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Laskukierros.fi on ilmailijoiden ja ilmailukerhojen sähköinen lentopäiväkirja- ja laskutuspalvelu. Järjestelmän on
luonut Pudasjärven Ilmailukerho ry:n jäsen Lasse Haverinen.
Palvelun käyttöliittymä skaalautuu isoille ja pienille näytöille. Palvelua voi käyttää kaikilla laitteilla
pöytätietokoneista taskussa kulkeviin mobiililaitteisiin.
Palvelu on käytettävissä kaikkialta mistä on pääsy internetiin. Vaikkapa suoraan kännykällä lentopaikan kiitoradan
vierestä. Palvelu ei vaadi myös minkäänlaista ylläpitoa tai asennusta, vaan se toimii suoraan verkkoselaimen
kautta.
Pudasjärven Ilmailukerho ry otti palvelun käyttöön kesällä 2013, ja käyttökokemusten perusteella kerho on
päättänyt siirtyä täysin laskukierros.fi-käyttäjäksi. Tämä tarkoittaa sitä, että v. 2015 alkaen kaikki kerhon koneella
lennettävät lennot pitää kirjata järjestelmään. Kerhon ensisijainen tavoite on helpottaa vuosittaisten
lentotoimintatilastojen ja polttoaineverohakemuksen täyttöä palvelun avulla.
Järjestelmä helpottaa sekä kerhon että lentäjien arkea, kaikki järjestelmään syötetyt tiedot tallentuvat ja säilyvät
palvelimella, josta ne on nettiyhteyden kautta helppo tarkistaa. Myös lentojen maksu selkeytyy, koska järjestelmä
muodostaa siihen syötetyistä lennoista laskun kerran viikossa ja lasku tulee suoraan lentäjän sähköpostiin.
Liitteenä on ohje järjestelmän käytöstä.

Lisätietoja

Lasse Haverinen p. 045 120 4678 info@laskukierros.fi
Kaisa Korhonen p. 040 752 3293 pudisik@gmail.com
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Uusi käyttäjä: www.laskukierros.fi
Luo uusi tunnus

Täytä tietosi lomakkeelle.
Käyttäjätunnuksena toimii sähköpostiosoitteesi.
Tähän sähköpostiosoitteeseen tulevat myös järjestelmän
muodostamat lentolaskut
Laadi järjestelmälle salasana ja laita se varmaan talteen.
Kun olet täyttänyt kaikki tiedot paina ”Lähetä”.
Mene seuraavaksi sivulle www.laskukierros.fi/login ja syötä kenttiin
sähköpostiosoitteesi ja salasanasi ja kirjaudu sisään

Ensimmäisellä kirjautumiskerralla järjestelmä ehdottaa sinulle joko
liittymistä olemassa olevaan kerhoon tai uuden kerhon
perustamista.
Liittyäksesi Pudasjärven Ilmailukerhoon paina ”Haluan liittyä
olemassa olevaan kerhoon”
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Tämän jälkeen tulee näkyviin valittavissa olevien kerhojen
kuvakkeet

Samoilla tunnuksilla voit siis liittyä useampiin kerhoihin.
Liittyäksesi kerhoon klikkaa kyseisen kerhon kohdalla
”liity kerhoon”

Järjestelmä varmistaa että haluat liittyä ko kerhoon. Paina ”Kyllä”
Nyt olet onnistuneesti kirjautunut järjestelmään ja liittynyt Pudasjärven
Ilmailukerhoon.

Jos sinulla on jo tunnukset laskukierros.fi -järjestelmään: mene sivulle: www.laskukierros.fi/login ja syötä kenttiin
sähköpostiosoitteesi ja salasanasi
(Mikäli unohdit salasanasi, voit tilata uuden salasanan sähköpostiisi
klikkaamalla kirjautumiskentän ”Unohdin salasanani”-linkkiä ja
seuraamalla näytön ohjeita)

Kirjauduttuasi järjestelmään mene välilehdelle ”Kerhot”. Täällä näkyvät valittavissa olevat kerhot. Liittyäksesi
kerhoon klikkaa kyseisen kerhon kohdalla ”Liity kerhoon”
ja vahvista liittymisesi.

