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PARTIOON LIITTYMINEN 
 
Partioon liitytään tavallisesti koulujen alussa. Partioon voi kuitenkin ilmoittautua minkä ikäisenä 
tahansa. Partion kohderyhmänä on 7–22 -vuotiaat, mutta toimintaa ja tekemistä on myös yli 22-
vuotiaille sekä alle kouluikäisille perhepartiolaisille. Partioon voi liittyä useammalla tavalla. 
Yleisin tapa on mennä paikkakuntasi partiolippukunnan tilaisuuteen ja ilmoittaa itsesi mukaan.  
 
Partion voi ilmoittautua myös sähköisesti nettisivujen kautta. Tällöin paikallinen lippukunta on 
teihin yhteydessä käsitellessään jäsenhakemuksia. Vuodenajasta riippuen tässä voi mennä 
kauankin 
 

Partiohaku 
Sopivaa lippukuntaa voi etsiä vaikka Partiohaulla osoitteessa www.partio.fi/partiohaku. 
Lippukuntaa voit etsiä kartalta, johon on merkitty kaikki kokoontumispaikat.  
 

 

Hae postinumerolla tai 
paikkakunnalla 
Helpoiten haet lähimpiä 
kokoontumispaikkaoja eli koloja 
kirjoittamalla tähän oman 
postinumerosi. 
 

Oikea lippukunta 
kun olet löytänyt sopivan 
lippukunnan klikkaa lippukunnan 
nimeä ja pääset tarkastelemaan 
lippukuntaa tarkemmin. 
 

Hae lippukuntaa kartalla 
tai nimellä 
Jos tiedät mitä lippukuntaa haet on 
nimi paras vaihtoehto, jos taas etsit 
lippukuntaa lähellä sinua kannattaa 
haku tehdä kartalla. 
 

Sivuilta löytyy myös lomake, jonka 
täyttämällä autamme sinua 
löytämään oikean lippukunnan. 
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Sähköinen ilmoittautuminen 
Lapsen voi ilmoittaa jonoon aikaisintaan sinä vuonna, jona hän täyttää 7 vuotta. Mukaan 
toimintaan voi päästä, jonotilanteesta riippuen, aikaisintaan sen vuoden syksynä, jona lapsi 
täyttää 7 vuotta. Joissakin lippukunnissa kokeillaan myös alle kouluikäisten perhepartiointia. 
Näihin lippukuntiin voi ilmoittautua jo nuoremmat. 
 

Kysy lippukunnalta 
Mikäli haluat tietää enemmän 
lippukunnasta ole rohkeasti 
yhteydessä lippukuntaan alla 
olevan lomakkeen kautta. 
 

Tietoa lippukunnasta 
Perustiedot näet tästä ja tarkemmin 
lippukunnan nettisivuilta. 
 

Jäsenhakemus 
Pääsette jättämään 
jäsenhakemuksen lippukunnalle 
klikkaamalla jäsenhakemus -
painiketta 
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Jäsenlaji 
Valitse oikea vaihtoehto ohjeen 
mukaan 
 

Nimi ja syntymävuosi 
Kirjoita lapsen nimen perään 
syntymävuosi. Tämä nopeuttaa 
jäsenhakemusten käsittelyä ja lapsi 
osataan liittää oikeaan ryhmään. 
 
Esimerkiksi: Ilmari2008 
 

Osoitetiedot 
Tähän osoitteeseen saa partiolehdet 
ja tapahtumapostin. 
 

Tähdellä merkityt kohdat ovat 
pakollisia. Muita ei tarvitse täyttää. 
 

TÄYTÄ PUHELINNUMERO- JA 
SÄHKÖPOSTIKENTTIIN LAPSEN 
OMAT TIEDOT.  
 
Jos lapsella ei ole omaa 
puhelinnumeroa, kirjoita kenttään 
123456, ja jos lapsella ei ole omaa 
sähköpostiosoitetta, jätä kenttä 
tyhjäksi.  
 
NÄIHIN KENTTIIN EI MISSÄÄN 
TAPAUKSESSA SAA LAITTAA 
VANHEMMAN PUHELINNUMEROA 
EIKÄ SÄHKÖPOSTIOSOITETTA! 
Niille on oma paikkansa huoltajan 
tiedoissa. 
 

Lisää huoltaja 
kun olet täyttänyt lapsen tiedot, 
paina  Lisää huoltaja -painiketta 
 

Lisää huoltaja ennen tallentamista! 
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Tähdellä merkityt kohdat ovat 
pakollisia, muita ei tarvitse täyttää 
 

TÄYTÄ PUHELINNUMERO- JA 
SÄHKÖPOSTIKENTTIIN HUOLTAJAN 
TIEDOT! 
 
Tänne on tarkoitus syöttää 
huoltajan puhelin ja 
sähköpostiosoite.  
 

Muista tallentaa 
jäsenen ilmoittautuminen aukeaa 
huoltajaikkunan sulkeuduttua. 
 

Useampi huoltaja 
Huoltajia voi ilmoittaa 
jäsenhakemuksen yhteydessä 
useampia. Lisätäksesi huoltajan 
klikkaa Lisää huoltaja -
painiketta. 
 

Muista lähettää hakemus 
Jäsenhakemus lähtee, kun klikkaat 
Lähetä-painiketta 
 

 
Lähettämisen jälkeen saat vahvistuksen sähköpostiisi (katso myös roskapostista). 

 
Käsittely saattaa kestää lippukunnissa pitkään. 

 
Kun lippukunta on käsitellyt jäsenhakemuksen, saat ohjeet partiorekisteri Kuksaan rekisteröitymisestä.  Jos 

rekisteröityminen ei onnistu vuorokauden kuluttua ole yhteydessä lippukuntaan tai rekisteri@partio.fi 
 

Tuossa alla on linkit ohjeisiin, joiden avulla rekisteröityminen ja tietojen muokkaaminen sujuu leikiten ;) 
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Ohjeita 
Lisää ohjeita löydät osoitteesta: www.partio.fi/kuksaohje 
 

 Jäsentietojen päivittäminen 
 Huoltajan ohje 
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