
Ohjeet lipunmyyjille: 

1. Pyydä tuottajalta/ohjaajalta varauslista sekä tieto myytävien paikkojen määrästä. 

2. Täytä lipunmyyntilomakkeeseen esityksen nimi, päivämäärä, lipunmyyjä ja lippujen hinnat (Myös 

ilmaislipuille oma kohtansa) 

3. Laske pohjakassa ja merkitse se lomakkeeseen 

4. Lipunmyynti alkaa yleensä 30 min ennen esitystä. Tee siis yllä olevat toimenpiteet siihen mennessä 

5. Lippuja myydessä merkitse kukin myyty lippu oman hintansa alle lomakkeeseen tukkimiehen 

kirjanpidolla. 

6. Mikäli esitykseen on erillisryhmälle sovitettu liput laskutettavaksi, merkkaa ryhmän nimi ja kävijämäärä 

erilliselle lapulle.??? 

7. Kysy lipunostajilta onko heille varausta ja viivaa yli käytetyt varaukset.  

8. Mikäli lipunostajalla on oma tai edustamansa tahon nimi kutsuvieraslistalla, merkitse lippu ilmaisiin 

lippuhin ja vieraslistalle käytetyksi. 

9. Pysy laskuissa myydyissä paikoissa (ota huomioon myös varaukset). Älä myy ylimääräisiä lippuja ennen 

kuin olet puhunut asiasta tuottajan ja/tai ohjaajan kanssa. Ylimääräisiä paikkoja voidaan mahdollisesti 

tehdä lisää. 

10. Mikäli pari minuuttia ennen esityksen alkua varattuja paikkoja ei ole lunastettu ne voidaan myydä 

muille. 

11. Myynnin jälkeen (esim. esityksen jälkeen tai väliajalla) laske tulot (kassan sisältö myynnin jälkeen - 

pohjakassa = tulot, kannattaa laskea ainakin kahdesti, jos tuntuu ettei täsmää) ja merkkaa se 

lomakkeeseen.  

12. Laske myös lomakkeelle merkittyjen lippujen rahallinen summa. Mikäli lomakkeen summa eroaa 

todellisista tuloista tee tarvittavat korjaukset. Esim. Rahaa on 5€ enemmän kuin lomakkeen mukaan pitäisi 

olla. Merkitse lomakkeeseen yksi 5€ lippu lisää. 

13. Tarkistuksen jälkeen merkkaa numeroin hinnoittain kokonaiskävijämäärä yhteensä sarakkeeseen ja 

erikseen laskutettavien määrä omaan sarakkeeseen. Jos et tiedä sovittua laskutussummaa, jätä se tyhjäksi. 

14. Muistakaa kirjoittaa nimenne selvästi sekä allekirjoituksenne lomakkeeseen.  

15. Mikäli et ole seuraava lipunmyyjä luovuta kassa lomakkeineen ja ohjeineen seuraavalle lipunmyyjälle, 

tuottajalle tai muulle asiasta vastaavalle henkilölle. 

16. Viimeisen esityksen jälkeen luovuta kassa ja lomakkeet tuottajalle. 

Tämä kaikki on sen takia, että tuottajan on jälkeenpäin huomattavasti helpompi eritellä tulot esityksestä, 

joten autat häntä täyttämällä lomakkeen. 

Ei tarvinne sanoa, että olet asiakaspalvelija, joten iloista mieltä. Ei se niin hirveetä ole. ^^ 


