
Lugupeetud külalised, kallid jahimehed, austatud koostööpartnerid! 

Tegevjuhi vastuvõtt on olnud EJS traditsioon juba veerand sajandit. Seda oleme korraldanud 
kolmekuningapäeva vastuvõtuna seltsi koostööpartneritele. Traditsiooni algatas 1993 aastal seltsi 
tegevjuht Anti Levandi ja see on elujõuline tänaseni. Kuna EJSi sünnipäev on jaanuaris, 18. jaanuaril, 
siis otsustasime juhatusega ka selle vastuvõtu korraldada kümmekond päeva hiljem. Samas  
leevendab see aasta alguse aktiivset saginat. 

Kuna organisatsioon on meil suur ja partnereid palju siis oma majja Kuristiku tänaval me ära ei mahu 
ja kasutame Kochi aida külalislahkust. Samal põhjusel on tegevjuht ka mind alati appi palunud ja nii 
olemegi need vastuvõtud kahekesi toimetanud.  

EJS kui järjepidev organisatsioon saab homme 52 aastaseks. Üle poole sajandi oleme koos 
toimetanud. See tahe koos asju teha on kütte iseloomustanud võib-olla juba päris algusest peale. 
Ürgaja jahimees ei käinud üksinda jahil, ikka koguti kokku suguharu terved ja tugevad ja mindi koos 
saagi järele. See loogika, et koos on lihtsam ja tulemusrikkam on meid jahimehi saatnud pika 
arengutee. Tõeline jaht on olnud ikka kollektiivne tegevus ja just selles ühises ettevõtmises on meie 
jahimeeste üks põhiväärtusi- koos asjade tegemine. Nii oli see hallidel aegadel ja nii on see ka täna.  

Tänane ühiskond on järjest keerukam ja edukaks toimetulekuks on vaja üha efektiivsemaid ja 
laiemaid koostöövõrgustikke. Täna me räägime jahipidamisest kui looduskaitsest, ulukifondi 
majandamisest, haigustega võitlemisest jne. jne. Seetõttu on äärmiselt olulised head kontaktid 
partnerite vahel. Jahimeestena oleme seda poole sajandi jooksul õppinud hindama ja väärtustama.  

Vastuvõtul  on olnud kombeks vaadata järele  mööduvale aastale. Mõtiskleda, mis oli hästi ja mis 
halvasti, mida oleks tahtnud teisiti teha. eelmisel aastal oli hästi see, et meie koostöö maaomanikega 
sujus eriti hästi. Suutsime koos ette valmistada kaks seadusemuudatust metskitse ja hirvejahi 
tähtaegadest. Mõlemad need muudatused jahiaegade pikendamise osas on mõeldud jahimeestele 
pigem lisavõimalusena kui kohustusena. Iga uue muudatuse puhul tuletame meelde, et võimalused ei 
ole kohustused ja talupojatarkus on endiselt au sees. Hundid söönud lambad terved on ideaal, mida 
võib olla kunagi 100%lt ei saavuta, aga mis on eesmärk kuhu poole püüelda.  

Tore on tõdeda, et maaomanikega on saavutatud ühine arusaam, et põtra ei tohi üle küttida ja 
edaspidi peab olema selles osas tähelepanelik. Selles osas ütlen julgelt kokkuvõtteks, et nii head 
koostööd maaomanikega ei olnud isegi koostöö teema-aastal. Selle eest suur lugupidamine ja tänu 
maaomanikele.  

Aga ei ole head ilma halvata. Aastalõpupool tõi meile mitmed halvad uudised jahil juhtunud 
õnnetustest. Kas oli see tähtede halb seis või olime me liialt lohakad, kuid edasi see niimoodi jätkuda 
ei saa. Õnnetused juhtuvad halbade asjade kokkulangemisel. Alati on mitu soodustavat tegurit, miks 
üks või teine jahiõnnetus juhtub. Mida meie saame teha, et see kurb jada lõpetada. Eelkõige peame 
endale taaskord tähtsustama, et relv on suurema ohu allikas ja kaasaegsed jahirelvad on tunduvalt 
suurema tulejõuga ja ohtlikumad kui varem. Kuul lendab palju kaugemale, kui meie suudame näha.  

Kuu ise on rumal ja mees peab sealjuures tark olema. Kui hoiame puhta oma tänavapoole ehk teeme 
kõik meist oleneva, et õnnetus ei juhtuks, siis olemegi teinud parima antud hetkel. Kui sedasi teevad 
kõik, siis tõenäosus, et õnnetus ei juhtu saab reaalsuseks.  

Et sellest kurvast jadast õppida ja katsuda teha paremini, kuulutas EJSi juhatus 2019. aasta 
jahiohutuse aastaks. Kutsun Teid kõiki aktiivselt jahiohutuse aasta tegevustes kaasa lööma.  



Veel üks teema, millest tahan rääkida ja mis on minu meelest äärmiselt oluline. See on meie 
järelkasv. Iga tsunfti aukohus on hoolitseda, et oleks kellele omi oskusi, elutarkusi ja kogemusi 
pärandada. Et meie idee elaks ja areneks. Need on noored- järele tulev põlvkond. Tunnustan kõiki 
neid, kes on aasta jooksul ja varemgi käinud külas lasteaedades ja koolides, tutvustanud jahindust, 
jahimeest ja tema tegemisi. Paljudes seltsides on lapsed ja noored aga ka täiskasvanud käinud 
kohapeal, tutvunud trofeedega, katsunud pehmeid ulukinahku ja kuulunud jahimeestelt palju 
põnevat loodusest ja loomadest. Neid tublisid jahimehi on palju, aga nimetan mõned neist: Aare 
Veetsmann Põlvamaalt, kes on jahindust tutvustanud nii oma maakonnas kui ka väljaspool, isegi 
Saaremaal. Andres Üprus, kes on jahindust kui valikainet tutvustanud Harjumaal Kehra koolis ja 
lasteaias. Võrumaa meestest kiidan Toomas Kauna Sõmerpalust ja Antsla meest Risto Tõnistet.  

Loomulikult on neid tublisid jahimehi rohkem ja kõigile neile tänu ja tunnustus seltsi poolt.      

Selle üleskutsega käia koolides ja lasteaedades jahindust tutvustamas soovin ka oma lühikese 
tervituse lõpetada.  

Soovin Teile täna õhtupoolikuks rõõmuküllast pidupidamist ja tänan Teid juhatuse nimel väga hea 
koostöö eest! 