Jäsenkerhosi näkyvät näkymässä ”Jäsenkerhot”
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Huom! Jos olet mukana
useammassa kerhossa, tulee sinun
ennen lentojen syöttöä käydä
Kerhot -välilehdellä valitsemassa
kerho, jonka koneella lennetyt
lennot haluat järjestelmään
syöttää.
Lennon tyyppi – valikosta valitset onko
kyseessä koululento (opettajan kanssa
/ yksin) tarkastuslento, harjoituslento,
matkalento vai koe-/esittelylento.
Syötettyäsi lennon muista painaa
”Tallenna”!

Nyt voit tallentaa lentojasi järjestelmään. Valitse
Lentopäiväkirja -> Omat lennot
Lentojen tallennusnäkymä on pyritty laatimaan
mahdollisimman lähelle matkapäiväkirjan näkymää.
Kaikki kentät tulee täyttää siten että ne vastaavat koneen
matkapäiväkirjan merkintöjä!

Lennon tyyppi on tärkeä tieto kerholle
laatiessamme lentotoimintatilastoa
Trafille sekä hakiessamme Tullilta
polttoaineveron palautusta
koulutuslentojen osalta.

Sitä mukaa kun syötät lentoja järjestelmään, ne siirtyvät näytön alareunassa näkyvään ”Kirjatut lennot” –
näkymään.
Mikäli olet kirjannut lennon
virheellisesti, pitää se poistaa /
tehdä muutokset ennen tulevaa
sunnuntaita jotta järjestelmä ei
ehdi luoda siitä laskua.

Lennon poistaminen tapahtuu
painamalla ”Poista”-painiketta.
Vain laskuttamattomia lentoja
voi poistaa.
Lennon laskutustilanteen näet Kirjatut lennot – näkymästä kohdasta ”Laskutettu”.
Mikäli siinä on
merkki , lento on jo laskutettu eikä sitä voi enää poistaa.
Jos Laskutettu –
kenttä taas on tyhjä (kuten ylläolevassa kuvassa) voi lennon poistaa.
Järjestelmä luo kirjatuista lennoista laskun joka viikon
sunnuntain ja maanantain välisenä yönä ja lähettää
laskun pdf – muodossa käyttäjän sähköpostiin. Laskussa
näkyvät lennot niin kuin ne on järjestelmään syötetty.
Käyttämällä laskussa näkyvää viitenumeroa suorituksesi
kohdistuu oikealle laskulle järjestelmässä. Suoritusten
kirjaaminen tehdään toistaiseksi manuaalisesti n. kerran
kahdessa viikossa.
OHESSA MALLI LASKUSTA
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Lentopäiväkirjan valikosta Omat Tilastot pääset katsomaan
omia tilastojasi eli paljoko olet kuluvana vuonna kerhon
koneella lentänyt, sekä aikaisempien vuosien lentomäärät.
Tilastossa näkyy aktiivisen kerhon koneella lennetyt lennot.
Aktiivinen kerho tarkoittaa sitä kerhoa, jonka tietoja näytetään
kaikissa välilehdissä. Aktiivista kerhoa voi vaihtaa Kerhotvälilehdeltä. Aktiivinen kerho näytetään joka sivun yläreunassa
käyttäjän nimen vieressä.

Kerhon kaikki lennot – välilehdellä näkyvät kaikki kerhon käyttäjien sinne kirjaamat lennot järjestelmän
käyttöönoton alusta lähtien. Kerhon tilastoissa näkyvät kaikkien käyttäjien kerhon koneella lentämät lennot
minuutteina vuosittain, sekä tehtyjen laskeutumisien määrä vuosittain.

Laskut – näkymässä näet sinulle muodostuneet laskut. Laskuille saapuneet suoritukset kirjataan manuaalisesti
järjestelmään, ja voit seurata maksujen kirjautumista tämän sivun kautta.
Käyttäjätiedot – valikossa voit muokata tietojasi. Muutokset vahvistetaan syöttämällä salasana sille osoitettuun
kenttään. Huom! Mikäli vaihdat sähköpostiosoitettasi, tulee siitä uusi käyttäjätunnuksesi.
Kerhot – välilehdellä näet kaikki kerhot, joihin olet liittynyt laskukierros.fi – järjestelmässä. Jos olet mukana
useammassa kerhossa, tulee sinun ennen lentojen tallentamista käydä tällä välilehdellä valitsemassa kerho, jonka
koneella lennetyt lennot haluat järjestelmään tallentaa.
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