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Aasta 2021

 EJS-il ei olnud kerge aasta.
 Tuli elada pandeemia ja
eriolukorraga.
 Ühisjahid said õnneks peetud ja
kohustused küttimise osas
täidetud
 Osa üritusi tuli ära jätta ja edasi
lükata, sh kokkutulek.



 Seisuga 31.12.2021.a. kuulus EJS-i 103
liikmesorganisatsiooni, kes ühendavad kokku 11 445
jahimeest. 
 EJS üks põhikirjaline eesmärk on koondada kõiki Eesti
jahimehi ühistegevusse. Oleme Eesti mõistes suur ja
võimas MTÜ, kes on esindatud tugevalt kõigis
maakondades ja kelle arvamusega arvestatakse.
 EJS oli 2021 ka majanduslikus mõttes toimiv
organisatsioon. Suur tänu Teile liikmemaksu korrektse
tasumise eest!
 EJS-s oli 2021 palgal 6 töötajat, üks neist osalise tööajaga,
5 inimest büroos ja 1 koristaja-majahoidja.
Haldusspetsialisti ja ajakirja peatoimetamise teenus osteti
sisse. Lisaks on tegevuses vabatahtlikena 2 projektijuhti:
Urmas Salmu (ulukid teel) ja Peeter Hussar (haridus).

EJS liikmeskond ja
meeskond



Ajavahemikul 01.01.2021 - 31.12.2021.a. oli välja antud:
jahitunnistuste arv 293, välisriigi kodanikele välja antud
jahitunnistuste arv 2213, vahetatud jahitunnistuste arv 5,
pikendatud jahitunnistuste arv 10, jahiteooriaeksami ja
laskekatse sooritanud isikute arv 293, kehtivat jahitunnistust
omavate jahimeeste arv 15 351. Välja antud suuruluki
laskekatse tunnistusi oli Eesti kodanikele 4462, väliskodanikele
999 ning vastuvõetud suuruluki laskekatseid 6693. Kehtivat
suuruluki laskekatse tunnistust omavate jahimeeste arv on
9549 ja kehtivat vibujahi laskekatse tunnistust omavate
jahimeeste arv 64. Laskekatse sooritamist nõudmata antud
suuruluki laskekatse tunnistuste arv on 999.
2020. aastal menetleti ja tehti EJSi poolt tunnistuse peatamise
otsuseid 35 korral. See on üle kolme korra rohkem kui aasta
enne. 

Haldusleping KeM-ga



PTA lepingud 
 Veterinaar- ja Toiduametiga (alates 2021. a Põllumajandus- ja Toiduamet) 2021. aastaks sõlmitud
lepingute eesmärgiks oli ulukitelt pea- ja vereproovide kogumine laboratoorsete uuringute
läbiviimiseks, seiramaks marutaudialast olukorda kogu Eesti riigi territooriumil ning hindamaks
vaktsineerimise efektiivsust vaktsineeritud puhvertsoonis. Lepingu nr. 26 alusel koguti 2021. aastal
1000 rebase, kähriku ja šaakali pead, s.o. 100 % plaanist. Puhvertsoonide lepingu nr 
3-3/253  (lõpptähtaeg märts 2022) alusel koguti Ida-Viru-, Põlva-, Tartu- ja Võrumaalt seisuga
31.12.2020 kokku 130 pea- ja vereproovi 250-st, s.o. planeeritust 52 %. 

 2021. aastal oli SAK lepingupartnereid kokku 55. Suguküpse emise
organeid toimetati veterinaarkeskustesse 2888 tk ning kõrvaldati 137

metssea rümpa/korjust. Kokku võeti 10 040 metssea vereproovi.
 



