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Yleistä
Ahlaisten Metsästysseura ry on yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoituksena
on harjoittaa metsästystoimintaa, riistanhoitoa, metsästysammuntaa ja kenneltoimintaa niin että toiminta näyttäytyy myönteisenä ja kannatettavana myös
seuran ulkopuolella.
Toimintaa halutaan harjoittaa vastuullisesti ja avoimesti niin että riistakannat
säilyvät elinvoimaisina, metsästysalueet mahdollisimman yhtenäisinä ja metsästysmahdollisuudet rikkaina ja monipuolisina. Jäsenistön eduista ja seuran
yleisistä toimintaedellytyksistä pidetään huolta.
Metsästysseura toimii avoimessa yhteistyössä seuralle maansa vuokranneiden maanomistajien kanssa, ja pyrkii huomioimaan heidän näkemyksiään ja
toiveitaan metsästyksessä ja riistanhoidossa. Myös muiden metsästysseurojen, eri metsästysorganisaatioiden sekä muiden sidosryhmien kanssa halutaan ylläpitää mahdollisimman hyvät ja luottamukselliset suhteet joiden tulee
perustua vastavuoroisuuteen ja molemminpuoliseen kunnioitukseen.
Jäsenten toivotaan osallistuvan aktiivisesti ja monipuolisesti metsästysseuran
toimintaan, ja edesauttavan seuran ja sen jäsenten yhtenäisyyttä.
Kaiken seuran puitteissa tapahtuvan toiminnan päämotiivina tulisi olla metsästysseuran etu ja sitä kautta jäsenille koituva mahdollisuus harrastaa metsästystä ja muuta metsästysseuratoimintaa.
Yleisistä kokouksista ja muista mahdollisesti tiedotettavista asioista ilmoitetaan Satakunnan Kansan ilmoituspalstalla. Myös Luoteisväylä-lehteä voidaan
käyttää tiedottamisessa.
Ajankohtaisista asioista kerrotaan myös seuran nettisivustolla osoitteessa
www.ahlams.net. Sekä seuran Facebook-ryhmässä jonne kuka tahansa seuran jäsen voi liittyä.
Maanvuokraustoiminta
Metsästysseuran metsästysalueet pyritään säilyttämään vähintään nykyisessä
laajuudessaan huomioimalla mahdollisimman hyvin maanomistajien metsästykseen liittyvät näkemykset ja toiveet. Pyritään myös sopimuksiin sellaisista
maista, jotka ovat seuran toimialueella mutta eivät vielä seuran käytössä.
Tavoitteena on, että metsästysalueet olisivat mahdollisimman yhtenäiset, ja
kaiken riistan metsästämiseen sallittuja. Uusia vuokrasopimuksia tehdessä tähän tulee kiinnittää huomiota. Samoin pyritään saattamaan ajan tasalle voimassa olevissa sopimuksissa mahdollisesti muuttuneet yhteys- ja muut tiedot.
Metsästysalueasioissa pyritään rakentavaan yhteistyöhön myös naapuriseuro-
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jen kanssa.
Riistanhoito
Riistanhoitotyötä jatketaan perinteiseen tapaan mm. tekemällä riistapeltoja ja
ylläpitämällä riistan ruokintapaikkoja. Mahdollisuuksien mukaan pyritään entistä paremmin keskittämään peurojen ruokintaa muutamiin pääruokintapaikkoihin ja samalla ohjaamaan peuroja kauemmas valtateiden läheisyydestä.
Jatketaan yhteistyötä Porin Rhy:n kanssa Peittoon Peräkorven riistapeltoalueella.
Pienpetopyyntiin pyritään panostamaan järjestämällä yhteisiä pienpetojahteja
sekä järjestämällä jälleen Kanu-loukkujen tekotalkoot, jonne hankitaan seuran
kustantamana tarvittavat rakennusmateriaalit.
Riistalaskennat ja riistakannat
Riistakantoja seurataan ympärivuotisesti, ja seurannan perusteella suunnitellaan metsästys niin, että riistakannat eivät sen seurauksena vaarannu.
Tarvittaessa asetetaan riistalajeille tai metsästysalueille pyynnin rajoituksia.
Pyritään suorittamaan riistakolmiolaskenta kesällä ja talvella ja osallistutaan
myös muihin mahdollisiin laskentoihin kuten ilveslaskentaan jos sellainen järjestetään.
Tarkkaillaan aktiivisesti niin hirvieläinkantoja kuin suurpetojenkin esiintymistä.
Suurpetoyhdysmiehenä Ahlaisissa toimii Mikko Jokinen jolle tulee edelleen ilmoittaa kaikki suurpetoihin liittyvät havainnot. Havainnot tulee ilmoittaa heti eikä vasta päivien tai viikkojen kuluttua jolloin niitä ei enää voi noteerata. Ilvesten pyyntilupien saamisen kannalta säännölliset pentuehavainnot ovat ensiarvoisen tärkeitä.
