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Eesti Jahimeeste Selts 

Reg. nr. 80028484 

 

 

VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

Kose Kultuurikeskus 

15. juuni 2022 

Algus kell 11.00  

Lõpp kell 15.00 

 

EJS president Margus Puust tervitab kohale tulnud volinikke ja külalisi.  

Margus Puust teatab, et vastavalt EJS põhikirjale on EJS juhatus kutsunud kokku korralise 

volikogu koosoleku kolmapäeval 15.06.2022 kell 11 Kose Kultuurikeskusesse Harjumaale.  

102 juriidilise liikme põhikirja alusel määratud 212-st volinikust on eelregistreeritud 177 

volinikku. Täpsed tulemused kinnitab mandaatkomisjon, kuid võib juba öelda, et volinike 

on kohale tulnud rohkem kui pool, seega on koosolek legitiimne. 

Jahimehi on tervitama tulnud Kose vallavolikogu esimees Merle Pussak, kes soovib 

jahimeestele tulemusrikast koosolekut ja edu jahiradadel. 

President teeb ettepaneku valida koosoleku rakendustoimkond: häälte lugejad, 

mandaatkomisjon, koosoleku juhataja ja protokollija.  

Kõik ettepanekud hääletati: vastu ja erapooletuid ei olnud. Kõik poolt.. 

Otsus: Häälte lugejateks valiti(4): Heimar Lepiksoo, Mait Tint, Oliver Peets, Orvet Holst.  

Mandaatkomisjoni valiti (3): Mati Kepp, Mati Kivistik, Tõnu Peterson. 

Koosoleku juhatajaks valiti Toomas Kõuhkna. Protokollijaks valiti Lea Truska.  

 

Mandaatkomisjon on tutvunud koosolekul osalejate registreerimise nimekirjaga ja esitatud 

volikirjadega. Mandaatkomisjoni esimees Mati Kepp loeb ette mandaatkomisjoni 

portokolli nr.1, millega valiti mandaatkomisjoni esimeheks Mati Kepp ja 

mandaatkomisjoni protokolli nr.2, mille alusel on volinikud esitanud 162 kehtivat ja 0 

kehtetut mandaati. Mandaatkomisjoni otsusega on EJS volinike koosolek 

otsustusvõimeline. 

Koosoleku juhataja teeb ettepaneku kinnitada mandaatkomisjoni otsus ning kuulutada EJS 

volinike koosolek Kose Kultuurikeskuses 15.06. 2022 otsustusvõimeliseks. 

Volinike nimekiri on protokollile lisatud (lisa 1). 

Hääletati: Kõik poolt. Vastu ja erapooletuid ei ole. 

Otsus: kinnitada mandaatkomisjoni otsus. EJS volinike koosolek Kose Kultuurikeskuses 

15.06.2022 on otsustusvõimeline. Kohal on 162 hääleõiguslikku volinikku. 

 

Koosoleku juhataja tutvustab varem saadetud päevakava ning teeb ettepaneku see 

kinnitada. 

Hääletati: Kõik poolt. Vastu- ja erapooletuid ei ole.  
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Otsus: Kinnitada esitatud päevakord: 

1. Päevakorra kinnitamine. 

2. EJS tunnustusavalduste üleandmine. 

3. EJS presidendi Margus Puusti ülevaade juhatuse tööst. 

4. EJS 2021. a. majandusaasta aruande kinnitamine ja 2022.a. audiitori määramine. 

5. 2022. a. eelarve kinnitamine.  

6. 2023. a. EJS-i liikmemaksu kinnitamine. 

7. Põhikirja muutmine. 

8. EJS juhatuse uute liikmete valimine. 

9. Muud küsimused ja informatsiooni vahetamine. 

  9.1 EJS-i liikmete abi Ukrainale ülevaade.  

  9.2 Põdra küttimine 2022/2023 

 

2. EJS tunnustusavalduste üleandmine. 

 

Tunnustusavaldused annab üle EJS president Margus Puust. 

  

Anti üle aasta teo tunnustusavaldused. Aasta teoks nomineeriti 2 tegu: 

Esimene oli ”Jahimaade” projekt, mille auhinna „Jahimehe“ võtsid vastu projekti 

koordinaatorid: Tõnu Peterson Tartu Jahindusklubist ja Karri Urban EJSist ning 

teine Aasta teo nominent oli esinemine Hirvepeibutamise EMil 2021. Peibutajate esindaja 

Andres Maripuu Saarte Jahimeeste Seltsist võttis vastu hirvepeibutajate Aasta teo autasu. 

