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KUKSA-OHJE HUOLTAJILLE

• Tapahtumailmoitautumiset  hoidetaan  tapahtuman  oman  linkin  kauta  ja  näin 
ilmoitautumiset  kerätään  Kuksaan,  Suomen  Partolaisten  jäsenrekisterijärjestelmään. 
Tapahtuman  linkki  julkaistaan  LiPin  netsivuilla,  tapahtuman  infokirjeessä  ja  LiPin 
Facebook-sivulla.

• Ilmoitautumisessa tarvitaan partoID:tä. Huoltaja luo partoID:n huoltajanumerollaan (tai 
jos  on  partolainen  niin  omalla  jäsennumerollaan)  ja  ilmoitamallaan  sähköpostlla 
osoiteessa  htps://kuksa.parto.fi/ kohdassa  ”Rekisteröidy”.  Huoltajanumeron  saa 
automaatsest  sähköpostin,  kun  huoltaja  on  lisäty  Kuksaan.  Jäsensihteeri  lisää  uudet 
huoltajat ja häneltä saa myös hukkuneen huoltajanumeron. Ilmoita jäsensihteerille tetosi 
ja huolletavan pirtapiian nimi ja hän lisää sinut huoltajaksi.

• Huoltajat ilmoitavat alle 15-vuotaat tapahtumiin, joten alle 15-vuotaat  EIVÄT luo omaa 
partoID:tä.  Luotua  partoID:tä  käytetään  jatkossa  kaikkiin  tapahtumailmoitautumisiin. 
Huoltaja EI SAA luoda huoltajan partoID:tä huolletavan jäsennumerolla. 

• PartoID:n luomisen jälkeen huoltaja  pääsee kirjautumaan Kuksaan ja  tarkastelemaan ja 
päivitämään sekä omia, etä huolletavan tetoja. Huolletavalle EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA 
saa päivitää huoltajan tetoja. Puhelinnumeron kohdalle voi laitaa 000000 ja sähköpostn 
jätää tyhjäksi jos huolletavalla ei ole OMAA puhelinnumeroa tai sähköpostosoiteta.

• Jäsenkortn  voit  tulostaa  tai  tallentaa  pdf:nä  puhelimeen  esim.  Scandinavian  Outdooria 
varten  Kuksasta.  Kirjaudu  Kuksaan  huoltajan  partoID:lläsi  ja  valitse  ”Jäsenyydet”  ja 
”Tulosta  jäsenkort”.  Jäsenyyden  todistamista  vaatvisssa  tapahtumissa  johtajilla  on 
mukana jäsenlistat, joten jäsenkorta tarvitaan lähinnä partoalennusta varten.

• Tapahtuman linkin löydät siis LiPin netsivuilta. Valitse oikea tapahtuma ja seuraa linkkiä 
ilmoitautumissivulle. Valitse  ”Jos olet partolainen kirjaudu palveluun käytämällä PartoID-
tunnustasi”. Tätä vaihtoehtoa käytävät kaikki ne, joilla on partoID eli siis myös huoltajat, 
jotka  ilmoitavat  pirtapiikansa  tapahtumaan.  Joihinkin  tapahtumiin,  esim.  kaikille  avoin 
perheparto,  ilmoitaudutaan ”Jos  et  ole  partolainen”  -kohdasta,  muta ensin  mainitua 
vaihtoehtoa käytetään ellei  toisin mainita.  Klikkaa kohtaa ”kirjaudu palveluun” ja tämän 
jälkeen kirjaudu sisään partoID:lläsi ja pääset ilmoitautumislomakkeelle. Oikean yläkulman 
alasvetovalikosta valitaan ilmoitetava henkilö. Täytä lomake ja klikkaa ”Ilmoitaudu”. Saat 
tämän jälkeen vahvistusviestn sähköpostisi.

 

htp://kuksa.parto.fi/   (partoID:n luominen, tetojen päivitys, jäsenkortn tulostus)

htp://www.lipi.fi/   (tapahtumien ilmoitautumislinkit, tapahtumakalenteri)

htp://www.facebook.com/Pirtapiiat  (ilmoitautumislinkit)

Lisätetoja ja apua saa jäsensihteeriltä

jäsensihteeri Anniina Rantala

anniina.rantala@lipi.fi

puh. 050 5115516

http://www.facebook.com/Pirtapiiat
https://id.partio.fi/simplesaml/saml2/idp/SSOService.php?spentityid=https://kuksa.partio.fi&RelayState=https://kuksa.partio.fi/kotisivut/tilaisuus_ilmoittaudu.aspx?Id=6013
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