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KOIRIEN KOE- JA KOULUTUSLUPIEN
HAKU OMA RIISTASSA



• Luvat haetaan Oma riistassa ”Yksityishenkilö” -näkymässä

‒ ”LUVAT” / ”Luo uusi lupahakemus”

‒ Tarvittaessa määritellään hakualue ennakkoon kohdassa: ”ALUEET”

▪ Tai seuran näkymässä kohdassa: ”ALUEET”

▪ Tarvittaessa luodaan yhdistykselle Oma riista -sivut kohdasta:  ”OMAT TIEDOT / Luo uusi 
seura”

KOIRIEN KOE- JA KOULUTUSLUPIEN HAKU OMA RIISTASSA



• Yksityishenkilön näkymästä ”ALUEET” / ALUEET” / ”Luo uusi”

• ”YHTEISLUPA-ALUEET”, koostaminen vain seurojen tunnuksilla.

• Huom ! Selkeä nimeäminen ja aluetunnus .

ALUEET OMA RIISTASTA ?



LUO UUSI LUPAHAKEMUS

• Joko hakemus karhun (ilves, susi, saukko) haukuttamiseen ja taipumiskokeisiin

• Tai muut koirakokeet ja kouluttamiset

• Hakemukset voi tallentaa keskeneräisinä

• Alueet, päivämäärät, yhteyshenkilöt, kaikki koulutukset ja kokeet samalla kertaa !!



KOIRAKOKEET TAI… , JOS HAKEMUS ON YHTEINEN

• Osakas, koetilaisuuden järjestäjä   
esim. paikallinen yhdistys

• Toimittaa tiedot joka tapahtumasta 
hakijalle esim. kennelpiirille:

‒ Tapahtuma, (koemuoto)

‒ Päivämäärä

‒ Yhteyshenkilöt, puh/sähköposti

‒ Luodun kartan aluetunnus

‒ Kartalle selkeä nimi (pvm, koemuoto, 
maaston/vesialueen nimi)

• Tiedot hakijan toivomassa muodossa 

‒ Sähköpostilla

‒ koetapahtumien koostaminen 
mahdollisimman helpoksi hakemuksen 
tekijälle!

• Hakija, esim. kennelpiiri

‒ Koostaa osakkaiden tapahtumista 
hakemuksen

‒ Lähettää hakemuksen

‒ Maksu 80 euroa



HAKIJA



HAKEMUSALUE



• Kaikki kauden tapahtumat kerralla

‒ Koulutukset

‒ Kokeet

‒ Päivämäärät

‒ Yhteystiedot

‒ Alueet

KOIRAKOKEET TAI … TAPAHTUMAN KUVAUS



• Lisätietoihin esim. varapäivä, varapaikka tai varahenkilö.

• Varapäivälle ja varapaikalle erillinen tapahtuman määrittely. Viittaus taas lisätietoihin

• Natura 2000 –alueiden tarkistus kartta-asetuksista

KOIRAKOKEET TAI… LISÄÄ UUSI TAPAHTUMA



LIITTEET



• Tarkista hakemus ennen lähettämistä, voi tallentaa keskeneräisenä.

• Valinta päätöksen toimitustavalle, muut tiedoksi saajat vastaanottajan lisäksi

• Muista lähettää !!

HAKEMUKSEN LÄHETTÄMINEN



• Karhun haukuttamisen ja 
taipumuskokeiden hakemuksissa 
samat vaiheet:

‒ Hakija

‒ Hakemusalue

‒ Liitteet

‒ Hakemuksen lähettäminen

• Mutta haukuttamisen ja kokeen 
kuvaukset erikseen

• Kokeen yhteyshenkilöitä voi kopioida 
koulutushakemuksen puolelta:      
”Tuo koulutustapahtumasta”.

KARHUN... KOULUTUKSEN… KOKEEN KUVAUS



• Ohjeet, videot

• Oma riista –neuvonta, ma-pe klo 12-16

• 029 431 2111

• Sähköposti: oma@riista.fi

OHJEET, OPASTUS

mailto:oma@riista.fi



