
Viidike lasketiir
Minevik, olevik, tulevik



Hea jahimees 
ja 

laskesportlane!

Sinu ees on Viidike lasketiiru minevikku, olevikku ja tulevikku tutvustav
esitlus.

Meie lasketiiru maja sai üksteist aastat tagasi valmis. Ehk pea kümme aastat
aktiivset laskmist on kasvatanud huvi meie tiir vastu, kuid tehnika ja
lahendused on ajale jalgu jäänud. Oleme koostanud lasketiiru uuendamise
plaani eesmärgiga ehitada järgmise aasta jooksul välja need asjad, mis
võimaldaksid parandada jahimeeste oskusi ja suurendaksid ohutust
tulirelvadega ümberkäimisel, korraldada omavahelisi mõõduvõtte ning
arendada ka laskesporti. Samuti soovime, et muudatustega väheneks müra
ümberkaudsetele inimestele. Nüüdisajastamise plaanile saab meist igaüks õla
alla panna ning selleks vajame Sinu rahalist abi. Tartu Jahindusklubi on
otsustanud võtta jahimeestelt ja laskmisest huvitatud isikutelt laenu, et plaan
järgmise aasta lõpuks ellu viia.

Loodame väga, et käesolev esitlus aitab paremini mõista Viidike lasketiiru
olemust, hetkeseisu ja tulevikuvõimalusi ning et meie ideed innustavad Sind
andma lasketiiru arengusse oma panuse.

Ette tänades

Tartu Jahindusklubi



Viidike lasketiir –
kellele ja milleks?

Viidike tiir on eelkõige jahimeeste
lasketiir, mis on loodud eesmärgiga:

• arendada Tartu Jahindusklubi pea 
900 liikme oskusi võimalikult 
soodsa hinna ja kõrge kvaliteediga

• pakkuda sportlastele 
treeningubaasi

• korraldada võistlusi ja laskepäevi

• suurendada tulirelvade 
käsitlemisega seotud ohutust ja 
turvalisust



Asukoht: Viidike

Meil on ainus Tartu lähedal
asuv jahilasketiir, kus saab
sooritada nii kuuli- kui
haavliharjutusi

• Lähimad sarnaste võimalustega
tiirud paiknevad Imaveres ja
Avinurmes ehk ca 80 km
kaugusel Tartust

• vaid 15 minutit kulub aega, et 
autoga jahindusklubist Viidikele 
jõuda



Kus me täna oleme (1)

Lasketiir on regulaarselt avatud

• Viidike lasketiir on avatud alates 2011 aastast 
maist oktoobrini:

• searada 35/50m (teisipäeviti ja neljapäeviti)

• põdrarada 100m (teisipäeviti ja neljapäeviti)

• kaks haavlirada (teisipäeviti)

• Tööd korraldavad 70 vabatahtlikku instruktorit

• Kõik Tartu Jahindusklubi jahiseltsid on alates
2012. aastast korraldanud Viidike tiirus iga-
aastaselt vähemalt ühe oma seltsi laskepäeva



Kus me täna oleme (2)

Viidike lasketiir on 
jahimeeste jaoks oluline!

• 2019. aastal lasti tiirus ca 3108 seeriat

• 2020. aastal lasti tiirus ligikaudu 3731 
seeriat ehk 20% rohkem kui aasta 
varem

• Viidike lasketiirus on peetud:

• harjutuses „jooksev metssiga“ 2 Eesti 
meistrivõistlust ja 3 Eesti karikavõistlust

• Compac Sportingu 3 võistlust

• 4 kompleksvõistlust

• vabariikliku kütiliini võistluse 10 
maakondlikku etappi Searajal läheb seltside laskepäevadel kirja tavaliselt iga jahimehe

kohta üks seeria, kuigi tegelikult lastakse seeriaid rohkem



Kus me täna oleme (3)

... aga
• Searajal lastakse pabermärklehte:

laskeseeriale, sh teipimisele ja
märkimisele, kulub palju aega

• Haavliradade masinad ei ole stabiilsed
ja kvaliteetsed

• Ootajad on lageda taeva all
• Seadmed ja abirajatised vajavad

pidevalt parandamist ja täiendusi
• Paberpiletitega arveldamise süsteem on

kohamaks ja tuluarvestus on ebatäpne
• Põdraraja elektrooniline märkleht on

renditud



Kus me täna oleme (4)
Hooned ja muud rajatised

Rajatud on:

