
Eesti jahimeeste XXXV kokkutulek  
"Tagasi juurte juurde!"  
10.-12.07.2015 
 

Asukoht: Lammasmäe Puhkekeskus, Viru-Nigula vald, Lääne-Virumaa.  
Piletid ja sissepääs. Eelmüügist piletit ostnud 
kokkutulekulistel palume enne kohalejõudmist käepaelad 
peale panna ja autoluba täita, saate kiiremini siseneda. 
Kellel veel pole, saab kohapeal väravast osta – hind 
kõigile 15 eurot, autoluba 10. Käepael peab osalejatel 
peal olema kogu kokkutuleku vältel! Laste käepaelale 
palume kirjutada vanema telefoninumber! 
Kokkutuleku plats on avatud alates 10.07 kell 12.00. 
Programm. Programmi tabelid on kohapeal väljas ning 
kokkutuleku raadiost hõigatakse kõik algavad tegevused 
ka maha. Reedel kell 18.30 toimub kokkutuleku 
avamine, lõputseremoonia algab pühapäeval kell 12. 
Suurem osa vabategevusi on avatud 10–16 naiste ja laste 
ala juures.                                                                                           
                                                                                     

Plats ja paiknemine. 
Laagrite paigutust aitavad korraldada 
maavanemad.  
Harju Aldo Laid 5093630   
Hiiu Eigo Jõhvik 53467868  
Ida-Viru Karl-Johannes Kärner 5219057 
Jõgeva Aigar Jürjens 5056602  
Järva Vello Noorväli 5143242 
Lääne Aarne Taal 5022756  
Lääne-Viru Jaan Villak 5165612 
Põlva Ennu Paluoja 55613570  
Pärnu Eero Nõmm 5296428 
Rapla Madis Kiiver 5267064  
Saare Vilmar Rei 5038029 
Tartu Pauli Saag 58163698  
Valga Rein Rosenberg 58358395 
Viljandi Priit Vahtramäe 5204243  
Võru Toomas Kaun 5117500 

Korraldajad ja info.  
Korraldajad tunned ära 
oranži T-särgi järgi 
(Tegelane). Lisaks on 
avatud infomaja. 
Peakorraldaja:  
Indrek Sander 56 202 242  
Teenused, kaubatänav. 
Kohapeal on avatud 
kaubatänav, kust leiab nii 
süüa, juua kui ka kõik-
võimalikke kaupu. Palume 
arvestada, et enamikes 
kaubatänava kohtades ei 
ole võimalik kaardiga 
tasuda. Kohapeal ei ole 
võimalik sularaha välja 
võtta, mistõttu soovitame 
seda parajas koguses 
kaasa võtta. 
 



 
 Vabategevused kokkutulekul 
Lisaks tavapärastele üldarvestusse kuuluvatele võistlusaladele on jahimeeste kokkutulekul ka 
palju vabategevusi, millest enamik on huvilistele tasuta ja sobilikud erinevatele 
vanusegruppidele.  
 

Mootorlaevaga LuLu merele 
Mootorlaevaga LuLu merele  11. juulil viib mootorlaev LuLu kokkutulekulised Kunda sadamast merele sõitma. 
Esimene reis on planeeritud välja sõitma kell 10.45, busside täitumisel väljasõit iga kolmveerandtund (11.45, 12.45).  
Reis kestab u tund aega, täiskasvanutele on hind 10 eurot, lastele 5 eurot, eelkooliealistele tasuta. Tasumine 
kohapeal. NB! Sobimatu ilma puhul võib laeva kapten otsustada reisijate turvalisuse kaalutlustel sõidud ära jätta.  
 
Vibuala 
Laupäeval on vibualal üleval infotelk koos laskmisväljakuga kell 10.00–17.00. Kell 13.00–14.00 toimub 
plokkivibude ja laskekatse demo. Alal on üleval laskmismatt + kuus 3D looma katse jaoks. 
 
Koerte ala 
Jahikoerte Tõuühing on koerte alal väljas oma telgiga.  Laupäeval algusega kell 11.00 viiakse läbi FCI 3. ja 4. 
rühma kuuluvate jahikoerte tutvustus koerte alal. Peale tõugude tutvustamist esitletakse takside-terjereite tööd.  
Koertenäitused – kellele ja miks, seletame lahti ja teeme näitliku näituseringi, et oleks aru saada, mida 
koeraomanikult näituseringis oodatakse ja mida kohtunik näituseringis teeb, samuti seletame lahti tähtsamad 
lühendid ja hindamise süsteemi. 
 