Osaleti SA Erametsakeskus poolt väljaantava ajakirja „Sinu Mets“ kolleegiumi töös. Koostöös toimetusega anti välja
neli õppelehte (aprillis, juunis, septembris ja novembris). Sinu Mets ilmus Postimehe vahel ning on saadaval ka
elektroonilisel kujul Erametsakeskuse kodulehel.
 Sarnaselt varasemate aastatega oli jahinduse artiklite ja uudiste jaoks eraldatud spetsiaalne rubriik, kus käsitleti
muuhulgas järgnevaid teemasid: liiklusõnnetused ulukitega, EJSi infosüsteemid, ulukihaigused, jahiohutus,
jahipiirkonna kasutusõiguse lubade pikendamine, jahitrofeede hindamine, peibutamine jm.
Tegevjuht osales PTA ja KeA kliendinõukodade töös. Osalemine selles töös annab võimaluse protsesse mõjutada
meile soodsas suunas. 
 EJSi juures tegutseb jahimeeste ja Maaomanike esindusorganisatsioonide ümarlaud, kuhu kuulub lisaks EJSi
esindajatele veel Eesti Erametsaliidu EEML, Eesti Põllumajandus- Kaubanduskoja EPKK, Eesti Talupidajate Keskliidu
ETKL esindajad. Toimus 2 ümaraua koosolekut, mõlemad toimusid EJSi majas. 

EJS kui liikmete esindusorganisatsioon 
2021. aastal



2021. a. jooksul andis EJS välja ajakirja Eesti Jahimees 6 numbrit, mis
on otsepostitusena saadetud ainult EJS füüsilisest isikust liikmetele.
Ajakirja tiraaž oli 10 000‒11 000 eksemplari. 
Ajakirja väljaandmine on muude kaasaegsemate teabekanalite
kõrval üks tähtsamaid ettevõtmisi ning seda on tarvis jätkata ka
tulevikus. Ajakirja rahastati osaliselt liikmemaksudest, osaliselt
reklaamimüügist ja trükkimise ning postituse kulud kaeti KeM
sihtfinantseerimislepingu toel.
Ajakirja juures tegutseb toimkond ja toimkonna koosolekud toimusid
regulaarselt iga ajakirja numbri väljaandmise eel, kokku 6 korda.

Meedia



 EJS kodulehekülg www.ejs.ee on pidevas arengus ja hõlmab kogu Eesti
jahindusalast operatiivset teavet, sh infot koolitustest ja sündmustest. 
 2021. aastal ilmus kodulehel kokku 923 uudist, mis on mõnevõrra vähem kui
2020. aastal, mil ilmus 1030 uudist. Seega ilmus ligikaudu 77 uudist kuus ning 2
uudist päevas.

 Alates 2015. aastast on kodulehe külastatavus olnud tõusuteel. Mullu oli
külastajaid mõnevõrra rohkem, 168 961 (2020. a 165 535), kes vähemalt korra
kodulehel viibisid. Kodulehe uudiste ja teadete vaatamisi oli möödunud aastal
kokku 842 486 (2019. aastal 851 693 vaatamist). Kodulehel viibimise aeg on
jäänud stabiilselt kahe minuti piiresse.

 Enim külastajaid (9384 inimest) oli kodulehel 25. jaanuaril. Siis ilmus artikkel
„Traagiline õnnetus Viljandimaal“, mida paljud lugemas käisid.

KODULEHT

http://www.ejs.ee/


 Enim loetud lood olid: 
1. Traagiline õnnetus Viljandimaal ‒ 
16 252 vaatamist
 2. Hundi küttimine jätkub endises
mahus ‒ 4989 vaatamist
 3. Harju maakonnas leiti SAK viirus ‒
3957 vaatamist

 2021. aastal saatsime pressiteateid kokku 12 korral, mis on veidi
rohkem kui 2020. aastal (10). Lisaks tegime pressiteateid koostöös
Põllumajandus- ja Toiduametiga, Häirekeskuse ja If kindlustusega.
 Pressiteated võimaldasid meil hoida jahindusvaldkonda aktiivselt
pildis, tõstatada ja käsitleda aktuaalseid jahindusalaseid teemasid

meedias ning kujundada jahinduse mainet.



 2021. aastal pöörasime tähelepanu ka sotsiaalmeediale. Facebook on hea kanal,
kus kujundada noorte ja mitte-jahimeeste seas positiivset kuvandit jahimeestest.
EJSi Facebooki jälgijate arv on jätkuvalt tõusutrendis, 2021. aasta lõpuks kogunes

sinna 7327 jälgijat. Seega lisandus aastaga 323 inimest (2020. a 7004 jälgijat).
 

EJS-i Facebooki tegemisi jälgivad endiselt valdavas enamuses 25‒34 aastased.
56% kogu jälgijaskonnast moodustavad mehed. Enamik (91,3%) jälgijatest on

eestlased, aga on ka soomlasi, lätlasi, leedulasi, sakslasi, austraallasi jt, kes hoiavad
meie tegemistel silma peal. 

 Kõige sagedamini külastati Facebooki neljapäeviti ning ajavahemikest enim hommikuti
kell 11. Kõige enam külastusi toimus korraga 19. aprillil, mil meie Facebooki lehe postitused

jõudisid 8882 inimeseni. Kõige enam vaatamisi (38 536) kogus rajakaamera foto, kus
ilves murdis saaklooma, metskitse. Samuti vaadati rohkelt ulukitega seonduvaid

uudiseid, pilte rajakaameratest, hulkuma läinud koertest, algavatest jahikursustest jm.



EJS kasutab ka mitu aastat Instagrammi, kus kajastame rajakaamera fotosid, jm
aktuaalset pildis. 2021. aastal jagasime rajakaamerapilte jm fotosid ning videoid
aktuaalsete ürituste ja jahimeeste tegemiste kohta. 
Aasta lõpuks kogunes sinna 1569 jälgijat, mis on ligi 300 jälgijat rohkem kui 2020.
aastal. Kõige populaarsem (434 like) oli rajakaamera foto, kus ilves oli jahi
tulemusena metskitse endale saagiks saanud.

Veel kasutame:

 EJS tegi jätkuvalt ka videoid 2021. aastal. Youtube võimaldas jahindusealast teavet tuua
vaatajateni videopildis. 2021. aastal avaldasime 48 videot (2020. a 17 videot), mida kuvati

automaatselt EJS-i kodulehel. 
 Videod sisaldasid intervjuusid nii kodu- kui välismaiste jahindusekspertide ja partneritega,

ulukite ja metsaelu jäädvustusi, sündmuste reportaaže, ulukite esmakäitlust, ülesvõtteid
jahtidest jm. Kõige rohkem vaatamisi (29 731) kogus video, kuidas ilves peab jahti metskitsele

Pärnumaal.



2021. aastal jätkus infosüsteemide „Jahis“ ja „Metsis“ arendus. Arenduspartnerina
jätkas tööd IT-ettevõte DolmIT OÜ. Infosüsteemide arenduse paremaks
planeerimiseks jätkas tööd 2018. aastal loodud IT-komisjon, kuhu kuulub osa EJS
juhatuse liikmetest ja jahiseltside esindajad. 2021. aastal toimus kolm IT-komisjoni
koosolekut.
 Jahise arendamisel on prioriteediks seadusest tulenevate kohustuste mugav täitmine
e-keskkonnas ning paberivaba jahipidamise võimaldamine e-dokumentide
kasutamise näol. Operatiivne statistika aitab paremini ulukite populatsiooni
majandada. Täna saab keskkonnas pidada arvestust jahilubade üle, koguda ulukiseire
andmeid ning hallata maaomanikega sõlmitud lepinguid.
 Jahihooajal 1.03.2021 – 28.02.2022 väljastati infosüsteemist „Jahis“ 38 601 jahiluba.
Nendest väikeulukilube 9115 ja suurulukilube 29486. Võrreldes 2020/2021 hooajaga
on väikeulukite väljastamine kasvanud 14% ja suuruluki lubade väljastamine 55%. 

