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lippukunnanjohtaja
jäsenrekisterinhoitaja
sihteeri

NÄIN SAATTE LIPPUKUNTANNE
ESILLE PARTION NETTISIVUILLE
Partion nettisivujen lippukuntahaussa tehdään joka syksy tuhansia lippukuntahakuja, kun uudet
partiolaiset ja heidän vanhempansa etsivät sopivaa lippukuntaa itselleen tai lapselleen.
Näkyyhän teidänkin lippukuntanne lippukuntahaussa? Uusina ominaisuuksina tietoihin pystyy
lisäämään vapaamuotoisen kuvauksen lippukunnasta, onko kyseessä tyttö-, poika- vai
yhteislippukunta sekä valitsemaan sopivan kategorian.
Lippukunnan tietoja pystyy päivittämään lippukunnanjohtaja, jäsenrekisterinhoitaja ja sihteeri.

Miten lippukunnan saa näkymään lippukuntahaussa?
Jotta lippukunnan tiedot näkyvät partio.fi -sivuston lippukuntahaussa, tulee partiorekisteri
Kuksassa olla tietyt tiedot syötettynä. Täytä nämä:
Pakolliset kentät
1. Ruksi kohtaan ”Salli liittyminen partion kotisivujen kautta”
2. Kokoontumispaikka (osoite ja koordinaatit, ohje alla)
Vapaaehtoiset kentät
3. Kohderyhmä (tyttö-, poika-, tai yhteislippukunta)
4. Kategoria (erä-, ilma-, maa-, meri-, sisulippukunta)
5. Vapaamuotoinen kuvaus lippukunnasta / mainosteksti
6. Lippukunnan kotisivujen osoite
Lopputulos partion nettisivuilla näyttää tältä:

3. Kohderyhmä
2. Kokoontumispaikka
5. Mainosteksti

4. Kategoria

6. Kotisivujen osoite

VINKKI!
Kirjoita tiedot niin, että myös partion ulkopuolinen henkilö ymmärtää ne.
Kokoontumispaikan nimenä on parempi olla ”Härmälän kirkko” kuin ”kolo”.
Mainostekstiin on hyvä laittaa esille muun muassa se, minkä ikäiset mahtuvat mukaan
toimintaan.
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Lippukunnan tietojen täyttäminen Kuksassa

Kohderyhmä kertoo, onko lippukunnassa
toimintaa tytöille, pojille vai molemmille.

Kategoria kertoo, jos lippukunta on
painottunut johonkin erityistoimintaan,

Salli liittyminen kotisivujen kautta
mahdollistaa liittymisen partion kotisivujen
kautta ja näkymisen lippukuntahaussa.

Kotisivut, josta hakijat voivat etsiä
lisätietoa lippukunnasta.

Lippukunnan mainosteksti
Tässä kannattaa esimerkiksi kertoa, minkä
ikäisille partiolaisille on tilaa. Muista pitää
tiedot selkeinä ja ajan tasalla!

S uom en P ar tio laise t – Fin lan ds Sc out er ry
Töölönkatu 55, 00250 Helsinki  Puh. (+358 9) 8865 1100  Faksi (+358 9) 8865 1199  info@partio.fi  www.partio.fi

Kokoontumispaikka

Lippukunnan koordinaattien lisääminen

kertoo muille missä kokoonnutte.
HUOM! Tarvitset kokoontumispaikan
koordinaatit, jotta kolo näkyy
lippukuntahaussa (ohje alla).

Mene osoitteeseen maps.google.com.
Etsi kartalta kolon sijainti esim. osoitehaulla.
Kopioi selaimen osoitekentästä koordinaatit.
o Esim. selaimen osoitekentässä on osoite:
www.google.fi/maps/place/Lievestuoreen+kirkko/@62.264512,26.207838,15z/dat
a=!4m2!3m1!1s0x0:0xc6f6068887a72033
o
Pituusaste
Leveysaste
Kirjaudu Kuksaan
Mene lippukunnan tiedoissa kohtaan ”KOKOONTUMISPAIKAT”. Jos koloanne ei vielä ole
lisätty, klikkaa ”lisää”. Jos paikka on jo olemassa, klikkaa ”muokkaa”.
Lisää oikea leveysaste ja pituusaste paikoilleen, muista tallentaa.

Koordinaattien asteet ovat muotoa 00.000000
(vaihtoehtoisesti 00.0000)
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Jäsenhakemus

Kun jäseneksi haluavan perustiedot
on syötetty, pääsee ilmoittamaan
huoltajan tietoja. Huomaa, että
huoltajia voi ilmoittaa useampia.

Lähetä-painikkeen painamisen
jälkeen hakija saa vahvistusviestin
ja lippukunta tiedot uudesta
jäsenhakemuksesta.
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