Vorstitegemise koolitus 
Selle aasta jahimeeste kokkutulekul pakub AS Veikand vorstikoolitusi grillvorst/praevorst ise tegemiseks. Koolituse 
toimuvad laupäeval kell 11–12 ja 15–16 Veikandi telgi juures kaubatänaval. Koolitus on osalejatele tasuta. 
 
Luust ja nahast ehete valmistamise töötuba 
Kaminakojas toimub kell 10–16 eelmisel aastal ülipopulaarseks osutunud luust ja nahast ehete valmistamise töötuba. 
Valmistada saab luust ehteid, luunikerdusi ja nahkpaelu teha. 
 
Studio Viridis ja Muraste Looduskool 
Studio Viridis/Muraste Looduskool panevad oma telgi üles naiste ja laste alale. Huvilistel on võimalik telgis palju 
põnevat näha ja proovida. Märksõnadeks on: jahi- ja kalastustrofeede vääristamine, topised ja mulaažid, jahinduse 
teemaline kunst, käsitöö ja sisekujunduselemendid, muuseumieksponaadid, loodushariduslike näituste ja õpperadade 
valmistamine, Muraste Looduskool. 
 
Lammasmäe ekskursioonid 
Kell 13.00 algab bussipeatusest (ühepäevaparkla juures) Lammasmäe ekskursioon, mis kestab orienteeruvalt tund 
aega. Grupi suurus u 50 inimest. Ekskursioon on huvilistele tasuta. Suure huvi korral korraldatakse vajadusel teine 
ekskursioon veel, see selgub kohapeal. 
 
Rahvaviktoriin 
Kellele meeldib nuputada, võib viktoriini võistluse ajal peatelgis valmis olla, sest iga viie võistlusala küsimuse 
vahepeale esitatakse küsimusi ka publikule. Õigesti vastanutele ka vahvad auhinnad. 
 
Õhupüssist laskmise võistlus 
Lastakse õhupüssist etteantud aja jooksul võistleja omal valikul kolme erineva suurusega märke. Suurema märgi 
tabamise eest saab ühe punkti, keskmise eest kaks ja väiksema eest kolm punkti. Võrdse tulemuse korral toimub 
ümberlaskmine väikese märgi pihta. Võistlust toimub algusega kell 11.00 õhupüssi alas. Arvestust peetakse naiste, 
meeste ja laste arvestuses. 
 
Tõstmisvõistlus “TARVA VASIKAS” 
Tõstetakse tarva vasikat, raskusega u 100/75/50 kg. Võistlus toimub kahes raskusklassis. Mehed kuni 85 kg tõstavad 
50 kg ja 75 kg tarvast, mehed 85+kg tõstavad 100 kg ja 75 kg tarvast. 
Võistlus toimub tiigi juures algusega kell 15.00. 
 
 



 
 
PÕDRAVEO võistlus 
Võistlus toimub murul, kus tuleb vedada põdrakelk koos “põdraga” aja peale punktist A 
punkti B. Vedamise rada on umbes 100 m pikk ja kulgeb ümber tiigi. Võistlus toimub tiigi 
ümber algusega kell 14.00. 
 

Võrkpall 
Algusega kell 10.00 toimub palliplatsil võrkpalliturniir (muruväljak). Võistkonnas on 8 liiget, korraga väljakul 6. 
Vajalik eelregistreerimine, mis kestab reedel kella 23.59ni kokkutuleku kodulehel.  
 
Rippumisvõistlus 
Tiigialal on laupäeval algusega kell 15.00 rippumisvõistlus naistele ja lastele.  
 
Metssea küpsetamine vardas 
Vanade aegade meenutamiseks grillivad Kadrina jahimehed naiste ja laste ala juures tervet metssiga vardas. 
Huvilistel on võimalik vaatama minna ja küsimusi küsima. Võimalik, et väikese tasu eest saab ka tüki maitsta. 
 
Summukas pakub helikopteri lende 
ka sellel aastal pakub Summukas helikopteri lende. Helikopter on kohal laupäeva hommikul 10st ja lennatakse kuni 
huvilisi jagub/õhtuni. Lend ühele 35 ja kolmele 100 eurot. 
 
