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Eesti Jahimeeste Selts 

 

VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL                                      

Põltsamaa Kultuurikeskus                                                                              18. aprill 2019 

 

Algus kell.10.00, lõpp kell 13.40 

                                                                  

EJS president Margus Puust tervitab kohale tulnud volinikke. Võttes aluseks EJS põhikirja 

 p.8.11 alusel on volikogu otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb või selles on esindatud  

vähemalt ½ volikogu liikmetest. President otsustab registreerimislehtede alusel kuulutada  

Volikogu on otsustusvõimeline, sest kohal on p.8.1. alusel üle poole volinikest.  

koosolek avatuks. Ta teeb ettepaneku valida koosoleku tööorganid: häältelugemise komisjoni, 

mandaatkomisjoni, koosoleku juhataja ja protokollija. 

Ettepanek: valida häältelugemise komisjon koosseisus: Priit Vahtramäe, Kaido Kivestik. 

Hääletati: Kõik on poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 

Ettepanek: valida mandaatkomisjon koosseisus: Mati Kivistik, Mati Kepp, Tõnu Peterson. 

Hääletati: Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 

Ettepanek: valida koosoleku juhatajaks Priit Piilmann. 

Hääletati: Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 

Ettepanek: valida protokollijaks Lea Truska. 

Hääletati: Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 

Otsus: Kinnitada häältelugemiskomisjon koosseisus Priit Vahtramäe ja Kaido Kivestik, 

mandaatkomisjon koosseisus Mati Kepp, Mati Kivistik ja Tõnu Peterson, koosoleku 

juhataks Priit Piilmann ja protokollijaks Lea Truska. 

 

EJS president annab koosoleku juhtimise üle koosoleku juhatajale Priit Piilmannile. 

Koosoleku juhataja Priit Piilmann palub mandaatkomisjonil kontrollida koosolekule 

registreeritud volinike nimekirja alusel koosoleku otsustusvõimelisust.  

Mandaatkomisjon asub tööle. 

Koosoleku juhataja tutvustab koosoleku ajakava: Koosolek planeeritakse lõpetada kell 14, 

mille järel toimub Eesti 13. jahitrofeede näituse avamine Põltsamaa lossis.  

Koosoleku juhataja teavitab, et käesoleva volikogu toimumise kuupäev ja koht kinnitati 

29.novembri juhatuse koosolekul. Kutse ja päevakord saadeti liikmesorganisatsioonidele ning 

avaldati kodulehel vastavalt põhikirjale, vähemalt 15 päeva enne koosoleku toimumist s.o. 

2.aprillil, samal päeval laeti pilveserverisse koosoleku materjalid: aastaaruanne, eelarved, 

seletuskirjad.  

Mandaatkomisjon on vormistanud otsuse, mille loeb ette komisjoni esimees Mati Kivistik. 

Komisjon on kindlaks teinud, et EJS põhikirja p.8.1. aluseks võttes on 1.aprilli seisuga 205 

delegeeritud volinikku, kellest koosolekul on esindatud 161 (78,5 %) kehtivat mandaati 

omavat volinikku. Registreeritud on 4 külalist. Mandaatkomisjoni otsusega on volinike 

koosolek otsustusvõimeline. 

Koosoleku juhataja paneb mandaatkomisjoni otsuse hääletusele. Hääletati: kõik poolt. 

Otsus: kinnitada mandaatkomisjoni otsus ning tunnistada 18. aprillil toimuv volinike 

koosolek otsustusvõimeliseks. 
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Koosoleku juhataja teeb ettepaneku kinnitada juhatuse kinnitatud ning volinikele koos kutsega 

saadetud päevakord. 

Hääletati: 161 volinikku poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 

 

Otsus: Kinnitada alljärgnev päevakord: 

1. Päevakorra kinnitamine. 

2. EJS tunnustusavalduste üleandmine. 

3. EJS presidendi Margus Puusti ülevaade juhatuse tööst. 

4. EJS 2018. a. majandusaasta aruande kinnitamine ja 2019.a. audiitori määramine. 

5. 2019. a. eelarve kinnitamine.  

