6. heinäkuuta 2022

Kolea alkukesä ja helteinen keskikesä on kääntymässä syksyyn. On aika katsoa tulevan talvikauden toimintaan.
Kuksa-tietojärjestelmään liittyvät asiat (mm. tapahtumiin ilmoittautumisen) voit tehdä partion asiointipalvelussa
asiointi.partio.fi . Ohjeet: https://www.partio.fi/partiolaiselle/apua-ja-ohjeita/partion-asiointipalvelu/ . Nykyinen
partio-ID toimii asiointipalveluun kirjautumisessa.

Jäsenmaksukausi vaihtuu 1.8.2022. Vanhojen jäsenten jäsenmaksun laskutus 18.7.-, eräpäivä 5.8.2022.
Laskutus tapahtuu Kuksa-tietojärjestelmän kautta. Yli 15-vuotiaille laskut tulevat sähköpostilaskuna, mikäli
sähköpostiosoite on tiedossa ja ei itse ole muuttanut laskutustapaa. Huoltaja voi valita itsensä huollettavansa laskun
maksajaksi ja valita laskutustavan (sähköposti/paperilasku +2,90 euroa). Huomioithan, että jäsenmaksujen tilinumero
on muuttunut FI63 4786 1020 0381 05.
Mikäli olet lopettanut partiotoiminnan, tee erohakemus partion asiointipalvelussa.
tapahtuu Kuksan kautta 5.8. mennessä, samoin kuin mihin tahansa
tapahtumaan ilmoittautuminen. Ilmoittautumisosoite on https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=52122 . Huoltaja
ilmoittaa alaikäisen omilla Kuksa-tunnuksillaan. Jokainen jatkava partiolainen on ilmoitettava erikseen, myös
perhepartiossa jatkavat aikuiset ja alle sudenpentuikäiset lapset.
Tapahtumat löytyvät myös partion asiointipalvelusta asiointi.partio.fi .
on infotilaisuus torstaina 11. elokuuta kello 18 Siilinjärven srk-talon pienessä
salissa. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti partion asiointipalvelun kautta.
Toiminnassa mukana olevilla, jäsenmaksunsa eräpäivään mennessä maksaneilla ja Kuksan kautta ilmoittautuneilla on
etusija ryhmiä muodostettaessa. Uusia toimijoita otetaan mukaan, mikäli ryhmiin sopii.
Sudenpennuille ja perhepartioon etsitään aikuisia johtajia. Mikäli olet kiinnostunut tai tiedät kiinnostuneen henkilön,
ota yhteys ryhmävastaava Virve Suoaroon 044 493 4587.
Ryhmäjako on nähtävänä Kulukijoiden www-sivuilla (www.kuilunkulkijat.fi) sekä Siilinjärven srk-talon ja ToivalaVuorelan srk-keskuksen kolon ulko-ovessa sunnuntaina 14. elokuuta kello 17 jälkeen. Lippukunnan www-sivuilla
julkaistaan vain niiden nimet, jotka eivät ole sitä kieltäneet. Ryhmien kokoontumiset alkavat 15.8. alkavalla viikolla.
Tiedote syksyn toiminnasta postitetaan johtajien toimintasuunnitelmaviikonlopun jälkeen 15. elokuuta alkavalla viikolla
ja se on luettavissa Kulukijoiden www-sivuilla.

Laumoja, vartioita ja perhepartiota koskevissa asioissa
ryhmävastaava Virve Suoaro 044 493 4587
Jäsenrekisteriin, laskutukseen ja ilmoittautumisiin liittyvissä asioissa
lippukunnanjohtaja Olli Happonen 040 038 3937
Yleisissä partiotoimintaa koskevissa asioissa
lippukunnanjohtaja Olli Happonen 040 038 3937
lippukunnan varajohtaja Matti Vartiainen 040 822 6589
lippukunnan sihteeri Janne Nissinen 040 762 0643
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