
Uusi jäsenrekisteri on nimeltään "Kuksa" 

Partiolaisten uusi jäsenrekisteri otettiin käyttöön kesäkuussa 2014. Uuden jäsenrekisterin nimi on "Kuksa" 

ja se korvaa vanhan Polku-jäsenrekisterin. Kuksassa partiolaiset näkevät omat tietonsa ja pääsevät myös 

päivittämään niitä. Myös joihinkin tapahtumiin ilmoittautumaan Kuksan kautta. 

Uusi järjestelmä löytyy osoitteesta https://kuksa.partio.fi. Ensimmäisellä kerralla jokaisen käyttäjän on 

rekisteröidyttävä luodakseen itselleen oma PartioID:n: 

1. Mene osoitteeseen https://kuksa.partio.fi 

2. Sivun alalaidassa lukee ”Eikö sinulla ole vielä PartioID:tä?”. Klikkaa Rekisteröidy-painiketta. 

3. Kirjoita Jäsennumero-kenttään jäsennumerosi ja Sähköpostiosoite-kenttään sähköpostiosoitteesi, 

joka on tallennettu tietoihisi jäsenrekisterissä. Sähköpostiosoitteen on oltava sama, jotta 

rekisteröityminen onnistuu. 

4. Valitse kirjautumistapa, jolla haluat PartioID:tä käyttää. Valittavana on joko Google-tili tai erillisen 

käyttäjätunnuksen ja salasanan luominen. Toimi sivulla olevien ohjeiden mukaan. 

5. Nyt sinulla on oma PartioID, jota käyttämällä pääset tästä lähtien kirjautumaan Kuksaan. 

Jos et tiedä jäsennumeroasi, tai jos jäsenrekisteristä puuttuu sähköpostiosoitteesi, tai se on väärä, ota 

yhteyttä lippukunnan jäsenrekisterinhoitajaan (yhteystiedot alla) 

Kuksaan lisätään myös huoltajien tiedot. Tätä varten kaikki alle 18-vuotiaat täyttävät yhteystietolomakkeen, 

joka jaettiin Aloituskokouksessa. Lomakkeen saa myös omalta ryhmänjohtajalta tai Kalevan Karhujen 

nettisivuilta. Täytetty lomake palautetaan omalle  ryhmänjohtajalle, tai suoraan lippukunnan 

jäsenrekisterinhoitajalle (yhteystiedot alla), joka lisää tiedot Kuksaan. Lisäyksen jälkeen huoltaja saa 

sähköpostiinsa viestin, jossa kerrotaan huoltajan oma "jäsennumero", jota käyttämällä pääsee luomaan 

oman PartioID:nsä yllä olevien ohjeiden mukaisesti. Tämän jälkeen huoltaja pääsee kirjautumaan 

järjestelmään ja näkemään omien huollettaviensa tiedot. 

Muutamia muistettavia asioita Kuksan käytössä: 

 Partiolaiset yhteystiedoissa oleviin puhelinnumero- ja sähköpostiosoite-kenttiin kirjataan 

partiolaisen omat tiedot, ei huoltajan tietoja. Huoltajan tiedot kirjataan erikseen huoltajan 

tietoihin. 

 Puhelinnumero on Kuksassa "pakollinen" tieto, jota järjestelmä ei anna jättää tyhjäksi. Tästä syystä,  

jos partiolaisella ei ole omaa puhelinnumeroa, kirjataan kenttään numero "1234567890". 

Lippukunta ja ryhmien johtajat käyttävät Kuksaa jäsentietojen kirjaamisen lisäksi myös yhteydenpitoon 

kotien kanssa, joten on tärkeää, että partiolaisten ja huoltajien yhteystiedot ovat siellä aina ajan tasalla. 

Kaikissa jäsenrekisteriasioissa teitä auttelee ja kysymyksiinne vastaillee lippukunnan jäsenrekisterinhoitaja 

Mikko "Pihlis" Pihlajamäki, mikko.pihlajamaki@kalevankarhut.net, puh. 050 4861 444. 


