
 

1. RIISTAN RUOKINTA 

Ruokintaan käytin 

viljaa 

 

 

 

kg 

 

 

 

juureksia 

  

 

 

kg 

3. RIISTAN RUOKINTA- RUOKINTAPAIKAN HOITO KOKO KAUDEN 

yksikkö 

pisteet 

 

yksikkö 

määrä 

 

yhteis- 

pisteet 

rehukaalia kg keinorehua  kg riistapelto 1aari 20p   
rehurapsia kg irtosuolaa  kg                            
kaalia kg nuolukiviä  kpl hirvieläinten ruokintapaikka 1 kpl 30p   
omenaa kg lehtikerppuja  kpl muun metsäriistan ruokintapaikka 1 kpl 10p   
heinää kg riistapeltoja  kpl vesilintujen ruokintapaikka 1 kpl 20p   
muuta                                  nuolukiven vienti maastoon            1 kpl 4p   

     irtosuolan vienti maastoon  10 kg 4p   
Kanalintujen ruokintapaikkoja oli käytössäni kpl 

 

* ruokinnan piirissä oli kanalintuja      

teeri kpl peltopyy kpl 

metso kpl fasaani kpl 

 
Jänisten ruokintapaikkoja oli käytössäni kpl 

4. REHUN LUOVUTUS RIISTAN RUOKINTAAN 
 

vilja 

Hirvieläinten ruokintapaikkoja oli käytössäni kpl omena 
 

*ruokinnan piirissä oli hirvieläimiä juurekset, kaali 

valkohäntäpeuroja kpl metsäkauriita kpl heinä 
  

kuusipeuroja kpl hirviä kpl keinorehu 

lehtikerput 

Vesilintujen ruokintapaikkoja oli käytössäni kpl nuolukivi 
 

*ruokinnan piirissä oli vesilintuja suola 

sorsia kpl hanhia kpl 
  

5. MUU TOIMINTA 

Muuta riistan ruokintaa salametsästäjän kiinniotto 
 

osall. valv. ampumakokeisiin, kilpailuihin 
 

2. MUU RIISTANHOITO - ELINYMPÄRISTÖHOITO osall. riistanhoitotalkoisiin, konetyö 

yksikkö yksikkö yhteis- osall. riistanhoitotalkoisiin, miestyö 

pisteet määrä pisteet osall. riistalaskentoihin, metsästyksen vartiointiin 

Riistakortin palautus 5.1. mennessä 

Vesilintujen elinympäristön parannus 

Riistapellon luovuttaminen seuran käyttöön 

Riistapellon teko, ei korjata satoa 

Riistalinnun pesälaitteen teko, sijoitus ja hoito 

osall. riistavahinkojen torjuntaan 

osall. RHYn tai seuran kokouksiin, koulutukseen 

riistanäytteiden lähettäminen 

riistan istutus maastoon, istutuseläin 

avust. riistantutkimuksessa 

RHYn kilpailuissa toimitsijatehtävissä 

metsästyskoirien koe tai tuomaritehtävissä 

mets.vuokrasopimuksen teko 

mets.vuokrasopimuksen uusiminen 

....................................... 

5 kg 2p   
100 kg 20p   
100 kg 20p   
1 kg 1p   
1 kg 1p   
1 kpl 2p   
1 kpl 4p   
10 kg 4p   
 

1 kpl,30p   
1 tunti,10p   
1 tunti,20p   
1 tunti,10p   
1 tunti,10p   
1 tunti,10p   
1 kokous 10p   
1 kpl,20p   
1 kpl,10p   
1 tunti,10p   
1 tunti,10p   
1kerta,10p   
1 sop 25p   
1 sop 10p   
   
 

1kpl 

  p 

  

10 aaria 

 50 P 

  

1 aari 

 20 P 

  

1 aaria 

 20P 

  

1kpl 

 10p 

  

 



6. SAALISTILASTO / VAHINKOELÄINKANTOJEN SÄÄTELY RIISTAKORTTI - VUOSI-ILMOITUS 1.1. - 31.12. 20    

x RIISTANHOITOPIIRI 

RHY 
 

 

 

 
Seura    

Nimi    

 
 

Lähiosoite    

Postiosoite             

Puh. numero          

 

Kortti palautetaan metsästysseuran sihteerille 5.1. mennessä. 

 

En tehnyt riistanhoitotöitä 

En saanut saalista 

En metsästänyt 

 

Tiedotuksia ja esityksiä seuralle: 

 
 

 

 
 

 

 
 

7. VIERAANANI OLLEET METSÄSTÄJÄT 

 
 

pv vieraan nimi saalis Havaitut harvinaiset eläimet ja suurpedot: 

   
   
   
   
   

 

 
 

Pisteet yhteensä  
Riistan terveydentilaan liittyviä havaintoja: 

 
 

 

Vakuutan antamani tiedot oikeaksi: 
 

 
 

allekirjoitus 
 

metso  metsähanhi  varis  1 kpl,1p  
teeri  merihanhi  harakka  1 kpl 1p  
pyy  kanadanhanhi  merilokki  1 kpl 1p  
riekko  sinisorsa  harmaalokki  1 kpl 1p  
peltopyy  jouhisorsa  kettu  1 kpl 20p  
fasaani  lapasorsa  mäyrä  1 kpl 20p  
sepelkyyhky  haapana  supikoira  1 kpl 20p  
lehtokurppa  heinätavi  näätä  1 kpl 20p  
metsäjänis  tavi  minkki  1 kpl 20p  
rusakko  telkkä   
piisami  punasotka  
villisika  tukkasotka  
kärppä  isokoskelo  
saukko  tukkakoskelo  
orava  haahka  
 alli  

nokikana  
 

Laji kpl Laji kpl Laji kpl yksikkö- yhteis- 

      pisteet pisteet 

 


