
O H J E E T  P A R T I O O N  I L M O I T T A U T U M I S E E N 

SYKSYN ILMOITTAUTUMISTILAISUUS 

1) Jäsenenä olevat partiolaiset 

- Täytä tapahtumailmoittautuminen Kuksa-linkistä 
”Partioon ilmoittautuminen kaudelle 2022-2023” 

https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=52961 

- Näin ilmoitat itsesi syksyn ilmoittautumistilaisuudessa mukaan partiotoimintaan alkavalle 

kaudelle. 
 

2) Uudet partiolaiset 

- Täytä jäsenhakemus tästä linkistä: https://kuksa.partio.fi/kotisivut/jasenyys.aspx?id=9998921 
 

A. Perheessä ei vielä partiolaisia  
Valitse ”Olen huoltaja, ja haluan ilmoittaa huollettavani partioon. En ole itse partiolainen eikä minulla ole 
ennestään huoltajatunnusta partiorekisteriin Kuksaan." 

1) Rekisteröidy itse Kuksaan huoltajana  
- Valitse ”Rekisteröidy huoltajaksi” 
- Täytä OMAT TIETOSI, EI LAPSEN tietoja!!! 

 Saat sähköpostiisi linkin ja tunnuksen asiointipalveluun 

2) Ilmoita lapsesi jäseneksi asiointipalvelussa 
- Kirjaudu saamillasi Partio-ID -tunnuksilla osoitteessa asiointi.partio.fi  
- Mene kohtaan ”Perhe”  valitse ”Lisää huollettava”  täytä tähän vaadittavat 

LAPSEN tiedot ja valitse ”Tallenna ja tee jäsenhakemus”  Täytä tarvittavat tiedot 
(Lisätietokenttään kirjoita mahdolliset kaveritoiveet ja kaikki sopivat viikonpäivät) 
ja valitse ”Lähetä”. 

B. Uudet partiolaiset, perheessä ennestään partiolaisia 
Valitse "Olen huoltaja, ja haluan ilmoittaa huollettavani partioon. Olen itse partiolainen tai minulla on 
ennestään huoltajatunnus partiorekisteriin Kuksaan." 

1) Ilmoita lapsesi jäseneksi asiointipalvelussa 
- Kirjaudu Partio-ID:llä osoitteessa asiointi.partio.fi  
- Mene kohtaan ”Perhe”  valitse ”Lisää huollettava”  täytä tähän vaadittavat 

LAPSEN tiedot ja valitse ”Tallenna ja tee jäsenhakemus”  Täytä tarvittavat tiedot 
(Lisätietokenttään kirjoita mahdolliset kaveritoiveet ja kaikki sopivat viikonpäivät) 
ja valitse ”Lähetä”. 

HOX! HUOLTAJAN SÄHKÖPOSTI ON OLEELLINEN TIETO! Tiedotamme kaikista lippukunnan tapahtumista 

sähköpostilla, joten mikäli olet laittanut sähköpostikiellon, et saa mitään tietoa toiminnasta. 

HIENOA! ODOTA NYT RAUHASSA, ETTÄ LIPPUKUNNASTA OTETAAN YHTEYTTÄ JA ILMOITETETAAN lapsesi 

ryhmän johtaja, kokoontumisajat (päivä ja kellonaika) sekä milloin ensimmäinen koloilta on. Tämä tapahtuu 

4.9. mennessä puhelimitse tai sähköpostilla. Kokoontumiset ovat KyläKololla osoitteessa Jokelantie 19. 

JÄSENMAKSULASKU TULEE VUOSITTAIN KAHDESSA OSASSA 

     1) Suomen Partiolaisten & partiopiirin jäsenmaksu, sisältää vakuutuksen 

     2) Putaan Vilkkaiden jäsenmaksu 

MOLEMMAT OSAT TÄYTYY MAKSAA, JOTTA VOI OSALLISTUA PARTIOTOIMINTAAN. 

https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=52961
https://kuksa.partio.fi/kotisivut/jasenyys.aspx?id=9998921