6. Jahiohutuse aasta tegevused.  

7. EJSi IT lahendused ja nende rakendamine. 

8. Muud küsimused ja informatsiooni vahetamine. 

8.1. Kokkutulek 2019.  

8.2. Informatsioonid. 

 

2. EJS tunnustusavalduste üleandmine. 

Koosoleku juhataja selgitab, et vastavalt EJS tunnustusavalduste andmise korrale antakse EJS 

autasud kätte pidulikult volinike koosolekul. EJS juhatus otsusel on vapimärgi Metsis 

nominendid Põlvamaa jahimees Arvi Lepisk ja Tartumaa jahimees Harri Valdmann, 

teenetemärk Ilves nominendid Enn Lehtma, Tarmo Tuvikene, Priit Vahtramäe, Andres Kägu, 

Jaan Kivisalu, Peeter Järvamägi, Aivar Viilup, Aldo Laid, Andrus Nadel, Hugo Peterson, 

Indrek Valner, Andres Rõõmus, Urmas Tekkel, Priit Karu, Andres Maripuu, Raivo Keskla, 

Gennadi Bondarev, Rudolf Pervunin, Ralf Burk, Ever Kattus, Sulev Poll, Eduard Vitkar. 

Pärnumaa Ilvese nominentidele:Uno Kask, Raimo Soomre, Hillar Pikk, Urmas Salmu, Rain 

Raudsepp, Ene Karelson antakse tunnustusavaldused kätte 9. novembril Pärnumaa JL 

juubelisüdmusel 

Vapimärgid ja teenetemärgid annab kätte EJS president Margus Puust ja EJS tegevjuht Tõnis 

Korts. Igale autasustatule kõlab Põltsamaa Jahisarveansamblilt signaal „Au kütile“. 

President märgib autasude kätteandmise lõpus, et edaspidi ootab juhatus tunnustusavalduste 

taotlemisel esindajat juhatuse koosolekule aumärgi taotlust kaitsma. 

 

3. EJS presidendi Margus Puusti ülevaade juhatuse tööst. 

Koosoleku juhataja annab sõna EJS president Margus Puustile, kes teeb ülevaate EJS juhatuse 

tööst 2018. aruandeaastal. EJS liikmeskonda kuulus aasta lõpuks 93 liikmesorganisatsiooni 

kokku 11 318 jahimehega. EJS keskuses töötas 6 töötajat. President tänab EJS töötajaid, kelle 

abil on iga EJS liikmemaksu baaseurost kasvatatud tuluna 4 eurot. President tänab kõiki EJSi 

organisatsioonide töötajaid, juhatust, kellede koostööna esindatakse eesti jahindust ühtse 

meeskonnaga. 

Möödunud aasta juhatuse tegemised jätkusid suures osas seotuna seakatkuga ja tihedas 

koostöös Keskkonna- ja Maaeluministeeriumiga, Riigikogu ja Riigikogu jahinduse töörühma 

ning maaelukomisjoniga, Keskkonnainspektsiooniga, Veterinaar- ja Toiduametiga, 

KAURiga, Keskkonnaametiga, Erametsaliiduga, SAKi riikliku tauditõrje komiteega. SAKi 

temaatika jätkub, taud Eestist veel otsa pole saanud. 

Korraldatud on mitmeid ümarlaudu koos maaomanike ja põllumeestega, kus on jõutud 

ühistele seisukohtadele ning tehtud ettepanekud õigusloome muutmiseks. EJS juhatus on 

lähtunud enamasti jahimeeste tarkusest – kompromissina tehtud otsused jahihooaegade 

pikendamiseks metskitsele ja punahirvele jäävad täitmiseks ikka jahimeestele. Ümarlauad 

põllumeestega kevadise linnujahi küsimuses lõppesid katselise heidutusjahi võimalusega. 

VTA ja EJS vahelise SAKi lepinguga on hõivatud kokku 47 jahiseltsist partnerit. 2018 jätkati 

koostööd Riistasiemen OY-ga söödaseemnete vahendamisel. Seltsi liikmed osalevad kohalike 
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jahindusnõukogude töös. EV 100 raames toimusid loodusepäevad paljudes kohtades: Ääsmäe, 

Valtu, Vihula, Pärnumaa, Hiiumaa. Osaleti kogu pere metsapäeval Läänemaal. 

EJS annab jätkuvalt välja ajakirja Eesti Jahimees, mis ilmub 6 numbrit aastas keskmise 

tiraažiga 11 500 eks. Ajakiri finantseeritakse liikmemaksudest ja reklaami kuludest, 

trükkimise ja postitamise kulud kaetakse KIKi vahenditega. 

Koduleht on väga hea info allikas ning kogub ajaga üha suuremat populaarsust. Suurim 

külastatavus on kokkutuleku ajal, uusi külastajaid oli eelmisel aastal 78%. FB külastajaid oli 

üle 6000. Suurimad vaatajanumbrid olid eelmisel aastal just halbade uudiste juures. 

EJSi meeskond tegeleb üha aktiivsemalt jahinduse igakülgse tutvustamisega meedias. Selle 

töö tulemusena võib täheldada, et jahindust kajastatakse meedias aina positiivsemalt. 

KEMiga sõlmitud haldusleping avalike teenuste haldamiseks kõikidele jahimeestele on üks 

oluline keskuse töösuund. 

2018. aasta teema oli „Jahindus on looduskaitse.“ Toimusid erinevad koolitused, 

noorjahimeeste koolitused, jahisarve k0olitused. Antakse välja erinevaid trükised, 

traditsioonilised Jahimehe kalender ja EJS tegevust kajastav aastaraamat. 

Välissuhtlus jätkub aktiivselt eelkõige EJS tegevjuhi ja presidendi eestvedamisel CIC ja 

FACE aastakoosolekutel ja erinevatel töörühmade koosolekutel. EJS võistkond osales 

Slovakkias hirvepeibutamise võistlustel. Sisukas koostöö jätkub EJSi ja KIKi vahel. Hea 

näide välislinnujahimeeste koolitamine ja atesteerimise korraldamise finantseerimine. 

Üksikasjalik ülevaade 2018 a. EJSi organiseeritud sündmustest ja toimunud tegevustest on 

esitletud Eesti Jahimeeste Seltsi 2018 aastaraamatus, mis valmis just volinike koosolekuks. 

Eelmisel aastal toimus 7 korralist juhatuse koosolekut, millede protokollid on leitavad ja 

loetavad EJS kodulehel. Kokku kutsuti 2 EJS liikmesorganisatsioonide töökoosolekut.  

Koosoleku juhataja annab sõna volinikele küsimuste esitamiseks. Küsimusi ei esitatud. 

Otsus: Volinikud võtsid presidendi ülevaate juhatuse tööst teadmiseks. 

 

4. EJS 2018. a. majandusaasta aruande kinnitamine ja 2019. a. audiitori määramine. 

Koosoleku juhataja annab sõna EJS tegevjuhile Tõnis Kortsule, kes selgitab, et 2018 

majandusaastaaruanne on olnud volinikele kättesaadav koos selgitustega Zone pilveserveris. 

Volinikelt eelnevalt küsimusi laekunud ei ole. Aasta lõpetati väikese kasumiga ning suuri 

lahknevusi võrreldes eelmise aastaga ei ole. Audiitor Aare Olander audiitorfirmast Grow 

Audit OÜ on majandusaasta aruande kinnitanud. Samuti on audiitorfirma nõus auditeerima 

ka EJS 2019 aasta majandusaasta aruannet. 

Koosoleku juhataja küsib, kas volinikel on nüüd tekkinud küsimusi. Küsimusi ei esitatud. 

Koosoleku juhataja teeb ettepaneku kinnitada EJS 2018. majandusaasta aruanne. 

Hääletati: Vastu – ja erapooletuid ei olnud. Kõik volinikud poolt. 

Otsus: Kinnitada Eesti Jahimeeste Seltsi 2018 majandusaasta aruanne. Määrata 2019 

aasta audiitoriks OÜ Grow Audit audiitor Aare Olander. 

 

5. 201. a. eelarve kinnitamine. 

Koosoleku juhataja annab sõna EJS tegevjuhile Tõnis Kortsule, kes tutvustab EJS 2019. a. 

eelarve projekti. Eelarvet iseloomustab tulude-kulude tasakaal. Eelarve maht on kasvanud 

sihtotstarbeliste toetuste osas. Volinik Priit Vahtramäe eelnevad küsimused ja vastused on 

kajastatud samuti Zone pilveserveris. Samuti on arvestatud tema poolt esitatud 

ettepanekutega.  

Koosoleku juhataja annab võimaluse täiendavateks küsimusteks. Volinikel küsimusi ei olnud.  

Koosoleku juhataja teeb ettepaneku kinnitada EJS 2019. a. eelarve volikogu materjalides 

esitatud kujul.  

Hääletati: Vastu ja erapooletuid ei ole. Kõik poolt. 

