
Tõnis kõne 

Lugupeetud kolleegid, kallid sõbrad ja koostööpartnerid, 

Elame Teiega suurte muutuste ajal. Maailm on ka enne muutunud ja olnud 
pidevas arengus. Aga praegu käimasolevad protsessid nii kiired, et kohati ei jõua 
inimesed nendega kohaneda. Areng on nii kiire, et kohati see, mis koolis õpetati, 
ei kehti enam ja on vaja õppida uuesti. Kohaneda muutustega ja käimasolevate 
protsessidega.  

Maailma ja ühiskonna  teisenemine on loomulik ja küsimus pole protsessis kui 
sellises. Küsimus on selles, kuidas meie nendele reageerime. Kuidas me neisse 
suhtume, kuidas nendega kohaneme ja kuidas neid juhime.  

Kas suudame selles virrvarris ja keerises säilitada oma põhiväärtused, kas 
suudame jääda iseendaks ja mitte kaotsi minna. Kas suudame oma lugu 
jutustada või hakkame kellegi teise laulu säutsuma.  

Kuidas see tendents praktikas välja näeb ja mida ma silmas pean. Näiteks täna 
hommikul vaadates vilksamisi riigitelevisiooni hommikusi uudiseid kostus kõrvu, 
et Briti parlament on pooleks, sama Kreekas. Kuhu me selliselt jõuame, kui me 
tõmbame rindejoone oma riigi sees ja omade vahele. See tähendab seda, et 
sõdime üksteisega, õhutame vaenu ja kulutame ressurssi äärmiselt 
ebaotstarbekalt. See ei vii meid edasi. See isegi ei hoia meid paigas vaid nihutab 
tagasi minevikku.  

See muudab elu kaklemiseks, stressiks ja ebakvaliteetseks. Vaevalt et me keegi 
seda eriti sooviks. See lihtsalt kukub nii välja. Me tihti ei oska muud moodi.  

Ka jahimehed on selle praktika ära proovinud ja meie ajaloos on peatükk „seitse 
aastat võitlust jahimeestele sobiva jahiseaduse  eest.“ Palju tublisid inimesi 
„langes“, närvid ei pidanud vastu, tervised kannatasid jne. Kindlasti on vajalik 
seista oma huvide eest ja selle nimel vaeva näha. See on loomulik. Aga kui 
eesmärgiks seatakse oma egoistlik huvi, siis just sellega kaasnebki vastasseis ja 
konflikt. Saksa mõtleja Hegel on öelnud, et tõelised tragöödiad maailmas pole mitte 
konfliktid õige ja vale vahel, vaid kahe õige vahel. 

Meil on vaja teha Meie seadusi, me peame ajama meie asja. Kui seame ühiseks 
eesmärgiks meie, siis selleni jõudmiseks on vaja teha kompromisse, arvestada 
üksteisega ja aru saada, et päris võit on ühine võit. Lahendus, millest võidavad 
kõik.  

https://tsitaadid.ee/author/georg-wilhelm-friedrich-hegel
https://tsitaadid.ee/quote/9862/678
https://tsitaadid.ee/quote/9862/678


Eesti Jahimeeste Selts on suur ja võimas organisatsioon. See ühendab äärmiselt 
erinevaid inimesi, huvigruppe, kes vahel kannavad väga erinevaid suhtumisi ja 
väärtusi. Kattes oma liikmetega kogu Eestit on meil hästi tunnetatavad 
regionaalsed eripärad. Et kogu seda orkestrit harmooniasse saada on vaja koos 
mängida. Koos mängimiseks on vaja aga palju harjutada. Oma nootidele lisaks 
on vaja jälgida teisi mängijaid aga ka dirigendikeppi. 

50 järjepideva aasta jooksul on meil tekkinud teatud oskused, traditsioonid ja 
tavad. Me ei saa koos eksisteerida, kui me igaüks ajame oma asja. Samuti on meil 
tekkinud arusaamine sellest, et me ei saa ühiskonnas üksinda ajada oma asja. 
Eriti praegusel ajal, mil maailm muutub ja lõhestub. Kui me vaatame oma 
jahinduse valdkonda, siis näeme, et meie read täienevad pidevalt, 
noorjahimeeste õppegrupid toimivad üle Eesti. Meie väärtuste jagajate ja 
poolehoidjate arv kasvab ja seda just senini neutraalsete inimeste arvelt. Seda 
võib nimetada polariseerumiseks.  

Ühest küljest teeb see rõõmsaks, et kasvame ja areneme aga teiselt ühiskonna 
kui terviku arengu seisukohalt teeb see väga murelikuks.  

Sellise ühiskonna lõhestumise vastu aitab ainult üks asi- koostöö. Teineteist 
arvestav koostöö, kus seatakse eesmärgiks ühine huvi. See on  vahel väga raske. 
Tihti tuleb pikema eesmärgi nimel oma lühiajalistest huvidest loobuda või 
nendes järele anda. See võib ümbritsevatele tunduda nõrkusena või 
selgrootusena. Võivad kaasneda süüdistused.  

Enamus edulugusid on aga koostööle tuginevad lood. Meie EJSi lugu tugineb 
koostööle. Kui EJS oleks äriettevõte mis läheks börsile ja kui hinnataks meie nn 
turuväärtust ja selle komponente, siis üheks suurimaks väärtuseks ja meie kasvu 
ja arengupotentsiaaliks oleksid meie partnerlussuhted paljude erinevate 
organisatsioonidega. Oluline suhetes on usaldus.  

Just Teie kallid eilsed, tänased ja homsed koostööpartnerid olete meie 
organisatsiooni väga oluline väärtus. Tänane päev on mõeldud just Teile tänuks 
ja austuseavalduseks meie poolt. Mõned mõtted siit mikrofonidest, natuke 
muusikat, linnupetet ja mis võib olla kõige olulisem- võimalus üksteisega 
vahetult suhelda. Jällegi tsiteerides klassikut muinasjutu „Väike prints“ autorit 
Antoine de Saint-Exupéry  Ainuke tõeline rikkus on inimliku suhtlemise rikkus. 

Veelkord tänan Teid kõiki ja soovin ja loodan meie koostöö jätkumist ja seda, et 
oleksime kõik rikkad suhtlemises.  

https://tsitaadid.ee/author/antoine-de-saint-exupery
https://tsitaadid.ee/quote/8893/252

