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Oikeus: Partiolainen tai huoltaja 

JÄSENTIETOJEN PÄIVITTÄMINEN 
Yhteystietojen päivittäminen ja jäsenkortin tulostaminen tehdään suoraan partiorekisteri 
Kuksassa. Tämän voi tehdä joko jäsen itse tai hänelle lippukunnan toimesta rekisteriin lisätty 
huoltaja. 

Huoltaja: Jos sinulla on alaikäisiä partiolaisia huollettavana, pyydä lippukuntaa lisäämään itsesi 
huoltajaksi kaikille huollettavillesi. Kun sinut on lisätty huoltajaksi, saat siitä sähköpostiviestin, 
jossa tiedot rekisteröitymistä varten. 

Tietojen päivittäminen 
nämä voi tehdä itse 

 rekisteröityminen partiorekisteri Kuksaan 
 omien yhteystietojen muutokset Kuksaan 
 jäsenkortin tallentaminen/tulostaminen 
 ilmoittautuminen joihinkin partiotapahtumiin 

nämä jäsenen tulee ilmoittaa lippukunnan jäsenrekisterinhoitajalle 

 huoltajan lisääminen 
 jäsenlajin muutokset (perheessä useampia partiolaisia) 
 partiosta eroaminen 
 uusien jäsenten liittyminen 

Rekisteröityminen 
Rekisteröityminen aloitetaan menemällä osoitteeseen kuksa.partio.fi. 

Tarvitset rekisteröitymiseen jäsenumeron ja sähköpostiosoitteesi, joka on syötetty Kuksaan. 
Tiedon näet vaikkapa jäsenlaskustasi tai kysymällä lippukuntasi jäsenrekisterinhoitajalta. Jos 
huoltajasi on ilmoitettu Kuksaan, voi myös hän muokata yhteystietojasi. 

 

 
 

Rekisteröidy 
Kun tulet ensimmäisen kerran Kuksaan 
tulee sinun rekisteröityä. Aloita 
klikkaamalla Rekisteröidy -painiketta 
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Jäsennumero 
Siis jäsenen oma jäsennumero. Ei 
käytetä huoltajanumeroa, kun 
rekisteröidään jäsentä. Jos huoltaja 
rekisteröi itseään käytetään 
huoltajanumeroa. 
  

Sähköpostiosoite 
sama kuin jäsenrekisterissä!  
 

Käyttöehdot 
raksi on pakollinen 

Google 
jos käytät googlea vaikkapa gmailin 
muodossa päivittäin, on tämä hyvä 
vaihtoehto! 
 

Valitse 3:sta kirjautumisvaihtoehdosta 
Siis mikä sopii itsellesi parhaiten. Muista kuitenkin, minkä 
valitset. 
 
Käyttäjätunnuksen palauttaminen on hankalaa, joten 
suosittelemme käyttämään Google- tai Facebook-tiliä, 
joissa on huomattavasti paremmat toiminnot unohtuneiden 
tunnusten ja salasanojen palauttamiseen. 
 

Facebook 
jos Facebook on tuttu, voit käyttää 
tätäkin vaihtoehtoa.  
 
 

Käyttäjätunnus ja salasana 
Käytä, jos et käytä noita edellisiä 
palveluja.  
 
 

Keksi itsellesi 
käyttäjätunnus 
ja muista se, sillä tarvitset sitä aina 
kirjautuessasi, eikä sitä näe oikein 
mistään. 
Huomaa, että Kuksassa käytetään 
vain pieniä kirjaimia ja numeroita. 
EI erikoismerkkejä, paitsi (-) 
 

Keksi myös salasana 
Tämäkin on hyvä muistaa! Kuksa on 
tarkka salasanoista, joten huomaa, 
että salasanassasi on: 
ainakin 8 merkkiä 
ainakin yksi iso kirjain 
ainakin yksi pieni kirjain 
ainakin yksi numero 
 

Salasana uudelleen 
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Kirjautuminen 
Kirjautuminen partiorekisteri kuksaan alkaa menemässä sivulle kuksa.partio.fi 

 

 
 

Terve tuloa partiorekisteri Kuksaan 
Kuksan etusivu näyttää tältä. Pestistäsi riippuen näkymä voi olla hyvinkin erilainen. Nyt on 
kyseessä jäsenen oikeudet. 

 

 
 

 

Kirjaudu Kuksaan käyttämällä 

PartioID:täsi ja salasanaa 
 

Vaihtoehtoiset kirjautumistavat 
Facebook- ja Google-
kirjautuminen 
 

Omat tiedot 
Pääset tarkastelemaan omia 
tietojasi klikkaamalla Siirry 
henkilön tietoihin -linkkiä 
pudotusvalikossa. 
 

Oma kuva 
Voit halutessasi lisätä itsellesi 
kuvan linkistä 
 

Muokkaa perustietoja 
klikkaamalla painiketta 
 

Salasana unohtunut? 
Pääset resetoimaan salasanasi 
linkistä. 

