Jäsenrekisteri Kuksa
Kuksa on Suomen Partiolaisten jäsenrekisteri, jota lippukunta käyttää
jäsentensä tietojen tallentamiseen. Kuksa helpottaa yhteydenpitoa kodin ja
johtajien välillä ja sitä voidaan käyttää myös tapahtumiin ilmoittautumisiin.
Lippukunnan tiedotteet ja lippukuntalehti lähetetään jäsenrekisteristä löytyviin
postiosoitteisiin ja sähköposteihin. On siis tärkeää, että partiolaisten ja
huoltajien yhteystiedot ovat Kuksassa aina ajan tasalla.
PartioID
Kuksaa käytetään henkilökohtaisen PartioID:n avulla. PartioID:n avulla voi
muun muassa ilmoittautua tapahtumiin ja päivittää jäsentiedot. Alaikäisten
huoltajat voivat luoda itselleen PartioID:n. Tämä edellyttää huoltajan tietojen
lisäämistä huollettavan jäsentietoihin. Alaikäinen partiolainen voi myös luoda
PartioID:n, mutta hän ei voi itse ilmoittautua tapahtumiin.
Jokainen huoltaja saa oman ”jäsennumeronsa” Kuksaan ja tätä huoltajan
jäsennumeroa tarvitaan kun rekisteröidytään palveluun. Jäsennumero
lähetetään sähköpostilla siihen osoitteeseen, joka on tallennettu huoltajan
tietoihin. PartioID luodaan kerran, jonka jälkeen sitä käytetään aina
kirjauduttaessa sisään Kuksaan. Huoltajan tietojen lisääminen ja PartioID:n
luominen eivät tarkoita huoltajan jäsenyyttä.
PartioID lapselle vai huoltajalle?
PartioID:n voi luoda huoltaja ja/tai partiolainen itse. Molemmilla on oma
jäsennumeronsa, jolla PartioID luodaan. Ilmoittautumisen retkelle tai leirille voi
kuitenkin tehdä vain täysi-ikäinen tai alaikäisen huoltaja. Yli 15-vuotiaat voivat
tarvita Kuksaa pestintä hoitamiseen. Näistä syistä johtuen PartioID:n luominen
ei ole tarpeellista alle 15-vuotiaille.
Mihin tarvitsemme huoltajan tietoja?
Huoltajan tietojen tallentaminen helpottaa yhteydenpitoa lippukunnan ja kodin
välillä. Huoltajat voivat tiedot luovutettuaan luoda PartioID:n jonka avulla he
voivat ilmoittaa huollettavansa tapahtumiin ja tarvittaessa päivittää hänen
jäsentietonsa. Lippukunta lähettää sähköpostitse lähetettävät tiedotteet
alaikäisten huoltajille vaikka lapsen tiedoissa olisi sähköpostiosoite.
Jäsenelle voidaan lisätä useamman huoltajan tiedot, jolloin kukin huoltaja saa
lippukunnan tiedotteet ja voi luoda itselleen PartioID:n. PartioID:n luominen
molemmille ei ole välttämättömyys.

Näin käytät Kuksaa ensimmäisen kerran
1.
Mene osoitteeseen http://kuksa.partio.fi. Sivun alalaidassa lukee
”Eikö sinulla ole vielä PartioID:tä?” Klikkaa Rekisteröidy-painiketta.
2.
Kirjoita Jäsennumero-kenttään sähköpostilla saamasi jäsennumero ja
kirjoita Sähköpostiosoite-kenttään sama sähköpostiosoite, johon sait viestin
Kuksasta.
Jos
sinulla
on
jäsenkortti,
löydät
jäsennumeron
siitä.
(Sähköpostiosoitteen on oltava sama, jotta rekisteröityminen onnistuu. Ota
yhteyttä lippukunnan jäsenrekisterinhoitajaan mikäli et tiedä omaa
jäsennumeroasi.) Klikkaa ruksi kohtaan ”Hyväksyn palvelun käyttöehdot...” ja
klikkaa Jatka-painiketta.
3.
Valitse kirjautumistapa, jolla haluat PartioID:tä käyttää. Valittavana on
joko Google-tili, Facebook-tili tai erillisen käyttäjätunnuksen ja salasanan
luominen.
a. Jos valitset Google- tai Facebook-tilin, noudata sivuston ohjeita.
b. Jos valitset käyttäjätunnuksen ja salasanan, voit keksiä ne itse.
Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana muistiin. Lopuksi klikkaa Jatka.
4.
Kun rekisteröityminen on onnistunut, ilmestyy ruudulle teksti: PartioIDtilisi luonti on valmis. Kiitos rekisteröitymisestäsi! Klikkaa Jatka palveluun. Nyt
olet kirjautunut ensimmäistä kertaa Kuksaan.
5.
Huoltaja näkee Kuksasta huollettavansa/huollettaviensa tiedot.
Huollettavien nimet on listattu vasempaan laitaan ja tiedot avautuvat nimeä
klikkaamalla.

Jotta PartioID:n luominen onnistuisi, päivitämme kaikkien jäsenten tiedot
Kuksaan. Tarvitsemme päivitettyjä yhteystietoja myös lippukuntalehden ja
tiedotteiden lähettämiseen.
Täytäthän oheisen jäsentietolomakkeen ja palauta se mahdollisimman pian
ryhmänjohtajallesi tai jäsenrekisterinhoitajalle.

Jäsenrekisterinhoitaja
Jonna-Tuulia Julkunen
jttorman@gmail.com
040 5498998

Jäsentietolomake
Jäsenen tiedot
Etunimet:
Kutsumanimi:
Sukunimi:
Katuosoite:
Postinumero ja -toimipaikka:
Syntymäaika:
Puhelinnumero (jäsenen ei huoltajan, jos on):
Sähköposti (jäsenen ei huoltajan, jos on):

Kuvia tai videoita, joissa esiinnyn ei saa julkaista lippukunnan nettisivuilla, sosiaalisen median
tileillä (kuten Facebook & Instagram) tai lehtijutuissa.

Täysi-ikäisen jäsenen allekirjoitus

Huoltajan tiedot
Etunimi:
Sukunimi:
Katuosoite:
Postinumero ja -toimipaikka:
Puhelinnumero:
Sähköposti:
Huoltajan allekirjoitus:

( ) rastita tarvittaessa

Huoltajan tiedot
Etunimi:
Sukunimi:
Katuosoite:
Postinumero ja -toimipaikka:
Puhelinnumero:
Sähköposti:
Huoltajan allekirjoitus:

