
Kalender, 
FB, koduleht, 

Eesti Jahimees õnnitlused ja aadressid, 
lühendid, e-kirjad, speller, keelenõu 



Kalender on trükis, müügile jõuab hiljemalt 1. novembril.



Piltide ja ‘pehmete uudistega’ kogume 
järgijaid. Kui on vaja olulist sõnumit 
edstada, jõuavad ühe klõpsuga meie 
sõnumid 1000, 10 000, vahel isegi 100 000 
inimeseni (paljude mitte-jahimeesteni!!!)

Koduleht 15 338
FB 39 239 

Koduleht 12 345
FB 56 415 



ÕNNITLUSED

• Õnnitlusi ootame hiljemalt iga paaritu kuu 25. kuupäevaks (25. jaanuar, 25. 
märts jne) kujul: 

jahiselts, jahimehe ees- ja perekonnanimi ning juubeli suurus. 

Näide:

Eesti Jahimeeste Selts
Jahi Mees 60

Reinu Vader 55

Ei ühtegi liigset kujundust, tavaline Wordi fail või e-kirja sisu. Võib saata kogu 
aasta juubilarid koos! Mõlema kuu juubilarid palume esitada alates vanimast 
lõpetades noorimaga! Hea tava järgi ootame juubilare alates 50. eluaastast.

NB! Õnnitlused on ühed viimased valmivad lehed, mis 25 õhtul või 26 
hommikul ära saadetakse ja põhimõtteliselt otse lehele lähevad. Hilisemaid 
õnnitlusi ei ole võimalik vastu võtta!



SAAJAD

• Ootame parandusi iga paaritu kuu 25. kuupäevaks! Kui te 1. aprilliks 
saadate, siis paluks ära märkida muudatused erineva värviga (NB! Ühe 
kaupa kontrollin 600-liikmelisi nimekirju, et näha, kas/kus on muudatusi). 
NB! Aprilli esimestel päevadel saadetakse ajakirja register ära, kui te 
saadate hiljem nimekirja ja parandused, siis lähevad vanale aadressile ja 
alles mai/juuni number läheb õigele aadressile. 

• Aadressi kontrollimiseks tabelit saab küsida karolin@ejs.ee

• Kui võimalik, siis õnnitlused ja aadressidega seonduv eraldi kirjadena või 
pealkirjas selgelt välja tuua, et mõlemad on, muidu võivad kirja all olevad 
aadresside parandused märkamata jääda!

• Kui on uus liige, siis paluks ka isikukoodi ja millisesse jahiseltsi/sektsiooni ta 
kuulub teie organisatsioonis! 

• NB! Aadressi täpsus, täpsus, täpsus. 



AADRESSID

• Standardväljad on järgmised:
NIMI
AADRESS*
KÜLA/ALEVIK
LINN/VALD
INDEKS
MAAKOND
*Aadress tähendab – tänav, maja number ja korter, talu nimi. Kõik väljad peavad 
olema täidetud.

• Palun kontrollige üle valla nimed ja indeksid, need võivad olla aja jooksul 
muutunud. NB! Ka talude nimed on äärmiselt olulised (kes talus elavad), nimelt 
edaspidi ei pruugi ajakiri kohale jõuda, kui talu nimi on puudu, ka siis, kui 
postiljon tunneb teid nägupidi. Selline juhus oli poolel ühest seltsist, kes on 
aastaid sama aadressiga ajakirju saanud, kuid nüüd ühtäkki saadeti tagasi.



Lühendid

• Eesti Jahimeeste Selts – EJS
• samas võib olla Tallinna Jahimeeste Selts – TJMS 

• Keskkonnaamet – KeA (mitte KA)

• Keskkonnaministeerium – KeM

• Maaeluministeerium – Mem

• Keskkonnaagentuur – KAUR 
• Ulukiseireosakond – USO 

• Sigade Aafrika katk – SAK, isegi kui kasutatakse mugandatud 
keelekasutuses Aafrika seakatk (ei ole ASK ega ingliskeelne ASF)



Keelereeglitest

• Eesti Jahimeeste Selts vrd Eesti jahimeeste selts
• Tähtvere Jahiselts vrd Tähtvere jahiselts

• Eesti maaülikooli metsakasvatuse professor Hardi Tullus 

• lääne-siberi laika vrd Lääne-Siberi laika

• NB! Ettevaatust, jaht! 



E-kirjad
• E-kiri jätab esmamulje teist – kas see siis on hea või mitte, on teie teha. 

• Pealkiri: peab sisaldama, miks kirjutate. “Tere“ ei ole pealkiri.

• Vajadusel lase spellerist läbi, et piinlikke trükivigu ei oleks
Teema/Subject: Jahirahu kutse 

Tere!/Tere, Reinuvader (koma järel ei ole. Kui hüüumärgiga, siis järgmiselt realt suur täht, muidu väike)

TÜHIK

edastan jahirahu kutse, mille palume teil oma jahiseltsi liikmetele edastada. Manusest leiate kogu vajaliku info. 

TÜHIK

Küsimuste korral helistage 5XXX XXXX või kirjutage minu.ametlik.meil@gmail.com (seksikas.kiisu ei ole sobilik 
meiliaadress, kust kirju saata!) 

TÜHIK

Ootan teid jahirahule Läänemaale!

TÜHIK

Tervitades (koma ei ole)

TÜHIK

Kuri Hunt (nimi)

EJSi tegevjuht (amet)

Võib lisada ka tel nr Tel 5656 5656 (Telefoninumbri rühmitame nelja kaupa tagant ettepoole)



Eesti keele speller 
(online), 
guugelda: speller

Õigekiri on oluline – jätab 
esmamulje – kui arvutis 
tarkvara ei ole, saab netis 
lihtsalt õigekirja kontrollida. Nii 
saavad nii mõnigi jahimeeste 
‘selst’ seltsiks parandatud. 
Speller võib sind piinlikkusest 
päästa! 



Kust leida keeleabi?

• Eesti Keele Instituut 
http://portaal.eki.ee/keelekogud.html

Keelekogud: 

• eesti keele sõnaraamatud (ÕS, võõrsõnade leksikon) 

• kakskeelsed sõnaraamatud (inglise-eesti, eesti-vene)

• murdesõnaraamatud (väike murdesõnastik)

• terminisõnaraamatud (ESTERM)

• kohanimeandmebaas

• Eesti keele käsiraamat



http://keeleabi.eki.ee/index.php



Keeleabi http://keeleabi.eki.ee/index.php

• Trükid sisse sõna, mida ei tea, kuidas kirjutada: nt jahieeskiri  

NB! Väikese tähega! 



Keeleabi – nõu küsimine. Kui üheski sõnaraamatus 
ei ole või mõtled uut terminit juurutama hakata –
küsi enne keelenõust! Sain 24 h jooksul vastuse! 
Näidis. 

Lugupeetud Karolin Lillemäe 
[Kirjutasite meile: Meil on jahimeeste hulgas palju naisi, kas võib kasutada sõna 
naisjahimees või jahinaine? 
Kui ainult naissoost jahimehed on jahil, kas siis võib öelda naistejaht? 
Mida te soovitate kasutada, et ei tekiks mingeid pikantseid märkuseid. ] 

Eestikeelsed ametinimetused on soo poolest neutraalsed. Nii nagu esimees võib olla ka 
naissoost või ämmaemand meessoost, võib ka jahimees olla nii nais- kui ka meessoo 
esindaja. "Naisjahimeest" ega "jahinaist" ma ei soovita, samuti "naistejahti" - usun, et kui 
jahil on meesteseltskond, ei räägita ju samuti "meestejahist"? Kui on tingimata vaja 
jahimeeste sugu täpsustada, siis võibki lisada täiendeid või teha seda sõnastuse kaudu: 
naisteseltskond jahil; naissoost jahimehed jne. 
Vt ka keelenõuannet "Kas naine on esimees või esinaine?" 
(http://keeleabi.eki.ee/index.php?leht=8&id=70).






