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Esimerkit työkirjanpidon täyttämisestä

Valjaan/varavarjon tarkastus, päävarjon tarkastus, automaattilaukaisimen tarkastus ja 
varavarjon pakkaus ovat toisistaan riippumattomia komponentteja. 
Laskuvarjokokonaisuuden hyppykunto määräytyy ensimmäisenä vanhenevan 
komponentin mukaan.

a) Automaattilaukaisimen jakson umpeutuminen, poisto ja kiinnitys

Automaattilaukaisimen jakson päättyminen ei päätä varavarjon pakkausjaksoa. 
Automaattilaukaisimen jakson päätyttyä se voidaan poistaa repusta. Tämä ei vaikuta 
varavarjon pakkausjaksoon; reppu voidaan sulkea uudelleen, ja pakkaus on voimassa 
alkuperäisen pakkausjakson mukaisesti. Merkinnät automaattilaukaisin poistettaessa:

Laitekorttiin: "Poistettu CYPRES #00000".
Työkirjaan: Ruksataan kohta "muutos/korjaus" ja kommentoidaan "Poistettu CYPRES 
#00000".

Automaattilaukaisimen laittaminen valmiiseen taskuun merkitään seuraavasti:

Laitekorttiin: "Kiinnitetty CYPRES #00000".
Työkirjaan: Ruksataan kohta "muutos/korjaus" ja kommentoidaan "Kiinnitetty CYPRES 
#00000".

Jos automaattilaukaisin irroitetaan tarkastusta varten ja kiinnitetään tarkastuksen jälkeen 
saman kalustohenkilön toimesta, niin silloin poisto- ja kiinnitysmerkintöjä ei tarvitse tehdä. 
Jos kiinnittäjänä on eri henkilö, niin silloin kirjataan vain kiinnitysmerkintä.

b) Reppu-valjasyhdistelmän / varavarjon tarkastusjakso loppuu ennen varavarjon
     pakkausjakson loppumista

Koska varavarjoa ei voida tarkistaa avaamatta pakkausta, päättyy varavaron pakkausjakso
automaattisesti tarkastukseen. Ei tarvitse merkintöjä laitekorttiin tai työkirjaan.

Varjon omistajalle on hyvä muistuttaa, jos jonkun muun komponentin tarkistusjakso 
päättyy ennen varavarjon pakkausjaksoa.

c) Päävarjon tarkastusjakso loppuu ennen varavarjon pakkausjakson loppumista

Koska komponenttien jaksot ovat toisistaan riippumattomia, ei varavarjon pakkausjaksoa 
lyhennetä. Ei tarvitse merkintöjä laitekorttiin tai työkirjaan.

Laskuvarjokokonaisuus lakkaa olemasta hyppykelpoinen, kun päävarjon tarkastusjakso 
umpeutuu. 

Kun päävarjo on tarkastettu, varavarjon pakkausjakso on edelleen voimassa alkuperäisen 
pakkausjakson mukaan.

Varjon omistajalle on hyvä muistuttaa, jos jonkun muun komponentin tarkistusjakso 
päättyy ennen varavarjon pakkausjaksoa.



d) PD:n vetotestin tekeminen

Performance Designs, Inc. tutkimuksissa on todettu, että oikein tehdyissä vetotesteissä ei 
ole hajonnut yhtään kupua. Tämän vuoksi ohjekirjan mukaisesta säännöllisestä 
vetotestistä on luovuttu 2.4.2015. Vetotesti on kuitenkin tehtävä, jos kuvussa on jotain 
epäilyttävää, kuten läiskiä tai muuta värjäytymää. Kun vetotesti tehdään, niin tämä 
tarkastus täytyy kirjata laitekorttiin:

Laitekorttiin: "PD Fabric test OK".
Työkirjaan kommentoidaan: "PD Fabric test OK".

e) Tarkastusjakson lyhentäminen

Kalustohenkilö huomaa vuoden alussa varavarjon pakkauksen yhteydessä päävarjon 
punosten olevan niin huonokuntoiset, että ne ovat vaihdon tarpeessa, vaikka 
tarkastusjaksoa on jäljellä vielä vuoden loppuun asti. Pakkaaja tietää varjon omistajan 
hyppäävän vuodessa 300 hyppyä ja omistaja on osallistumassa seuraavalla viikolla 
alkavaan hyppytapahtumaan. Varavarjonpakkaaja voi lyhentää tarkastusjakson 
päättymään vaikka 1 kuukauden päähän, jotta omistaja ehtii varautua tulevaan 
punosremonttiin. Merkinnät:

Laitekorttiin: "Punokset huonokuntoiset” ja seuraava tarkastus ”kk / -vv”.
Työkirjaan: "Lyhennetty päävarjon tarkastusjaksoa huonokuntoisten punosten takia.

        Seuraava tarkastus viimeistään kk / -vv."

Huomaa, että varavarjon pakkausjaksoa ei lyhennetä.

f) Laskuvarjokokonaisuuden komponentti saavuttaa 14 vuoden iän

Kalustomestari C havaitsee tarkastaessaan varavarjoa sen saavuttavan 14 vuoden iän 
seuraavan 6 kuukauden aikana. Tarkastusjakso lyhennetään 18 kuukauteen, sillä 
tarkastusjakso ei voi olla yli 12 kuukautta komponentin saavutettua 14 vuoden iän 
valmistuspäivämäärästä laskettuna.

g) Merkinnät harjoitustöistä

Harjoitustyö merkitään valvojan työkirjaan ja harjoittelijan harjoituspakkauslistaan, 
harjoitystyölistaan tai työkirjaan, sekä laitekorttiin.

Laitekorttiin: Tekijäksi merkitään harjoittelijan nimi ja valvoja kuittaa työn 
omalla allekirjoituksella ja pakkaajatunnuksella.

Harjoittelijan työkirjaan: Normaalien merkintöjen lisäksi kommentointitilaan:
"Harjoitustyön valvoi: ”, sekä perään valvojan allekirjoitus ja 
pakkaustunnus. Harjoittelija kuittaa työn.

Valvojan työkirjaan: Normaalien merkintöjen lisäksi "Harjoitystyön valvonta: ” ja 
perään harjoittelijan nimi tai pakkaajatunnus. Valvoja kuittaa 
työn.


