
 

 

 

 

 

 

Otamme syksyllä 2015 laajemmin käyttöön uuden jäsenrekisterin, jota varten 

kysymme jäsenhakemuksessa/-ilmoituksessa MYÖS lapsen huoltajan tietoja. Jokainen 

tieto tulisi täyttää huolellisesti, jotta saamme lisättyä huoltajien tiedot oikein. Vaikka 

lapsesi olisi jo jäsen, täytättehän tiedot huolellisesti silti. 

 Suomen Partiolaisten uusi sähköinen jäsenrekisteri, kuksa.partio.fi  

 Helpottaa lippukunnan ja vanhempien välistä yhteydenpitoa: 

- vanhemmat voivat itse päivittää muuttuneet yhteystiedot niin itsestään kuin 

huollettavasta 

- vanhemmat pystyvät tulostamaan huollettavien partiolaisten jäsenkortin 

(tarvitaan tapahtumiin, sekä saa alennusta esim. Scandinavian 

Outdoorstoresta) 

- otamme jossakin vaiheessa käyttöön tapahtumiin ilmoittautumisen Kuksan 

kautta 

- ryhmänjohtaja voi lähettää Kuksan kautta tietoa vanhemmille 

- lapsen laskun saa tilattua huoltajan verkkopankkiin 

 Käyttöönottovaiheet Mynämäen Maahisissa: 
 

1. Huoltaja täyttää Jäsenhakemus(/ilmoitus)-lomakkeeseen huoltajatiedot. (Tai 

toimittaa muuten samat tiedot Petri Hömpille) 

2. Jäsenrekisterinhoitaja Petri Hömppi lisää huoltajan tiedot Kuksaan (kestää 

muutaman viikon)  

3. Vanhemmat saavat sähköpostin, jossa kerrotaan huoltajanumero (ei liity 

jäsennnumeroon, huoltajat eivät liity lippukunnan jäseniksi) 

4. Huoltaja rekisteröityy Kuksaan ja luo itselleen PartioID:n. (Tarkemmat ohjeet 

seuraavilla sivuilla) 

5. PartioID:n luomisen jälkeen huoltaja pääsee kirjautumaan Kuksaan ja 

tarkastelemaan ja päivittämään sekä omia, että huollettavan tietoja. 

Huollettavalle EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA saa päivittää huoltajan tietoja. 

Puhelinnumeron kohdalle voi laittaa 000000 ja sähköpostin jättää tyhjäksi jos 

huollettavalla ei ole OMAA puhelinnumeroa tai sähköpostiosoitetta. 

 



HUOLTAJAN REKISTERÖITYMINEN JA PARTIOID:N LUONTI 

1. Mene osoitteeseen kuksa.partio.fi.  Klikkaa Rekisteröidy-painiketta 

 

2. Kirjoita Jäsennumero-kenttään sähköpostilla saamasi huoltajanumero ja kirjoita 

Sähköpostiosoite-kenttään sähköpostiosoite, johon sait viestin Kuksasta. Klikkaa ruksi 

kohtaan ”Hyväksyn palvelun käyttöehdot...” ja klikkaa Jatka-painiketta. 

 

3. Valitse kirjautumistapa, jolla haluat käyttää PartioID-tunnusta. Valittavana on joko 

Google-tili, Facebook-tili tai erillisen käyttäjätunnuksen ja salasanan luominen. Kun 

rekisteröityminen on onnistunut, ilmestyy  ruudulle teksti: PartioID-tilisi luonti on 

valmis. Klikkaa Jatka palveluun. Nyt olet kirjautunut ensimmäistä kertaa Kuksaan. 



 
Näet sekä omat että huollettavan tiedot klikkaamalla nimeä ruudun vasemmassa 

laidassa. 

Voit tarkistaa omat ja huollettavan tiedot. 

Yhteystiedot-välilehdelle on tallennettu mm.kotiosoite ja syntymäaika. Tietoja voi 

päivittää klikkaamalla Muokkaa tietoja -painiketta. Muista lopuksi tallentaa 

muutokset! 

Jäsenyydet-välilehdeltä näkyy mm. jäsenmaksutiedot ja jäsenyydet lippukunnassa 

Lopuksi kirjaudu ulos Kuksasta oikeasta ylänurkasta.  

 

PS.Kuksa tarjoaa mahdollisuuden e-laskutukseen.  

Jos haluat saada partiolaisten jäsenmaksun e-laskuna, kannattaa se heti 

huoltajanumeron saavuttua tilata omaan verkkopankkiin.  

1. Kirjaudu Kuksaan (tehtyäsi yllä olevat vaiheet) 

2. Huoltaja voi valita Kuksassa, että maksaa huollettavan jäsenmaksun. Tällöin lasku 

lähtee huoltajan itselleen valitsemansa laskutustavan mukaan. Huoltaja voi tilata 

lapsen jäsenmaksulaskun omaan verkkopankkiinsa sen jälkeen, kun hänet on lisätty 

Kuksaan ja linkitetty lapsen huoltajaksi.  

3. Verkkopankista haetaan laskuttajaa/toimittajaa ”Suomen Partiolaiset”, jonka 

jälkeen verkkopankki kysyy jäsennumeroa. 

4. Verkkopankin kysyessä jäsennumeroa, merkitään siihen huoltajan oma 

huoltajanumero. 

 

Tässä näkyy oma 

nimesi ja huollettavat. 

Pekka Partiolainen 

 

Mikäli sinulla on ongelmia Partio-ID:n luomisessa sekä Kuksan 

käytössä, älä epäröi ottaa yhteyttä jäsenrekisterinhoitaja Petri 

Hömppiin, 044-594 8718 petri.homppi@evl.fi tai lippukunnanjohtajaan 

Venla Viitasaloon 0400523378  venla.viitasalo@hotmail.com 


