JOULUKONSERTTIEN LIPUNMYYNTI 2016
Kiireisten tiivistelmä:
• joululiput myynnissä, saa aloittaa, vähimmäistavoite 5-10/kuorolainen
lipputilaukset lomakkeella: http://bit.ly/2fH6691
• tarkemmat ohjeet alla sekä osoitteessa tapiolankuoro.fi/kuorolaisille

Hei kaikki kuorolaiset ja kuoroperheet!
Kiitos erittäin hienosta Rautavaaran muistokonsertista ja muutenkin hyvin sujuneesta
yhteistyöstä tämän vuoden aikana! Seuraavaksi onkin sitten vuorossa tämän vuoden
viimeinen mutta myös ehdottomasti suurin yhteinen ponnistus: VALO-joulukonsertit ja
niihin liittyvä ennakkolipunmyynti.
Lipunmyynti ja kaikki konserttijärjestelyt koordinoidaan minun ja muiden kipinäläisten
sekä vanhempaintoimikunnan toimesta. Kysymme erikseen talkooapua järjestelyihin
lähempänä konsertteja. Jos tulee hyviä ideoita, laittakaa viestiä niin jutellaan!
Tässä ohjeet (toivottavasti) kaikesta tarpeellisesta liittyen lipunmyyntiin. Prosessi on
hieman uudistunut, jotta aiempien vuosien taloushallintohärdelli ei toistuisi. Kysykää
vaan heti luettuanne, jos tulee kysyttävää. Kiitos kaikille avusta jo etukäteen, tästä tulee
hieno joulukausi!
Lipunmyynti kuorolaisten kautta:
•

•
•

•
•

Tavoitteena on, että kaikki kuorolaiset / kuoroperheet myyvät vähintään 5–10
lippua VALO-joulukonsertteihin. Voitte myydä lippuja esimerkiksi
perheenjäsenille, sukulaisille, tuttaville, kavereille, naapureille, työkavereille, jne.
Joululipunmyynti on tärkeä osa kuoron rahoitusta, ja se auttaa kattamaan sekä
näiden konserttien että koko vuoden muun toiminnan kuluja.
Tämän lisäksi kuorolaiset/kuoroperheet saavat provisiona jokaisesta 10 lipun
jälkeen myydystä lipusta 1 % (yhden prosenttiyksikön) alennuksen kevään 2017
lukukausimaksuun. Eli myymällä 110 lippua saa kevään maksunsa kuitattua
kokonaan ;)
o Jos saatte lippuja kaupaksi vielä enemmän, sitten jatkamme alennusta
ensin leirimaksuihin ja sitten syksyn 2017 maksuihin.
Lippuja saa myydä niin paljon kuin ehtii ja pystyy. Lippuja saa tilata lisää sitä
mukaan kun tulee tarve. Olisi hienoa, jos saamme konsertit myytyä loppuun!
Lippuja myyvät kanssamme myös Lippu.fi sekä kaikki halukkaat
pääkaupunkiseudun koululuokat ja urheilujoukkueet. Jos teillä on tähän liittyen
hyviä kontakteja, pyytäkää meiltä heille ohjeet laittamalla meille viestiä
osoitteeseen joululiput@tapiolankuoro.fi. Kiitos!

Kuinka toimin?
Tilatkaa myyntiin haluamanne määrä lippuja lomakkeella: http://bit.ly/2fH6691
o Toimitamme liput harjoituksiin kuorolaiselle
o Laskutamme liput 20.12. tekemänne tilauksen mukaan. Laskun eräpäivä
on 23.12.
•

Jos tilaamianne lippuja jää myymättä:
o Ilmoittakaa ne joka konserttia edeltävään päivään mennessä (eli 9, 15. ja
18.12.) samalla lipputilauslomakkeella syöttämällä sama nimitieto kuin
tilauksessa ja määräksi miinusmerkkinen luku (esim. -2) oikean konsertin
ja lippukategorian kohdalle.
Näin voitte myös tarvittaessa muuttaa esim. kaksi eläkeläislippua saman
konsertin peruslipuiksi: Syöttäkää oikean konsertin kohdalle
vähennettävään kategoriaan miinusmerkkinen lippuluku (esim.
Eläkeläinen "-2") ja oikeaan kategoriaan plusmerkkinen luku (esim.
Peruslippu "2"). Näin osaamme heti laskuttaa teiltä oikeat summat!
o Palauttakaa kaikki myymättömät liput kirjekuoressa viimeistään konserttiin
19.12; kirjoittakaa kuoreen kuorolaisen nimi ja ”joululippujen palautus”.
o Koska liput ovat kuorolle rahanarvoisia, lipputilaus on sitova: laskutamme
kaikki tilatut, palauttamattomat liput.

Tästä voitte tarkistaa lipputilauksenne (taulukkoa ei voi muokata suoraan, kaikki
muutokset lipputilauslomakkeen kautta): http://bit.ly/2feCsqH
Lippujen hinnat:
25 € aikuinen / peruslippu
22 € eläkeläinen
18 € opiskelija, työtön, varus-/siviilipalvelusmies, lapset 12v. alkaen
(alle 12-vuotiaat ilmaiseksi)
Konserttien ajankohdat:
•

Temppeliaukion kirkko (Helsinki) la 10.12. klo 17.30

•

Temppeliaukion kirkko (Helsinki) la 10.12. klo 20

•

Tapiolan kirkko (Espoo) pe 16.12. klo 17.30

•

Tapiolan kirkko (Espoo) pe 16.12. klo 20

•

Olarin kirkko (Espoo) ma 19.12. klo 18

Kysyttävää?
info@tapiolankuoro.fi

