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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?
Uutena lippukuntahaussa on ryhmähaku, jossa huoltajat voivat hakea huollettavalleen
lippukuntaa sen mukaan, milloin ja missä harrastaminen olisi mahdollista. Esimerkiksi 8vuotias tyttö Lauttasaaresta, harrastaminen mahdollista tiistaisin ja keskiviikkoisin. Haku ei
palauta ko. ryhmää vaan lippukunnan.

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
7. Ikäkausiryhmien tiedot ajantasalle!
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!
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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/
data=!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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UUTTA

Ikäkausiryhmän tiedot
Tiedot, jotka vaikuttavat jatkossa
ikäkausiryhmien osalta
Lippukuntahaussa

Putkivartio
Jos ikäkausiryhmässä toimii eri-ikäisiä
samassa ryhmässä kutsutaan sitä
putkivartioksi. Tällöin lippukuntahaku
palauttaa lippukunnan ikäkauden kaikkien
ikien mukaan.

Tulee muuttumaan
Ryhmän kohderyhmä:
ryhmä tytöille
ryhmä pojille
ryhmä kaikille

Ryhmäläisten ikä ryhmän
aloitusvuonna
Merkkaa tähän minkä ikäisiäryhmäläiset ovat sinä vuonna,
kun ryhmän toiminta alkaa.
Tämä kohta siis vaihtoehtoinen yllä olevalle
putkivartiolle.

Loppumis-(peruuntumis-)päivä
Muista merkitä, milloin ryhmän toiminta päättyy tai se on
peruuntunut. Näin meillä ei pyöri listoilla vääriä ryhmiä.
Huomaa, että ryhmiä ei voi poistaa, mutta ne voi tehdä
passiivisiksi päivämäärillä.
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Ryhmä täynnä

Tähän raksi, jos ryhmään ei oteta uusia
jäseniä. Huomaa, että ryhmässä voi olla
muutamia paikkoja enemmän aloittaessa,
sillä muutamat usein lopettavat pian alun
jälkeen

Ryhmä mukana lippukuntahaussa

Tällä voi erotella ikäkausiryhmät yhdistyksen
muista ryhmistä, joilla ei ole säännöllistä
viikkotoimintaa.
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Jäsenhakemus
Lippukunnan haun jälkeen partiosta kiinnostuneet ohjataan tervetuloa partioon -sivulle, jossa
hänellä on 4 vaihtoehtoa edetä:
Uusi huoltaja

Ohjataan ensin
rekisteröitymään,
jonka jälkeen
asiointipalveluun, jossa
voi lisätä huollettavia,
huoltajia ja tehdä
jäsenhakemuksia

Vanha huoltaja

Ohjataan
asiointipalveluun, jossa
voi lisätä huollettavia,
huoltajia ja tehdä
jäsenhakemuksia

Uusi jäsen (yli 18v)
Ohjataan
jäsenhakemuslomakkeelle.

Vanha jäsen
(lippukunnan
vaihtaja)

Ohjataan
asiointipalveluun, jossa
voi tehdä uuden
jäsenhakemuksen.
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