• igati korralik ja vajadustele vastav
peahoone, milles asuvad põdraraja
laskepositsioonid, kohtunikeruum,
laopinnad jms

• searaja teenindamiseks eraldi laskuri- ja
kohtuniku/instruktori ruumiga laskemaja

• põdra- ja searaja “laudad” ning toimiv sea ja
põdra märkide liikumissüsteem (relsid,
elektroonika jms)

• nõuetekohased muldvallid

• sea- ja põdraraja vaheline turvamüür

• haavliraja torn

• toimiv juurdepääsutee ja parkla

• välitualett

Osaliselt on rajatud:
• põdraraja kuulipüüdurid;
• rajatava kaarraja pinnas on

ettevalmistatud (kuivendatud,
freesitud ja külvatud heina-
seeme)

Lasketiiru on igal aastal regulaarselt
hooldatud (niidetud muru,
eemaldatud võsa jne).



Viidike lasketiiru majandustulemused ja prognoos



Miks on vaja muutust (1)
Probleemid ja vajakajäämised

SEARADA

“Vana kooli” papist märkleht
• Tulemuste fikseerimine ja märklehtede

kleepimine ja vahetamine võtab palju aega
• Sageli on rajal pikad ootejärjekorrad.
• Laskur ei saa pärast igat lasku tabavuse

tagasisidet.
• Riiklike võistluste korraldamine (mis võiks

olla tiiru üheks tuluallikaks) on peaaegu
välistatud.

Laskurite katusealus puudub -
sõltumata ilmastikuoludest on
ootel laskurid koos varustusega
lageda taeva all



Miks on vaja muutust (2)
Probleemid ja vajakajäämised

PÕDRARADA
• Kasutusel vaid üks elektrooniline märkleht, 

mida on liiga vähe ning mille rendihind on 
liiga kallis (2019. aastal 930 eurot). Rendihind 
sõltub otseselt laskude arvust – mida rohkem 
laskjaid, seda rohkem raha ära anname. 

• Pole võimalik prognoosida, millal märklehe 
omanik seda tagasi soovib (võime märklehest 
jääda ilma).

• Kuulipüüdurite puudumise tõttu on laskmine 
piiratud.

• Kuulipüüdurite puudumise tõttu on riiklike 
võistluste korraldamine (mis võiks olla tiiru 
üheks tuluallikaks) välistatud.



Miks on vaja muutust (3)
Probleemid ja vajakajäämised

HAAVLIRAJAD
COMPAC SPORTING, A-TRAP

• Vanad heitemasinad on amortiseerunud, lõhuvad
märke ja ei ole töökindlad.

• Märgi “lennu” seadistamise võimalused on piiratud.

• Märkide päästmissüsteem põhineb kaabelühendusel,
mis on tülikas (sh platsi hooldamise aspektist) ning mis
ei ole töökindel.

• Laskeseeriate maksesüsteemina kasutatakse
paberpiletite süsteemi, mis on tülikas ning mille
tulemusel võib väheneda lasketiiru tulu (põhjustest
tuleb juttu edaspidi).

• Riiklike võistluste korraldamine (mis võik olla tiiru
üheks tuluallikaks) on välistatud.



Miks on vaja muutust (4)
Probleemid ja vajakajäämised

KAARRADA • Kaarrada on haavlilaskmise A ja O!

• Viidike tiirus see puudub



Miks on vaja muutust (5)
Probleemid ja vajakajäämised

HAAVLIRADADE ASUKOHT

• Haavlirajad asuvad 
naaberkinnistute elanikele 
suhteliselt lähedal

• Naabrid lasketiirust tuleneva 
mürahäiringu suhtes negatiivselt 
meelestatud

• See piirab lasketiiru lahtioleku 
aega ning ka 
individuaaltreeningute võimalust



Vahekokkuvõte

• Jahimeeste, Tartu Jahindusklubi ja laskeinstruktorite ühise tegevuse ning
pingutuse tulemusel on Viidike lasketiirust arenenud välja regulaarselt
töötav lasketiir.

• Paljud jahimehed kasutavad tiiru regulaarselt ning lasketiiru vajaduses
kahtlejaid ilmselt ei ole.

• Lasketiiru ”ümber” on koondunud ligikaudu 70 laskeinstruktorit, kes
soovivad anda oma panuse jahimeeste laskeoskuste arendamisse ja
parandamisse ning teevad seda omal vabal tahtel tasuta.

• Tiirus kasutatavad (laske)seadmed on amortiseerunud ning ei vasta
tänapäeva nõuetele. Selle tulemusel on pärsitud jahimeeste
treenimisvõimalused ning mugavus. Riiklike võistluste korraldamine on
välistatud.

• Laskeseadmete puudujääki aitavad kompenseerida rendiseadmed kuid
nende hoolduse, remondi ja kahjustumisega seotud riskid lasuvad Tartu
Jahindusklubil. Samuti ei saa olla 100% kindel, et seadme omanik seadet
tagasi ei soovi.

• Naabrid on lasketiiru tegevusest häiritud.



Kuidas edasi?



Kuhu soovime jõuda 2021 (1)
Vajalikud arendused ja investeeringud

SEARADA
• osta 2 elektroonilist märklehte

• ehitada ootel laskuritele varikatus

• Tulemus laskurile:

a) operatiivne lasu tabavuse tagasiside

b) lühem ooteaeg

c) efektiivsem ja mõnusam treeningupäev

• Tulemus lasketiirule:
a) võimalus korraldada riiklikke võistlusi
b) võimalus korraldada firmadele kliendipäevi



Kuhu soovime jõuda 2021 (2)
Vajalikud investeeringud

PÕDRARADA
• Osta 2 elektroonilist märklehte

• Ehitada lõpuni kuulipüüdurid

• Tulemus laskurile:
a) lühem ootamisaeg (suurem arv laskekohti ja –asendeid)
b) efektiivsem ja mõnusam treeningupäev

• Tulemus lasketiirule:
a) rendiraha kokkuhoid ja sõltumatus rendileandjast
b) võimalus korraldada riiklikke võistlusi (lisatulu)
c) võimalus korraldada ettevõtete töötajate ja kliendipäevi (lisatulu)



Kuhu soovime jõuda 2021 (3)
Vajalikud investeeringud

VARIKATUSED



Kuhu soovime jõuda 2021 (4)
Vajalikud investeeringud

HAAVLIRAJAD
• Osta 13 uut märgiheitemasinat.

• Osta elektrooniline “kassasüsteem”

• Ehitada laskuritele varikatus

• Tulemus laskurile:
a) seadmed ei lõhu märke
b) võimalus luua huvitavaid ja mitmekülgseid laskeradasid
c) efektiivsem ja mõnusam treeningupäev

• Tulemus jahindusklubile:
a) kulude kokkuhoid - rent ja katkised märgid
b) võimalus korraldada võistlusi ja ettevõtete kliendipäevi
c) võimalus rentida masinaid välja suuremate võistluste korraldamiseks
d) täpne ja operatiivne tulude arvestus



Kuhu soovime jõuda 2021 (5)
Vajalikud investeeringud

KAARRADA
• Ehitada välja kaarrada (osta seadmed, ehitada „majad“ ning laskekohad)

• Ehitada laskuritele varikatus

• Tulemus laskurile:

a) täiendavad treenimisvõimalused

b) hea algus alustavatele jahimeestele ja laskuritele

• Tulemus jahindusklubile:
a) (tasuliste) individuaaltreeningute korraldamise võimalus
b) võimalus korraldada riiklikke võistlusi
c) võimalus korraldada firmadele kliendipäevi



Kuhu soovime jõuda 2021 (6)
Vajalikud investeeringud

HAAVLIRAJA
asukoha muutmine 

Ühe haavliraja asukoht viiakse üle kuulitiiru muldvalli taha, mille tulemusel:
• väheneb lasketiirust tulenev mürahäiring
• paranevad suhted lasketiiru naabritega
• tekib võimalus lisada treeningupäevi
• tekib võimalus hakata läbi viima individuaaltreeninguid



Kuhu soovime jõuda 2021
Vahekokkuvõte

Kõikide investeeringute eesmärgiks on
teenindada jahimehi ja parandada nende
oskusi läbi mitmekesiste treeningvõimaluste.
Lisaks loome võimaluse eri võistluste ja
ürituste korraldamiseks, mis lubab teenida
lisatulu.

Tartu Jahindusklubi sooviks ja eesmärgiks
on, et iga jahimees või laskur tuleks Viidike
tiiru rõõmuga ning lahkuks tiirust tundega, et
ta soovib siia kindlasti tagasi tulla.



Investeeringute eelarve



Finantseerimine (1) 

• Lasketiiru arendusplaani elluviimiseks vajame
kõikide jahimeeste ja laskespordi arengust
huvitatud isikute abi.

