
Uusi jäsenrekisteri: Henkilötiedot kuntoon!

Mitä?
Partiolaisten  sähköinen henkilötietojärjestelmä muuttui  viime  vuonna.  Nykyään käytössä  on Kuksa.
Pohjan Veikoissa järjestelmään on tutustuttu viime kesästä asti ja lisäksi seurattu muiden lippukuntien
kokemuksia sen käytöstä. Nyt on aika aloittaa uusien toimintojen käyttöönotto. Jotta Kuksasta saataisiin
kaikki hyöty irti, pitää rekisterissä olla tiedot ajantasalla ja jokaisen alaikäisen kohdalla huoltajasta tiedot.
Tavoitteena on, että kaikkien alaikäisten jäsenten huoltajatiedot ovat Kuksassa kesään mennessä.

Kesäleiri BPC:n ilmoittautuminen on Kuksassa. Eli kohta Kuksaa pääsee käyttämään oikeasti. Jossain
vaiheessa  on  myös  tarkoituksena  siirtää  lippukunnan  tapahtumiin  ilmoittautuminen  Kuksaan  eli
lupalappujen palauttaminen loppuu (tai ainakin vähenee). Syksystä lähtien kaikkien partiolaisten tekemät
aktiviteetit alkavat näkyä Kuksassa.

Miksi?
– parempaa yhteydenpitoa koteihin (esim. ryhmäkohtaiset sähköpostilistat)
– jokainen voi päivittää omia henkilötietojaan
– lippukunta saa parempaa tietoa ryhmien toiminnasta

Miten?
Kuksaan kirjaudutaan PartioID-tunnuksella ja sen voi luoda sekä partiolainen että partiolaisen huoltaja.
PartioID:n rekisteröimiseen tarvitaan jäsennumero tai huoltajanumero (jonka saa omasta lippukunnasta)
ja  sähköpostiosoite,  joka  on  merkitty  jäsenrekisteriin.  Ohjeet  PartioID:n  luomiseen  on  liitteenä.
Jatkossa partiolainen itse tai hänen huoltajansa voi kätevästi hoitaa osoitteenmuutokset,  tapahtumiin
ilmoittautumiset ja jäsenlaskuasiat suoraan Kuksan kautta.

Lapsen tietoihin laitetaan vain lapsen tietoja, ei siis vanhemman s-postia tai puhelinnumeroa. Jos lapsella
ei ole omaa puhelinta tai numeroa ei haluta kertoa, voi siihen kenttään laittaa 1234567890. Kenttä on
pakollinen tieto eli se on pakko olla täytettynä, mutta on hyvä, että numerosta selvästi näkee, ettei se ole
oikea puhelinnumero.

Jäsenkortti
Jokainen partiolainen voi tulostaa vuoden 2015 jäsenkortin itselleen jäsenrekisteri Kuksasta. Jäsenkortin
voi tulostaa Kuksasta 2–3 pankkipäivää sen jälkeen, kun jäsenmaksu on maksettu. Kortin voi tulostaa
vuoden  aikana  tarvittaessa  useamman  kerran  ja  sen  voi  halutessaan  tallentaa  myös  omaan
matkapuhelimeen pdf-muodossa, jolloin kortti on aina kätevästi mukana.

Huoltajatietojen ilmoittaminen

Ilmoita tiedot lomakkeella osoitteessa: http://tinyurl.com/huoltajakuksaan 
Yhdelle lapselle voi ilmoittaa useamman huoltajan. Huoltajatietoja naputellaan Kuksaan pikkuhiljaa eli 
kärsivällisyyttä odotteluun. Lippukunnassa on noin 200 alaikäistä jäsentä eli työmaata riittää. Kun tiedot 
on Kuksaan laitettu, tulee sähköposti antamaasi osoitteeseen. Sähköpostista löytyy huoltajanumero, joka
tarvitaan PartioID:n luomiseen.

Lisätietoja
Kaikissa ongelmissa ja kysymyksissä auttaa jäsenrekisterinhoitaja Raisa (raisa.lindeman@gmail.com).
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