Linnamäe lahtised meistrivõistlused käesurumises 
Võistluse aeg ja koht: laupäeval 11.07 algusega 11.00 Linnamäe telgis. NB! FINAAL toimub pealaval laupäeva 
õhtul, täpsem info kohapeal. Registreerimine: enne kokkutulekut vabas vormis e-mailil linpet@linpet.ee ja kohapeal 
reedel kuni 22.00. AUHIND: Peaauhind – METSSIGA VARDAS!!! Lisainfo: tarmo@linpet.ee või tel 52 37 563 
 
Lammasmäe puhkekeskuse pakutavad teenused 
Lammasmäe tegevuste kohta lisainfot saab Lammasmäe telgist, mis asub naiste ala juures.  
Tenniseväljaku rent 12 eurot/tund. 
Kanuumatk 20 eurot inimene. 
Tarzani rada (trossilaskumised, paralleelköitel jõe ületus) 5 eurot inimene. 
 
Spaa ja saun 
Lammasmäel on huvilistel võimalik külastada spaad ja saunasid. Sauna pilet maksab 12 eurot täiskasvanule ja 8 
lapsele. Piletiga saab spaa ja sauna ala tegevusi kasutada 2 tunni jooksul. Spaa ja sauna alal on aroomi aurusaun 
jääkuubikute ja soolaga, puuküttega saun, suitsusaun, kappkerisega saun, sisebassein ja jaccuzi/mullivann. Vihad 
hinna sees. Saunalistel võimalus rätikuid rentida.  
Saunad on avatud: reedel 19.00-00.00 (kõik saunad), laupäeval 08.00-00.00 (suitsusaun, kappkerisega saun avatud 
alates 17.00), pühapäeval 08.00-14.00. 
 
Massaaž 
Saunatamise vahepeal on võimalik ka massaažisalongi külastada. Lisainfo Lammasmäe infotelgist.  
 
Laste ala  
NB! Lapsevanemad, palume kindlasti laste käepaeltele oma telefoninumber kirja panna! 
Paljud ülevalpool nimetatud alad on sobivad koos vanematega läbimiseks ka nooremale vanusegrupile.  
Laste alas pakuvad tegevust kaks lastepedagoogi, kes viivad kell 10.00-16.00 läbi muinasaegseid mänge looduslike 
vahenditega – mängud on sobitatud kokkutuleku teemaga “Tagasi juurte juurde!”. Samal ajal on avatud 
meisterdamise töötuba, kus kaks laste pedagoogi viivad läbi meisterdamist. Koos tehakse puust parvi, mida saab jõe 
peal pärast ujutada. Punutakse paela ning tehakse muid huvitavaid meistedamisi. 
Laste alal on ronimisala, kus lapsed saavad mängida. Ronimisatraktsioonide juures toimub ronimine omal 
vastutusel/vanemate järelvalvel. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reede LASTE JA NAISTE ALA PEATELK LASKMISALA TIIGI ALA VABA ALA 

18:00 RONGKÄIK ALGUSEGA 
TELKIMISALALT 

    

18:30 Pidulik avamine     
19:00  Kutsemeisterlikkus    
22:00  2 QUICK START    
23:30  DISKO    
3:00 Vaikus ja rahu Vaikus ja rahu Vaikus ja rahu Vaikus ja rahu Vaikus ja rahu 

Laupäev LASTE JA NAISTE ALA PEATELK LASKMISALA TIIGI ALA VABA ALA 

9:00   CSP   
10:00 Töötoad naistele ja lastele 

kuni 16:00 
Jahisarve puhumine Lühike kütiliin  Võrkpalli turniiri algus 

11:00 Päeva jooksul avatud  sky 
jump 

   Õhupüssi võistluse 
algus 

12:00  Jahinduslik viktoriin    
13:00      
14:00    Põdravedu ja 

rippumisvõistlus 
Kokandusvõistlus 

15:00  Jahijutt ja taidlus  Tarva tõstmine  
16:00   Autasustamine   
19:00  Autasustamine    
20:00  DJ ALLAN ROOSILEHT    
22:00  METSATÖLL    
23:30  DJ ALLAN ROOSILEHT    
3:00 Vaikus ja rahu Vaikus ja rahu Vaikus ja rahu Vaikus ja rahu Vaikus ja rahu 

Pühapäev LASTE JA NAISTE ALA PEATELK LASKMISALA TIIGI ALA VABA ALA 
9:00     Juhtide võistlus 
10:00  Peibutusvõistlus    
12:00  Kokkutuleku lõpetamine 

ja autasustamine AJAKAVA 



 
 
 
  
 
 