• Investeeringu finantseerimiseks on Tartu
Jahindusklubi otsustanud küsida Teilt, head
jahimehed ja laskesportlased, laenu tähtajaga 5
aastat 0% intressiga .



Finantseerimine (2)

Miks ma peaksin laenu andma?

• Viidike lasketiir on meie kõigi ühine tiir, mis 
ei ole loodud tulunduslikel eesmärkidel. 
Lasketiir peab:
• arendama jahimeeste laskeoskusi
• parandama tulirelvade käsitlemise oskust
• suurendama jahiohutust
• arendama ja populariseerima  laskesporti
• tegema seda kõike jahimehe ja laskuri 

jaoks mugavalt ja taskukohaselt

• Lasketiir on loodud missioonitundest ja tiiru 
arengu toetamine võiks ka olla ajendatud 
samast kaalutlusest – missioonitundest!



Finantseerimine (3)

Millest tekivad lasketiiru tulud ja 
kuidas ma saan olla kindel, et ma 
oma raha tagasi saan?

• Laenu tagasimakse tagatakse Tartu 
Jahindusklubi finantsvahenditega 
(rahavooga). Täiendavaid tagatisi (sh 
hüpoteek) laenule ei anta ega pante ei 
seata.

• Finantsplaani koostamisel on lähtutud 
eeldusest, et Tartu Jahindusklubi 
panustab igal aastal Viidike lasketiiru 
senise summa ehk vähemalt 8 tuhat 
eurot aastas.

• Lisaks Tartu Jahindusklubi panusele 
suudab lasketiir juba praegu teenida 
lisatulu ca 5 tuhat eurot aastas.

• Pärast investeerimisplaani elluviimist 
tiiru omatulu teenimise võimekus 
suureneb.



Finantseerimine (4)

Laenu põhitingimused
• Laenuvõtja: Tartu Jahindusklubi MTÜ

• Tähtaeg: 5 aastat

• Intress: 0%

• Tagatis: Tartu Jahindusklubi igapäevane majandustegevus ja sellest tulenev rahavoog

• Laenu miinimumsumma: 100 eurot

• Laenusumma “samm”: 100 eurot (st, et laenu on võimalik anda 100 eurot, 200 eurot, 
300 eurot jne)

• Laen makstakse tagasi tervikuna laenuperioodi lõpus, kuid Tartu Jahindusklubil on 
ühepoolselt õigus maksta laen tagasi ka varem, kas osaliselt või tervikuna.

• Laenuandjal ei ole õigust laenu ennetähtaegset tagastamist nõuda.



Finantseerimine (5)

Laenu vormistamine ja kasutuselevõtmine

• Iga laenuandjaga sõlmib Tartu Jahindusklubi kirjaliku laenulepingu.

• Laenulepingu sõlmimisest kolme tööpäeva jooksul kannab laenuandja 
laenusumma Tartu Jahindusklubi arvelduskontole.

• Laenudest kogunenud summa kasutusotstarbe, sh investeeringute 
eelarve, kinnitab Tartu Jahindusklubi juhatus.

• Lasketiiru moderniseerimise projekti juhivad Tartu Jahindusklubi tegevjuht 
ja juhatuse esimees. Täitmist kontrollib Tartu Jahindusklubi juhatus.



Kokkuvõte

Head jahimehed ja laskesportlased! 

Lasketiiru arendajatena oleme veendunud, et
Viidike lasketiiru kavandatavad investeeringud on
tiiru eesmärke silmas pidades vajalikud!

Kutsume Teid osalema lasketiiru arendamises
ning loodame, et teil on soov ja võimalus anda
selleks oma rahaline panus.

Viidike lasketiir on meie kõikide ühine tiir ning
selle arendamine saab toimuda vaid ühise
pingutuse tulemusel!



Soovin anda oma panuse 
jahimeeste lasketiiru arengusse!

Kui oled otsustanud, et meie ideed on toetamist
väärt, tee leping kohe või ootame Sinu kontakti
telefoni või e-kirja teel. Vastame lahkelt kõikidele
Viidike lasketiiru arengut või laenulepingut
puudutavatele küsimustele.

✔Tõnu Peterson

tel 550 5903

e-post: tonu.peterson@ejs.ee

✔Jaak Volmer

tel 513 4390

e-post: jaak.volmer@ejs.ee



Kärbes kirbule!


