojen ja lipunmyynnin käteiskassan ja tallettaa sen pankkiautomaatilla 
8. tulostaa kuukausittain tiliotteen 
9. tarkistaa (kuukausittain panot /otot) 
10. toimittaa tiliotteen kuitteineen kirjanpitäjälle 
11. tallentaa palkkatiedot ja työnantajan erillisilmoituksen tulorekisteriin   
12. maksaa tarvittavat verot OmaVeroon -  OTP- tunnisteella. 
13. ilmoittaa TEOSTOon kuoron esittämän musiikin (konsertin nimi ja ohjelma) sekä konsertin 

paikan, yleisömäärän ja tulotiedot Oma Teosto- ohjelmalla 
 

Kuoron isäntä seuraavaksi vuodeksi valitaan syyskokousta seuraavassa hallituksen kokouksessa. 

Isäntä: 

 
1. varmistaa harjoitustilan käytettävyyden  ja tarkoituksenmukaisuuden, hoitaa tilan  

järjestelyt: tuolit, johtajan koroke, valaistus  
2. ohjaa kuorolaisten paikoilleen harjoituksia varten  
3. järjestää konserttipaikalla käytettävien kuorokorokkeiden ja johtajan nuottitelineen ja 

korokkeen ennen konserttia ja hoitaa niiden järjestämisen pois konsertin jälkeen  
4. ohjeistaa kuorolaisten siirtymisen konserttilavalle ja sieltä pois 
5. varaa ja järjestää laululeiripaikan ja huolehtii paikan avaamisesta ja lukitsemisesta  
6. järjestää karonkkapaikan, tarjoilut ja kerää osallistujalistat tarvittaessa 
7. ennakoi esiintymiskokoonpanoja kierrättämällä osallistumislistoja 
8. laatii äänenvalvojille henkilölistat 
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 Lisäksi nykyinen isäntä on:  

- toiminut tukihenkilönä tietoteknisissä asioissa 
- järjestänyt esiintymistilaisuuksia palvelu- ja vanhainkodeissa 
- järjestänyt kevätretken  

 

Kuoron emäntä seuraavaksi vuodeksi valitaan syyskokousta seuraavassa hallituksen kokouksessa. 

Emäntä ja varaemäntä: 
 

- järjestävät kahvitukset laululeireillä tai muissa erikseen sovituissa tilaisuuksissa 

- hankkivat konsertteihin tarvittavat kukat 

 
 
Kuoron äänenvalvojat seuraavaksi vuodeksi valitaan syyskokousta seuraavassa hallituksen 

kokouksessa. 

Äänenvalvojat: 
 

- pitävät kirjaa harjoituksittain kuorolaisten läsnäoloista omassa äänilajissaan  

- säilyttävät kausittaiset listat itsellään vähintään 5 vuotta 

 

Puvustovastaava (Heidi Heino): 

- järjestää uudelle naispuoliselle kuorolaiselle esiintymisasun ja sopii taloudenhoitajan 

kanssa pukuihin liittyvistä taloudellisista asioista 

- määrittelee konserttien ja muiden tilaisuuksien esiintymisasun yhdessä taiteellisen 

johtajan kanssa 

 

 

 

 

 