Metsästys
Pyritään siihen, että seuramme jäsenistö huomioi metsästysalueilla ja teillä
liikkuessaan niin maanomistajat kuin myös muut metsissä liikkujat niin että ristiriitatilanteilta vältyttäisiin. Pyritään siihen että millekään alueelle ei syntyisi
jatkuvaa ja mahdollisesti häiriötä aiheuttavaa metsästyspainetta.
Tarkoituksena on välittää metsästyksestä, metsästäjistä sekä metsästysseurastamme myönteistä kuvaa ja metsästää ns. kestävän käytön periaatteen
mukaan.
Toivotaan myös metsästäjien kehittävän omaa lajituntemustaan ja käyttävän
harkintaa erityisesti kun metsästetään lähellä asutusta tai muiden ylläpitämiä
ruokintapaikkoja. Pyritään edelleen vaikuttamaan siihen että jäsenet harjoittaisivat enemmän ampumataitoaan mikä edesauttaa jahtien turvallisuutta. Rakennetaan myös lisää jahtitorneja hirvieläinjahtien turvallisuuden lisäämiseksi.
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Metsästyksellä pyritään ylläpitämään sellainen hirvieläinkanta, josta ei aiheudu kohtuuttomia vahinkoja maa- ja metsätaloudelle ja liikenteelle.
Majavia metsästetään entistä painokkaammin kohteista, joissa niiden aiheuttamat vahingot ovat suurimmat. Havainnot ja tiedot tällaisista kohteista tulisi
ilmoittaa puheenjohtajalle jotta metsästys todella voidaan näihin paikkoihin
kohdentaa.
Hirvieläinten pyyntilupien hakemisessa pidetään mahdollisena osallistumista
yhteislupahakumenettelyyn muiden Porin riistanhoitoyhdistyksen alueella toimivien, samaan hirvitalousalueeseen kuuluvien seurojen tai seurueiden kanssa. Ensisijaisesti yhteisluvasta neuvotellaan Porin seudun pohjoisen metsästysyhdistyksen kanssa.
Ilvesten pyyntilupien hakemisessa pyritään yhteislupamenettelyyn muiden
metsästysseurojen kanssa lupien myöntämisen kannalta riittävän laajan, yhtenäisen metsästysalueen koostamiseksi.
Kenneltoiminta
Pyritään järjestämään jälleen sekä hirvenhaukkukoe että mäyräkoirien ajokoe.
Mahdollisesti aikaistetaan hirvenhaukkukoetta aikaisempaan syksyyn kiinnostuksen lisäämiseksi. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä muiden metsästysseurojen kanssa riittävän usean koemaaston saamiseksi kokeisiin.
Pyritään myös aktivoimaan jäsenistöä osallistumaan sekä omiin että muiden
järjestämiin kokeisiin niin koiranohjaajina kuin tuomareina ja muina toimitsijoinakin.
Kilpailu- ja ampumatoiminta
Kilpailuja ja kohdistusammuntoja järjestetään aikaisempien vuosien tapaan.
Lisätään harjoituskalenteriin erikseen harjoitusammuntoja pienoiskiväärillä.
Hirvikoeammuntoja järjestetään edelleen yhteistyössä Porin riistanhoitoyhdistyksen kanssa. Järjestetään myös perinteinen Hirvi-ammunnan piirikatsastuskisa.
Ampumaradoilla tullaan pitämään ympäristöluvan ehtojen mukaista kirjanpitoa
ammunnoista ja laukausten määristä. Tietojen kirjaaminen on sekä ammunnan valvojien että jokaisen ampumaradan käyttäjän vastuulla.
Jäsenistöä kannustetaan edelleen ylläpitämään ja kehittämään ampumataitoaan, osallistumaan harjoituksiin ja kilpailuihin, ja kiinnittämään huomiota erityisesti turvalliseen aseenkäsittelyyn.
Jokaisen peura- tai hirvijahtiin osallistuvan tulee kohdistaa aseensa ja harjoi-
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tella ampumaradalla valvotuissa harjoituksissa hirvieläinten metsästyssääntöjen mukaisesti vähintään kaksi kertaa.
Radan kunnostustöitä tehdään, ja talkoita järjestetään tarpeiden mukaan.
Kehittämistyö
Vuoden 2017 toukokuun loppuun mennessä laaditaan ampumaratojen ympäristöluvan ehtojen mukainen riskien arviointiselvitys.
Aloitetaan seuran 60-vuotisjuhlien suunnittelu ja järjestelyt koskien vuotta
2018.
Muuta toimintaa
Järjestetään perinteinen erätapahtuma Ahlaisten koulun 5. –luokkalaisille toukokuussa.
Osallistutaan Ahlaisten markkinoille omalla kojulla, jossa esitellään metsästysseuran toimintaa ja luodaan myönteistä mielikuvaa metsästyksestä ja metsästysseuratoiminnasta.
Jatketaan yhteistyötä sekä ahlaislaisten että tarvittaessa muiden yhdistysten
ja sidosryhmien kanssa.