EJS infosüsteemid



 2021.a alustasid pilootprojekti raames elektroonsete suuruluki lubade kasutamist Tartumaa ja
Hiiumaa jahipiirkonnad. Täna on võimalus liituda elektroonsete suuruluki jahilubade väljastusega
ka teistel jahipiirkondadel. Elektroonsete jahilubade kasutamiseks tuleks jahimehel alla laadida
Jahise äpp. Rakendus on saadava nii iOS kui ka Android seadmetele. Seisuga 31.12.2021 kasutab
rakendust üle 3400 jahimehe.
  Ulukiseireandmete sisestamine Jahise keskkonna vahendusel on jätkuvalt tugevas kasvutrendis.
Jahihooajal 2021/2022 sisestati 19 669 vaatlust. Kõige enam sisestati suurkiskjate vaatlusi. Võrreldes
2020/2021 jahihooajaga kasvas sisestuste arv 57%.
  2021. aastal arendati JAHISe keskkonda tööriist maaomanikega sõlmitud lepingute haldamiseks.
Mooduli arenduse vajadus tekkis olukorrast lihtsustada maaomanike tuvastamist ning lepingute
sõlmimist. Maaomanikuga sõlmitud kinnisasja kasutamise lepingud on olulised jahipiirkonna
kasutusõiguse loa pikendamisel. Jahimaakorraldaja mooduli arendus jaotati 4 etappi, millest 2021.
aastal teostati 3. Aasta lõpu seisuga kasutas moodulit 276 jahipiirkonda.
  Infosüsteemi tutvustamiseks toimusid mitmed infopäevad Eesti Jahimeeste Seltsis, maakondades
kohapeal ning tulenevalt Covidi olukorrast ka elektroonsete kanalite vahendusel.
  Infosüsteemi Metsis eesmärk on täita kvaliteetselt halduslepingust tulenevaid ülesandeid. Metsis
annab kasutajale võimaluse kontrollida jahitunnistuse ja suuruluki laskekatsetunnistuse kehtivust,
muuta oma kontaktandmeid, hallata erinevaid teavitusi, registreeruda jahitunnistuse taotleja
kursustele ja eksamitele, lahendada proovieksameid ja teostada teisi jahimehele olulisi toiminguid.



 2020. aasta kuulutati juhatuse poolt „Jahikoda korda “ aastaks. See
oli kaheksas kord, mil teema- aasta välja kuulutati. Aasta eesmärk oli
pöörata tähelepanu jahimajade ja esmatöötluskohtade
korrastamisele. 
  
 Jätkati ka juba 2014. aastal alustatud „Märka ulukit!“ projektiga, mille
raames külastati koole ja teisi lasteasutusi.
 2020. aastal andsime välja EJSi aastaraamatu 2019, traditsioonilise
Eesti jahimeeste kalendri. 

Teema-aasta ja trükised



 Jätkus koostöö rahvusvaheliste jahindusorganisatsioonidega FACE ja CIC. Andres Lillemäe valiti CIC trofee komisjoni
kaasesimeheks
  25. veebruaril toimus CIC peakontori ja CIC trofeekomisjoni ühine kooslek veebis.
 CIC trofeede hindamise nõukogu koosolek toimus 18. ja 19. mail veebikeskkonnas.
 2. septembril toimus FACE laskemoona töögrupi koosolek. Arutati ECHA raportit ja pliimoona edasise
 keelustamisega seotud asjaolusid.
  7. septembril toimus Euroopa jahindusorganisatsiooni FACE ja Europarlamendi intergrupi „Bioloogiline mitmekesisus,
jahindus ja maaelu“ veebiseminar, kus räägiti huntidest, nende populatsiooni haldamisest ning inimese ja hundi vahelisest
konfliktist.
  24. septembril toimus Budapestis Euroopa jahimeeste katusorganisatsiooni FACE aastakoosolek, mis üle kahe aasta on
pidanud koroonaviiruse tõttu toimuma veebi vahendusel. 
 Esimesel päeval vaadati üle aasta tegevused ja päeva esimesel poolel toimus presidendi ja asepresidentide valimine.
Presidendiks valiti tagasi Torbjorn Larsson ning Balti asepresidendiks sai Linda Dombrosvka. Samuti oli liikmete foorum, kus
toimuvad mitmu jahindusalast diskussiooni erinevate ekspertidega. Kõne all olid pliimoona keelustamine, ühtne
põllumajanduspoliitika, vibujaht jms. 
 25. septembril toimus Budapestis FACE konverents, kus räägiti suurulukitest, jahindusest bioloogilise mitmekesisuse vaates
jmt. Lisaks tunnustati bioloogilise mitmekesisuse projekte.
  26.-29. septembrini toimus CIC aastakoosolek ja konverents. Kus arutati liikmetega aastaaruande üle. Lisaks toimusid
mitmetel jahindus, loodus ja bioloogilise mitmekesisuse teemadel arutelud ja paneelid.
  Aruanded ja informatsioon väliskomandeeringute kohta on avaldatud seltsi kodulehel.

EJS ja rahvusvaheline koostöö
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www.ejs.ee

Tänan tähelepanu
eest ja panuse eest

EJS hüvanguks!
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