Käyttäjätunnus 
unohtunut? 
Kokeilitko kaikki? Kun mikään muu 
ei auta, niin ota yhteyttä 
kuksatuki@partio.fi 
 

Jäsenkortin tulostus 
Painikkeesta voit ladata ja tulostaa 
pdf-muotoisen jäsenkortin. (ota 
vaikka kuva kännykkään 
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Henkilökortin tiedot 
Henkilökortilla on paljon tietoja ja kaikki eivät ole oleellisia. 
Olennaiset kohdat on käsitelty alla. Mikään ei estä täyttämästä 
muitakin kohtia, muttei se ole pakollista. 
 

Osoitetiedot 
ovat tärkeät, sillä saat partiolehden 
ja tapahtuma- ja kurssikirjeet 
suoraan kotiisi. 
 

3. taho laskun maksajana 
Jos jäsenen maksut maksaa joku 
muu kuin jäsen itse tai hänen 
huoltajansa, voidaan maksajan 
tiedot syöttää tähän kohtaan.  
 
Tällaisia tapauksia voi olla esim jos 
työnantaja tai kunta/kaupunki 
maksaa jäsenen laskut. 
 

3. tahon sähköposti 
Siis laskutusta varten. EI jäsenen tai 
huoltajan oma sähköposti. 
 

Organisaatio osoitteena 
Tätä ei tule käyttää jäsenten 
kohdalla. 
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Kotikunta 
Helpottaa henkilön tunnistamista. 
 

Laskutustapa 
Valitse laskutustapa, jolla haluat 
partiosta tulevia laskuja maksaa.  
Oletuksena kaikille 15-vuotta 
täyttäneille lähtee lasku 
sähköpostilla. Alle 15-vuotiaat 
saavat jäsenlaskun paperisena. 
 

Puhelin 
Jos jotain sattuu, on puhelu nopein 
tapa tavoittaa, joten pidä tämä ajan 
tasalla! 
 

Sähköposti 
TÄHÄN EI SAA SYÖTTÄÄ 
HUOLTAJAN 
SÄHKÖPOSTIOSOITETTA. Sille on 
oma paikkansa huoltajan tiedoissa. 
 

Lähiomainen 
On hyvä olla syötettynä niillä, joilla 
ei ole huoltajia.  
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Jäsenlaji vihreälle! 
Kun olet maksanut jäsenmaksusi on 
näkyy jäsenlaji vihreällä, hienoa! 
 
Keltainen – tarkoittaa uutta jäsentä 
Punainen – jäsenlasku maksamatta 
 

Laskut hukassa 
avaa laskut välilehti. Sieltä näkyy 
laskutushistoriasi ja kaikki laskut 
pdf-tiedostoina. 
 

Välilehdet 
Partiohistoriasi kertyy hiljalleen 
näille välilehdille. Välilehdiltä 
löydät tieto tapahtumista, joille olet 
osallistunut, koulutuksistata, 
ansiomerkeistä. Näet myös, mihin 
ryhmiin kuulut ja mitä 
aktiviteetteja olet suorittanut. 
 

Älä unohda tallentaa! 

Jäsenen profiili 
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Jäsentietojen elinkaari 
Jäsentiedot pysyvät partiorekisteri Kuksassa koko jäsenyyden ajan. Kun jäsenyyden 
päättymisestä on kulunut 1 kk siirtyvät tiedot automaattisesti matrikkeliin, jolloin yhteystiedot 
poistuvat. Jäsenyys voidaan palauttaa lisäämällä jäsenyys lippukuntaan ja lisäämällä 
yhteystiedot.  

 

Toimintaan liittyviä tietoja poistetaan niiden muuttuessa tarpeettomiksi. Esimerkiksi 
tapahtumien vastaukset (allergia jne.) poistetaan 1/6 kk tapahtuman päättymisen jälkeen 
riippuen tietojen arkaluonteisuudesta. Osallistumishistoria ja laskutukseen liittyvät tiedot 
kuitenkin säilyvät. 

 

Jos jäsen pyytää meitä poistamaan itsensä rekisteristä, poistetaan kaikki hänen henkilötietonsa. 
Partiohistoria säilyy pseudonymisoinnin kautta tilastotietona. Jäsentä ei voida palauttaa! 

 

Muita ohjeita 
Lisää Kuksan ohjeita löydät osoitteesta www.partio.fi/kuksaohje 

 

Huoltaja 
jos sinulle on merkitty huoltaja 
näkyy se täältä. Jos haluatte lisätä 
huoltajan, niin ilmoittakaa siitä 
lippukunnan 
jäsenrekisterinhoitajalle! 
 

Huollettavat 
Huollettavasi näkyvät täältä. Siis 
huollettavasi, jos ovat partiossa. Jos 
ei näy, niin yhteys lippukuntaan. 
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