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EJS suunad 2016-2020

• Volinike koosolekul 28. aprill 2016. tutvustasin uue juhatuse prioriteete 
järgmiseks 4 aastaks. 

• Igamehe jahinduselt hakata üle minema teadus- ja teadmispõhisele 
jahindusele, jahinduse ressursi sihipärasem kasutamine. (täna Priit 
Vahtramäe ettekanne)

• Jahinduse infosüsteemi „Jahis“ edasiarendamine, EJS uue liikmete 
haldamise süsteemi loomine, e- jahidokumentide arendamine. (täna Karri 
Urbani ettekanne).

• Jahindusse kompetentsi juurde toomine ja juurde loomine ja sellele kaasa 
aitamine ka riigisektoris.

• Uute teenuste arendamine liikmetele (nt. jahikindlustus).
• jahimeeste, maaomanike ja teiste sihtgruppide professionaalse koolituse 

edasine korraldamine.



EJS suunad 2016-2020

• SAKi möödumisele kaasaaitamine ja võimalikult kiirelt „normaalse“ 
elu juurde tagasipöördumine.

• Jahinduse maine edasine tõstmine ja töö meediaga.

• Senisest enam osalemine riigikaitses ja teha koostööd politseiga. 

• Jahinduskirjanduse väljaandmine. 

• Edasine arukas majandamine seltsis.

• Jahindusega senisest enam inimeste sidumine. 

• Ootan sisendeid Teilt!



SAKi olukord.
EJS seisukohad SAKi osas
• Juba enne SAKi Eestisse jõudmist alustasime koostööd VTAga ja 

selgitustööd jahimeeste hulgas.

• Positsioneerisime ennast SAKi vastases võitluses aktiivsete 
võitlejatena.

• Kuna kasutasime, kasutame ja kavatseme ka tulevikus kasutada 
metssea kui suuruluki ressurssi, on meil vastutus.

• EJS on SAKi osas aktiivne partner riigile.

• Ei poolda lisajõudude (armee) kaasamist ja metssea muutmist 
väikeulukiks.



Jahihooaeg 2015-2016

• Vastavalt KeA peadirektori käskkirjale tuli küttida 29 608 metssiga.
• Lubasime nii KeA, Riigikogu Maaelukomisjonis kui VTAle, et on raske, aga 

saame selle kohustusega hakkama ja lisajõude pole tarvis. ( oleme siiani 
seisukohal, et lisajõudude kaasamine kujutab endast äärmiselt suurt 
bioohutuse alast riski)

• Täitsime võetud kohustuse ja ületasime selle. Küttisime 32 332 isendit.
• Sellele lisandus üle 2000 surnult leitud ja maetud metssea. Seega seatud ja 

võetud ülesanne täidetud 116% liselt. 
• Metssigade matmine on jahimeeste initsiatiivil võetud kohustus, millele 

MeM leidis võimaluse osaliste kulude hüvitamiseks.
• Jahimeeste initsiatiivil ja koostöös MeMga korraldasime hooajal ligi 

kümmekond infopäeva üle Eesti.



Jahihooaeg 2016-2017

• KeA peadirektori käskkirja kohaselt tuleb küttida ajavahemikus 1. märts 2016 kuni 
28. veebruar 2017  18 272 metssiga.

• Seisuga 1. oktoober 2016 on meie poolt kütitud 7540 metssiga ehk 41% plaanist. 
Enim Saaremaal 2088 (47%) ja vähim Põlvamaal, Valgamaal, Viljandimaal.

• Sellel hooajal oleme koostöös MeM läbi viinud 8 SAKi alast infopäeva 
jahimeestele: 29. märts kuni 13. aprill: Harjumaa, Rakvere, Läänemaa, Pärumaa, 
Põlvamaa. Saaremaal (2) juunis ja septembris ning Hiiumaal septembris.

• Jätkame jahimeeste informeerimist ja koordineerimist läbi juhatuse, ajakirja 
„Eesti jahimees“, meedia, piirkondlike liikmesorganisatsioonide ja partnerite.

• Jätkame koostööd VTAga külmkappide ja konterinerite vajaduste koordineerimisel 
ja paigutamisel.



EK Ekspertide missioon Eestisse ja EJSi
initsiatiiv.
• 16.-19. august viibis Eestis ekspertide missioon

• Kohtuti ka jahimeestega

• Põhisõnum bioohutus: kütitud metssigu ei tohi metsast välja viia, neid 
tuleb esmatöödelda ja säilitada jahimajades ja /või selleks ettenähtud 
kohtades.

• EJS juhatus otsustas 22. septembri koosolekul pöörduda 2 ministeeriumi 
poole ettepanekuga avada vastav meede. Katk jääb meile kauaks ja 
bioohutus on eriti tähtis.

• Vastav kiri saadeti reedel, 23. septembril.

• Ministrite vastust veel ei ole.

• Esmaspäeval 23. okt. algab EK SAKi audit Eestis. 



EJS

• 2017 tähistame EJS 50 juubelit
• 18. veebruar õige sünnipäev- EJSs avatud uste päev, mis asendab sellel 

aastal kolmekuninga päeva.
• 20. juuni Sagadis 13. Eesti Jahitrofeede näituse avamine. Enne seda 

maakondlikud näitused.
• Septembris juubeli Gala (koht lahtine, ettepanekud ERM v Ugala) 
• Anname välja temaatilise metallist mündi: nikkel, hõbe ja kuld.
• Tellimusi saab esitada alates detsembrist, mis ajakirjas ilmub info.
• Kinnitatud on juubeliaasta logo.
• Palun mõelda nendele, keda soovime tunnustada!!! Avaldused õigeaegselt 

juhatusele.



Juubeli logo



Mündi kavand



Jahirahu 2017

• Kuulutame välja Läänemaal Haapsalus reedel 16. detsembril 

Programm: 

• 17.45 Kogunemine piiskopilinna Haapsalu Toomkirikus

• 18.00 Jahirahu kuulutamine, kõnelevad Piiskop Tiit Salumäe, linnapea Urmas Sukles, EJS 
president Margus Puust. Lühike kontsert tütarlaste koorilt

• 18.30 Suundumine Läänemaa Muuseumisse (vana Raekoda) Eesti Ajaloomuuseumi 
jahirelvade näitusele

• 19.30 Pidulik õhtusöök

• Ning üks pakkumine veel, Martna Jahiselts näitaks oma jahimaja ja 
vastvalminud abihoonet, neile kellele see võiks huvi pakkuda. Seda siis varasemal ajal ja 
kokkuleppel.

• Ööbimise- ja Spavõimalused restoraniga samas majas Laine SPA hotellis.

• Registreerimine algab järgmisel nädalal kodulehekülje kaudu. 



Tänan tähelepanu eest!
Margus.Puust@ejs.ee


