Toimareiden 70 -vuotisjuhlaleiri 17.-22.7.2017
Toimarit juhlii tänä vuonna 70-vuotissyntymäpäiviään, ja muiden juhlallisuuksien lisäksi
järjestetään tietysti Juhlaleiri. Suuntaamme heinäkuussa koko lippukunnan voimin
Inkelinmaan leirintäalueelle Vaasan lähettyville kuuden päivän ajaksi.
Leiripaikka tarjoaa loistavat mahdollisuudet vesileikeille, joten luvassa on kesäleirimäistä
ohjelmaa sekä maalla että vedessä. Leiriä vietetään viikinkiteemalla, tule mukaan
etujoukkoihin tutkimaan Toimareille ennestään
tuntematon leiripaikka!
Osallistumismaksu on sudenpentu-, seikkailija- ja
tarpojaikäisille 50 euroa, VIIMEINEN
ILMOITTAUTUMISPÄIVÄ ON 28.5. Ilmoittautuminen
tapahtuu jäsenrekisteri Kuksan kautta. Huomaathan,
että viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen
ilmoittautuminen on sitova, osallistumismaksu
palautetaan lääkärintodistusta vastaan! Vanhemmat
ovat myös tervetulleita mukaan järjestämään leiriä,
joko koko leiriksi tai vain osaksi aikaa.
Lisätietoa voi kysellä Asta Ruhkalalta sähköpostitse
asta.ruhkala@gmail.com tai numerosta 044-5568977. Tarkemmat aikataulut
varusteluettelo lähetetään ilmoittautuneille postitse ilmoittautumisajan päätyttyä.
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LINKKI ILMOITTAUTUMISLOMAKKEESEEN: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=14829

KUKSAOHJE ILMOITTAUTUMISEEN
Toimarit järjestävät oman leirinsä ilmoittautumisen ensimmäisen kerran Kuksan, Suomen
partiolaisten jäsenrekisterisivuston kautta. Koska järjestelmän käyttö voi olla monelle uutta,
olemme päättäneet koota yhteen ohjeet ilmoittautumista varten. Mikäli ongelmia silti
ilmenee, lähetä viestiä lippukunnan jäsenrekisterinhoitajalle Saana Kähköselle alle
merkittyihin osoitteisiin.
Huom* Mikäli olet jo aikaisempien ilmoittautumisten yhteydessä aktivoinut itsellesi
huoltajan käyttäjätunnuksen, voit ohittaa kohdat 1 & 2 ja aloittaa ilmoittautumisen
kohdasta 3.

1. Avatessasi Kuksan kirjautumissivun (www.kuksa.partio.fi) löytyy sen alalaidasta
’rekisteröidy’ näppäin, josta painamalla pääset rekisteröitymään huoltajana
jäsenrekisteriin. Seuraavassa vaiheessa tarvitset ns. asiakasnumerosi (Mikäli haluat
rekisteröidä myös lapsesi käyttäjän muihin tarkoituksiin vastaa asiakasnumeroa
jäsennumero) ja jäsenrekisterissä olevan sähköpostisi. Kummatkin tiedot saat
lähettämällä viestiä jäsenrekisterinhoitajalle osoitteeseen sassu.kahkonen@elisanet.fi
tai numeroon +358401457818. Liitä mukaan nimesi ja huollettavasi nimi.
Tarvittaessa jäsenrekisterinhoitaja kysyy sinulta myös muita tietoja, sillä
rekisteröiminen edellyttää, että huoltaja löytyy jo rekisteristä.
2. Klikatessa itsesi seuraavaan vaiheeseen voit vapaasti valita kirjautumistapasi
järjestelmään ja siitä edelleen viimeistellä rekisteröitymisesi. Luotu käyttäjätili käy
jatkossa kaikkiin tapahtumiin, joihin ilmoittautuminen tapahtuu Kuksan kautta sekä
mahdollisiin huollettavan tietojen muuttamisiin, joten pidä tunnuksesi tallessa!
3. Ilmoittautumislomake löytyy täältä:
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=14829 . Klikkaamalla linkistä ja
kirjautumalla luoduilla huoltajan kuksatunnuksilla pääset ilmoittamaan huollettavasi
leirille. Ilmoittautumisesta tulee vahvistusviesti ilmoittamaasi sähköpostiin. Alle 18vuotias ei voi ilmoittautua leirille omilla tunnuksillaan!