Otsus: Kinnitada EJS 2019 a. eelarve.  

 

Koosoleku juhataja kuulutab välja vaheaja 20 minutit. 
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6. Jahiohutuse aasta 2019 tegevused 

Koosoleku juhataja annab sõna tegevjuhile Tõnis Kortsule.  

Tõnis Korts tutvustab, et tegemist on järjekorras seitsmenda nimelise teema-aastaga. 

Seekordne teema on kerkinud esile elust endast. Jahiohutusega süvitsi tegelema ajendasid 

eelmise aasta lõpul järjepanu toimunud jahiõnnetused. Relvad on ohuallikas. Jahiohutuse 

aastal pöörame rohkem tähelepanu jahiohutuse erinevatele aspektidele. 

Jahiõnnetuste vältimiseks tuleb vähendada miinimumini õnnetute asjaolude kokkusattumine. 

Tihti toimuvad õnnetused tavaliste rutiinsete toimingute tegemisel või tegemata jätmisel. 

Tähelepanu all on lasketiirud. Käesoleval aastal on tulemas uusi kaasaegseid jahitiire.  

Olulisemad tegevused jagunevad organisatsiooni sisesteks ja organisatsiooni välisteks. 

Organisatsiooni sisestest küsimustest on oluline seltside jätkusuutlikkuse hoidmine, noorte 

jahimeeste koolitamine, väärikas ja alalhoidlik põlvkondade vahetumine. Tähtis on 

traditsioonide edasiandmine ja kandmine. Jaht peab jääma kvaliteetajaks. 

Organisatsiooni väliste tegevustes on suhtlemine meediaga ja avalikkusega, muu maailma 

kogemusega arvestamine. Toob näiteid Poola ja Hollandi jahindusest, kus sulguti oma tsunfti 

tegevustesse ning ei selgitatud neid avalikkusele. Poolas on tänaseks keelatud alla 18 aastaste 

osalemise jahis. Hollandis taastatakse jahindust. 

EJS tegevuste tööplaan on kodulehel olemas, sellega saavad tutvuda kõik. Kalenderplaan ei 

ole lukus, sinna saab sündmusi lisada. Tegevuste tööplaani kõrval on tähtsal kohal 

meediaplaan. Meediaplaaniga saavad liikmed tutvuda EJSis.  

Koosoleku juhataja annab võimaluse küsimusteks. Volinikud ei esitanud küsimusi.  

Tegevjuht kutsub kõiki liikmeid aasta tegevustes aktiivselt osalema ja andma oma panuse 

jahiohutusse.  

Otsus: Võtta tegevjuhi informatsioon Jahiohutuse aasta tegevustest teadmiseks. 

 

7. EJS IT lahendused ja nende rakendamine 
Koosoleku juhataja annab sõna EJS IT-süsteemide koordinaator Karri Urbanile. 

Karri Urban tänab jahimehi aktiivse osalemise eest IT-süsteemide arendamisel. Ta ütleb, et 

koosolek on hea võimalus raporteerida kuidas on infosüsteemide juurutamine läinud.  

Rakendused on loodud, et olla abiks jahimeestele seadusest tulenevate kohustuste täitmisel. 

Liitumisprotsessis JAHISe süsteemiga, ei ole survet, et paberdokument kindlasti kaoks, 

süsteem on väga paindlik ning pakub erinevaid lahendusi. Jahipiirkond saab valida endale 

sobiva lahenduse. Tänavu algab 3. jahihooaeg koos Jahisega. Süsteemiga liituma ootame uusi 

piirkondi. Rõõm on tõdeda, et on suuri piirkondi, kes kasutasid Jahist terve 2018/2019 

jahihooaja. 

Jahise vaatlusankeedid on kooskõlastatud keskkonnaagentuuriga, EJS saadab tähtpäeval seire 

andmed KAURI. Eesti 328 jahipiirkonnast kasutavad praegu Jahise erinevaid mooduleid 155. 

EJSi liikmete hulgas on palju neid, kes ei ole veel liitunud. 

Uueks algavaks hooajaks tuleb julgustada ja toetada jahipiirkondi võtma Jahis igapäevaseks 

töövahendiks. Vaatlusandmete sisestamisel ollakse väga aktiivsed. EJSi igapäevatöö oluliseks 

näitajaks on igapäevane operatiivne küttimisstatistika. Heaks näiteks on äsja ilmunud 

Aastaraamat, kus puudub 2018/2019 aasta jahistatistika kokkuvõte. Kauril on need andmed 

aprilli alguseks veel puudu. 

