Kuksa-ohje vanhemmille
Viinikan sinityöt / Viinikan siniset

Partiossa käytetään jäsenrekisterinä Kuksaa (http://kuksa.partio.fi). Kuksan kautta kulkevat lippukunnan
yhteiset sähköpostitiedotteet, jäsenmaksulaskut sekä ilmoittautumiset tapahtumiin ja leireille. Tämän takia
on tärkeää, että kaikki lapset ovat rekisteröityneet Kuksan kautta lippukunnan jäseniksi ja että vanhemmat
luovat itselleen ”huoltajatunnuksen”, jonka avulla he ilmoittavat alaikäistä lastaan mm. leireille.
UUSI JÄSEN
Täytä jäsenhakemus alla olevan linkin kautta; pojat ilmoittautuvat Viinikan sinisiin ja tytöt Viinikan
sinityttöihin. Mikäli tiedät jo, missä ryhmässä lapsesi on (esim. Tuhatjalkaiset, 1-luokkalaisten uusi ryhmä
jne.), kirjoita se jäsenhakemuksen lisätietokenttään. Se helpottaa minua jäsenrekisterihoitajana liittäessäni
lasta oikeaan ryhmään.
Jos partiossa ei ole ennestään muita lapsia/aikuisia samasta perheestä, uusi jäsen on automaattisesti 1jäsen. Jos perheestä on jo muita lapsia partiossa, uusi jäsen on 2-jäsen. 3-jäsenyyttä meillä ei ole käytössä.
Viinikan siniset:
https://kuksa.partio.fi/kotisivut/jasenhakemus.aspx?id=9999711
Viinikan sinitytöt:
https://kuksa.partio.fi/kotisivut/jasenhakemus.aspx?id=9999712
Huomatkaa hakemusta täytettäessä, että täytätte lapsen sähköpostiosoitteeseen VAIN lapsen oman
sähköpostiosoitteen; mikäli hänellä ei sellaista ole, jättäkää kohta tyhjäksi. Kuksa menee sekaisin, jos sekä
lapsella että vanhemmalla on sama sähköpostiosoite. Muistakaa myös lisätä lapselle huoltaja/huoltajat
sähköpostikentän alla olevasta ”lisää huoltaja” -painikkeesta.

HUOLTAJATUNNUSTEN TEKO
Kun jäsenhakemus on käsitelty, huoltajalle pitäisi tulla sähköpostiin ohjeet huoltajatunnuksen luomisesta.
Tärkein tieto sähköpostissa on huoltajan oma jäsennumero. Sähköposti saattaa joskus jäädä tulematta,
joten tässä samat ohjeet.
Mikäli sähköpostia ei kuulu, ota yhteyttä Hannaan (hannam.lehto@gmail.com / 040 5360996) saadaksesi
huoltajanumeron selville.
Lapsella on oma partion jäsennumero, Emmi Esimerkillä se on vaikka 1112223. Huoltajilla on omat
huoltajanumerot, joiden avulla he luovat tunnukset Kuksaan. Yleisesti huoltajan numero on lapsen
numeroa numeron isompi/pienempi, esim. Hanna Huoltajan numero olisi tässä tapauksessa 1112224.
Mutta poikkeuksiakin on.

 jatkuu

1. Mene osoitteeseen http://kuksa.partio.fi ja klikkaa kohtaa ”rekisteröidy” (ympyröity keltaisella).

2. Kirjoita jäsennumeroksi sähköpostissa tullut huoltajanumerosi ja sama sähköpostiosoite, jonka
lisäsit jäsenhakemusta tehdessäsi omaksi sähköpostiksesi. Hyväksy palvelun käyttöehdot ja paina
”jatka”.
Mikäli et pääse jatkamaan tästä vaiheesta eteenpäin ja Kuksa valittaa mm. ”Sähköpostiosoite ja
jäsennumero ei täsmää” tai ”Sähköpostia ei löydy” tarkasta ensin jäsennumero ja sähköposti ja
seuraavaksi ota yhteyttä jälleen Hannaan (hannam.lehto@gmail.com / 0405360996). Mikäli tiedot
ovat oikeat, mutta eteenpäin ei pääse, Kuksa on luultavasti taas hajonnut ja tunnukset täytyy
resetoida.

3. Seuraavalla sivulla voit valita haluamasi kirjautumistavan (google-tunnukset, käyttäjätunnus &
salasana jne.) ja asettaa tarvittavat tunnukset.
Jos sinulla on useampia lapsia partiossa, voit samoilla huoltajatunnuksilla hoitaa kaikkien
perheenjäsenten partioasioita. Leireille ilmoittautuessa muista valita oikea ilmoitettava lomakkeen
yläosassa olevasta pudotusvalikosta.

