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OMA RIISTAN PERUSTAMINEN JA KUTSU SEURAN JÄSENEKSI.
1. Sinulla pitää olla perustettuna Oma riista -tunnus ja ladattuna puhelimeesi Oma riista maastosovellus versio 2.3.4 (hirvi kuvake). Tunnukset voit luoda oma.riista.fi etusivulla olevan
painikkeen kautta ”Luo Oma riista -tunnus”. Kirjautuneena oma.riista.fi, etusivulta pääset
tarkemmin tutustumaan Oma riistan ohjeisiin ”Ohjeet” välilehden kautta tai suoraa riistainfo.fi
sivuilta.
2. Lähetä Oma riistan seuran yhteyshenkilö Veijo Pessille pyyntö kutsua sinut Ruoveden
Metsästysseuran Oma riistan jäseneksi sähköpostilla, WhatsAppilla tai tekstiviestillä,
veijo.pessi@gmail.com p. 0503090321 ja liitä pyyntöön metsästäjänumerosi (8 numeroa).
3. Samalla hyväksyt, että tietosi tallennetaan Oma riistan Ruoveden Metsästysseuran jäseneksi.
Suomen riistakeskuksen sähköisen asioinnin Oma riista -palvelun tietosuojaseloste löytyy tästä
linkistä: https://riista.fi/riistahallinto/sahkoinen-asiointi/oma-riista-rekisteriseloste/
Osa jäsenistämme on jo Oma riistan RMS:n jäseniä, eikä jäseneksi kutsua tarvitse tehdä uudelleen.
Veijo voi tarkistaa jäsenyytesi.
4. Veijo kutsuu sinut Ruoveden Metsästysseuran jäseneksi metsästäjänumerolla ja vahvistaa sinulle
kutsun lähettämisen. Tämän jälkeen kirjaudu puhelimellasi Oma riistaasi hirvi kuvakkeen kautta ja
paina ”Omat tiedot” kuvaketta. Hyväksy seuran kutsu jäseneksi ja määrittele mitä yhteystietoja
haluat näyttää.
KARTTOJEN LATAAMINEN.
1. Paina Oma riistan etusivulta ”Kartta” painiketta.
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2. Paina karttanäkymässä oik. yläkulmasta ”Asetukset” painiketta (rattaan kuva).

3. Asetukset kohdassa paina Oma riista -alue. Tässä näkymässä voit tehdä myös muita valintoja, esim.
käännä seurojen aluekarttojen väri, jolloin sallittu metsästysale näkyy ilman väriä ja muut alueet
punaisella.
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4. Valitse alue kohdassa haluamaasi karttaa esim. Hirvi, Peura, Karhu, Ilves tai Pienriista tai antaa
esim. yhteislupa-alueen aletunnuksen.

5. Valittuasi kartan ohjelma palaa automaattisesti Asetuksiin ja näet punaisen ruksin kohdalla
valitsemasi kartan. Kartan voi halutessaan poistaa punaisesta ruksista ja valita uuden kartan. Vain
yhden kartan voi valita kerrallaan.
6. Palaa takaisin karttanäkymään Asetukset vas. puolella olevasta nuolesta ”<-”. Kohdista kartta
Ruovedelle ja suurenna karttaa, metsästysalue näkyy vihreänä. Karttaa voi liikuttaa sormella ja
tarpeeksi suurena näkyy myös tilojen rajat.
Veijo antaa mielellään lisätietoja, soita tai laita viestiä tulemaan.