 

2022. aastal esitati 3 taotlust autasustamiseks EJS vapimärgiga Metsis: Margus Puust, Priit 

Piilmann, Toomas Kõuhkna. EJS juhatuse otsusega annetatakse teenetemärk Ilves 18-le 

jahimehele: Enn Mahoni, Madis Liiväär, Marko Vinni; Ülo Reimo; Mati Kepp, Asko 

Osula, Tõnu Peterson, Karri Urban, Martin Hein, Margus Ulp, Aigar Jürjens, Erich 

Valksaar, Jaan Bikker, Maido Paat, Hillar Lõppe, Arvi Laanejõe, Kuldar Purge, Kristo 

Lipp. 

Teenetemärk Kobras annetatakse kokku 30 jahimehele: Tõnu Rüütel, Andrus Henga, Mati 

Viilup, Heino Moor, Mait Paasik, Kaspar Roht, Henrik Prehing, Eiko Õim, Tarmo Roots, 

Rein Kriisk, Rain Salk, Alar Süda, Karmo Eesmäe, Urmas Välba, Kalle Vaher, Tiit 

Rammul, Taivo Spitsõn, Eino Valma, Tõnis Teidla, Valdo Hermann, Tarmo Meus, Orvet 

Holst, Heino Kasesalu, Veljo Jalak, Sulev Heinaru, Jaak Neerut, Olev Viht, Rein 

Tomingas, Ants Sibul, Lauri Väli. 

Nominentide nimekiri on protokollile lisatud (lisa 2) 

 

3. EJS presidendi Margus Puusti ülevaade juhatuse tööst. 

Koosoleku juhataja annab sõna EJS presidendile Margus Puustile, kes teeb ülevaate EJS 

juhatuse tegevusest 2021 majandusaastal.  

Presidendi ülevaade on lisatud protokollile (lisa 3). 

Volinikel ettekandjale küsimusi ei olnud. 

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks. 

 

4. EJS 2021. a. majandusaastaaruande kinnitamine ja 2022. a. audiitori määramine 

 

Koosoleku juhataja annab 2021. majandusaastaaruande tutvustamiseks sõna EJS 

tegevjuhile Tõnis Kortsule. Majandusaastaaruanne koos selgitavate lisadega oli volinikele 

eelnevalt kättesaadavad ZoneCloud serveris.  

Tõnis Korts ütleb, et tervikuna võib öelda, et arvestades praegust majandusolukorda on 
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tulemused veidi paranenud. Aasta tulem on positiivne. Rahaliselt oleme kasvanud. 

Halduslepingu pool on olnud minimaalne, SAK leping on olnud tulukas. Säilinud on ka 

riigipoolne toetus. 

Volinikud ei esitanud majandusaastaaruande kohta küsimusi. 

Tõnis Korts loeb ette OÜ Grow Audit vandeaudiitor Aare Olanderi otsuse 2021. 

majandusaastaaruande kohta, samuti kinnituse, et Aare Olander on nõus 2022. aastal EJS 

majandusaastat auditeerima  

Koosoleku juhataja teeb ettepaneku kinnitada EJS 2021. a. majandusaastaaruanne ja 

kinnitada 2022 majandusaasta audiitoriks OÜ Grow Audit audiitor Aare Olander. 

Hääletati: Vastu- ja erapooletuid ei ole. Kõik poolt. 

Otsus: Kinnitada EJS 2021. a. majandusaastaaruanne. Kinnitada EJS 2022 majandusaastat 

auditeerima OÜ GroW Audit audiitor Aare Olander (nr 342). 

Aruanne ja audiitori otsus lisatud protokollile (lisa 4). 

 

5.2022. aasta eelarve kinnitamine. 

 

Koosoleku juhataja annab EJS 2022. aasta eelarve kinnitamiseks sõna EJS tegevjuhile 

Tõnis Kortsule, kes esitleb EJS jooksva aasta eelarvet. Ettekandja selgitab, et on väga 

keeruline eelarvet teha, sest hinnad on kiirelt muutumas. Eelarve on koostatud mõttega, et 

tuleme tegevustega toime. Sisulisi muudatusi võrreldes eelnevate aastatega ei ole, küll on 

mõned sarnased kuluread arvepidamise selguse mõttes kokku pandud. Tegevjuht tänab 

juhatuse liiget Priit Vahtramäed eelarve koostamise tööprotsessis osalemise eest. Eelarve 

on esitatud volinikele tutvumiseks koos teiste materjalidega ZoneCloud serveris. 