Järgnevalt on EJS liikmeskonna arvestus Metsise keskkonnas. Tänaseks on sõlmitud 35 

kasutuslepingut, kus on olulisel kohal isikuandmetekaitse aspektid. Liikmete poolt ootame 

suuremat aktiivsust, et korrastada liikmeskonna andmebaas. 

Viimase ajakirja saatsime postitusse kasutades Metsise aadressbaasi. Suur hulk aadresse oli 

ebakorrektsed ning kindlasti tekib selle tõttu probleeme ajakirjade kätte saamisel. 

Ajakirjas on juhend aadressbaaside parandamiseks, mida saab teha iga jahimees ise. 

Liikmelisus on ajakirja saamise eelduseks, liikmelisust saab määrata ainult organisatsiooni 

liikmehaldurid. 
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Ettekandja kutsub üles Jahist aktiivsemalt kasutama. Ta pakub võimalust korraldada koolitusi 

ning lubab ise süsteemi tutvustamiseks kohale sõita.  

Koosoleku juhataja annab sõna Jaak Volmerile, kes jagab oma sõnavõtu kolmeks osaks: 

Esimene osa: olukorrast riigis. Kui põdrajaht lõppes 15.12 siis tänaseks küttimise andmed 

puuduvad. Jahistatistika peaks olema kiire ja operatiivne. Tänane seis on nagu 30 aastat tagasi. 

Riigiaparaadis on igapäevase töökohustusena jahindusest mõtlevaid inimesi väheks jäänud. 

EJS on muutunud usaldusväärseks ja paljuski usaldatakse meie initsiatiivi vajalike algatuste 

tegemisel. Oleme saanud vabaduse, mis samas toob kaasa ka vastutuse. EJS on seda tajunud 

ja nii ongi viimased 5-7 aastat Jahist arendatud. 

Teine osa: KKK – korduma kippuvad küsimused. Kogu Tartumaa kasutab alates sellest 

jahindusaastast Jahist. Oleme osalenud kõikidel Tartumaa jahiseltside koosolekutel, mille 

käigus on esile kerkinud kartused Jahisega liitumisele: 

a)Meil ei ole levi. Vastus: See ei ole päris õige, toob näite RMK lankidelt, kus töötavad 

mobiililevis harvesterid)  

b)Mul ei ole nutitelefoni. Vastus: Mul ka ei ole. Aga autos on tahvel, mis on ka odavam. 

Andmeid saab sisestada ka kodus arvutis. Kes ei oska ja kellel ei ole võimalik, seda saame 

klubis õpetada. Lubadelt andmed saab Jahisesse sisestada ka klubis. 

c) Meil ei ole printerit Vastus: Saab ka ilma: kanda Jahisest saadud loa numbrid 

olemasolevatele paberblankettidele. Muuseas: Jahise - suutlik printer maksab 50eurot.. 

d) IT hirm. Isiklikult kardetakse kaotada juhipositsioon. Vastus: ei ole põhjust karta. 

Jahiseltsides võib Jahise dokumentatsiooni vormistamisega tegeleda ka keegi noorematest 

liikmetest. Paberdokumendid jäävad soovi korral alles. Vanemal liikmeskonnal ei ole vaja 

peljata. Kindlasti mõeldakse uuendusprotsessis ka vananeva generatsiooni hakkama 

saamisele. EJS-s on vanad ja vähemkindlustatud hoitud.  

Kolmas osa: Jaak Volmer teeb Tartu Jahindusklubi poolse üleskutse: „Põder Jahisesse!“  

kõigile 328 jahipiirkonna kasutajale. See tähendaks, et kõik jahipiirkondade kasutajad 

annaksid oma põdraload välja ja vormistaksid ka küttimise Jahises. Põdramaht on väikese 

mahuline ja võimaldab head Jahise kasutamise harjutamist. Samuti ei eelda üleskutse kõikide 

jahimeeste „Jahises olemist“, piisab ühest inimesest, kes antud jahipiirkonnas põdrajahi 

süsteemis ära vormistab. Sellisel juhul saaksime juba 16.detsembril üle-eestilise koondinfo 

kogu riigis toimunud põdrajahi kohta. See annaks meile võimaluse täpsustada põdraasurkonna 

seisundit aasta alguse lumega perioodil. Tartu Jahindusklubi pakub kõigile oma abi Jahise 

juurutamisel. 

Koosoleku juhataja annab võimaluse küsimusteks. 

Viljandi JL volinik Priit Vahtramäe küsib, kas Jahis võimaldab meili-listi tegemist, mis oleks 

mugav moodus seltsi sisese info jagamiseks. 

Karri Urban vastab, et see on teostatav, kuid vajab lisaarendust. 

Viljandi JL volinik Priit Vahtramäe, kas on ette näha, millal läheme jahidokumentidega täiesti 

elektrooniliseks. 

Karri Urban: ei ole teada. Sooviksime väikeulukiloaga võimalikult kiiresti jõuda 

elektroonilise menetlemiseni. Praegu on arenduses järelvaataja roll, et inspektsioonil oleks 

võimalik kontrollida, kas jahimehele on luba väljastatud. KKI ei ole hetkel õigusi Jahise 

süsteemis kontrollida dokumente, samuti vajab katsetamist SU loa rakendamine. Vajame 

pilootpiirkonda. 

Võrumaaa volinik Raul Soome, küsib kuidas toimub liitumine Jahisega. Teeb ettepaneku, et 

selline info oleks kättesaadavam. 

Karri Urban: Jahise kasutamine algab rollide määramisega ja jahipiirkonna süsteemis 

aktiivseks muutmisega. Info kättesaadavamaks tegemine on igapäevane tegevus ja proovime 

seda tõhustada. 

Tiit Rammul Põlva JS küsib kardirakenduse kasutamine kohta. Ta soovib, et oleks võimalik 

näha ainult oma jahipiirkonda. 

Karri Urban vastab, et ettepanek on kaardistatud. Juhatuse töögrupp järjestab prioriteedid. 
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Oleme avatud pidevalt vastu võtma uusi ettepanekuid. 

Priit Vahtramäe täiendab, et kasutada jahist ainult seireks pole nali. Seire on väga tähtis. Jahis 

on parim tööriist. Harjumus täita Jahist jahipäevalõpus. 

Gediminas Jürjo Tartu JK volinik küsib, mis tagab, et ühte karu ei loeta 10 korda.  

Karri Urban vastab, et vaatluste juures märgitakse kuupäev ja kellaaeg, mis võimaldab 

andmeid sorteerida. 

Tehakse ettepanek, et metskitse loendusel saab kasutada silmade loendust pimedas. Jahisesse 

tuleks lisada määramata sooga isendid.  

Karri Urban: Anname ettepaneku KAURile edasi. 

Otsus: Võtta saadud informatsioon teadmiseks. 

 

9. Muud küsimused ja informatsioon 

Koosoleku juhataja annab sõna EJS tegevjuhile Tõnis Kortsule ja Läänemaa JK juhile Aarne 

Taalile: Jahimeeste kokkutulek toimub juuli 2. nädalavahetusel Kiltsi lennuväljal Haapsalu 

linna territooriumil. Kokkutulekul puudub korraldaja poolt pakutav majutus. Võistluste 

formaat jääb praktiliselt samaks. Laskmine toimub seekord Läänemaa moodi. Haavlilaskmise 

korraldab Männiku tiir. Kuulilaskmine e. Kütiliin. Sileraudsega lasta ei saa. Individuaal-

laskmine toimub kokkutuleku ajal Läänemaa klubi uues tiirus.  

Volinikel ei ole küsimusi. 

Tegevjuht Tõnis Korts ja Aarne Taal paluvad jälgida jooksvat infot kodulehel ja vajadusel 

ühendust võtta korraldajatega. Ootavad kõiki osalema.  

 

Lõppsõnaks annab koosoleku juhataja sõna EJS presidendile Margus Puustile. 

President tänab osalejaid töise koosoleku eest ning meenutab, et on algamas uue juhatuse 

valimise aasta. Ta palub selles osas kõigil varakult mõelda ja sellega arvestada.  

Soovib kõigile ilusat uut jahiaastat ja häid elamusi kohe avataval trofeenäitusel Põltsamaa 

lossis. 

 

 

Koosoleku juhataja lõpetab koosoleku 13.40 

 

 

 

 

Priit Piilmann                                                                              Lea Truska 

Juhataja                                                                                       Protokollija 