Volinikel ei olnud küsimusi. 

Koosoleku juhataja teeb ettepaneku EJS 2022 aasta eelarve kinnitada. 

Hääletati: Kõik poolt. Vastu- ja erapooletuid ei ole.  

Otsus: Kinnitada EJS 2022. aasta eelarve. 

Eelarve on lisatud koosoleku protokollile (lisa 5) 

 

6. 2023. a. EJS-i liikmemaksu kinnitamine  

 

Koosoleku juhataja annab sõna juhatuse liikmele Jaak Volmerile, kes teeb ettepaneku tõsta 

EJS liikmemaksu 2023. aastast 5 euro võrra. Ta selgitab, et vajadus liikmemaksu tõusuks 

on EJS julgeoleku küsimus, see annab organisatsioonile julgust edasise tegevuse 

planeerimiseks. Eelmine kord tõsteti liikmemaksu 3 euro võrra 2017. aastal.  

Ettepanekule liikmemaksu tõstmiseks 5 euro võrra ei ole tehtud majandusanalüüsi, sest 

selleks praeguses olukorras võimekus puudub. Seaduspärane on, et liikmete poolt 

panustatud 1 euro liikmemaksuna toob EJSi tegevusega eelarvesse tagasi 3-4 eurot. 

Koosoleku juhataja küsib, kas volinikel on küsimusi või ettepanekuid. 

Volinikel ei olnud küsimusi ega ettepanekuid. 

Koosoleku juhataja paneb ettepaneku tõsta alates 2023. aastast EJS liikmemaksu 5 euro 

võrra hääletamisele. 

Hääletati: Vastu- ja erapooletuid hääli ei ole. Kõik poolt. 

Otsus: Tõsta EJS liikmemaksu alates 2023.aastast 5 euro võrra. 

 

7. Põhikirja muutmine. 

 

Koosoleku juhataja selgitab, et EJS-i põhikiri p.9.2. sätestab: 

Juhatus koosneb juhatuse esimehest (presidendist) ja teistest juhatuse liikmetest. Juhatusse 

kuulub kokku kolm (3) kuni kakskümmend (20) liiget. 
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EJS juhatuses on praegu 20 liiget, seejuures on esindamata kolm maakonda. Nende 

maakondade jahimehed on pöördunud EJS juhatuse poole leida võimalus oma maakonna 

esindamiseks EJS juhatuses. Juhatus otsustas, et need taotlused on põhjendatud ning 

pöördub volikogu poole ettepanekuga muuta põhikirjas juhatuse liikmete arvu. 

EJS juhatuse teeb ettepaneku muuta põhikirja punkti 9.2. ja asendada sõna 

„kakskümmend“ sõnaga „kakskümmend viis“.  

Uus sõnastus EJS põhikiri p.9.2.: 

Juhatus koosneb juhatuse esimehest (presidendist) ja teistest juhatuse liikmetest. 

Juhatusse kuulub kokku kolm (3) kuni kakskümmend viis (25) liiget. 

Koosoleku juhataja küsib, kas volinikel on küsimusi või ettepanekuid. 

Võrumaa volinik Mati Kivistik küsib, miks juhatuse liikmete arv algab kolmest. 

Koosoleku juhataja vastab, et juhatus algab 3 liikmest ja miinimum arv peab olema 

sätestatud. 

Rohkem küsimusi ei esitatud. 

Koosoleku juhataja paneb ettepaneku hääletamisele, selgitades, et vastavalt EJS-i põhikirja 

punkt 8.17 on volikogu otsuse vastuvõtmiseks vaja üle 2/3 koosolekul osalenud volinike 

poolthäält, kui otsustatakse Seltsi põhikirja muutmist, täiendamist või uue põhikirja 

vastuvõtmist; 

Hääletati: Vastu 1 Tartu JK volinik Janno Simm, erapooletuid 6, ülejäänud poolt (155 

häält). 

Otsus: Muuta EJS põhikiri p.9.2. alljärgnevalt : Juhatus koosneb juhatuse esimehest 

(presidendist) ja teistest juhatuse liikmetest. Juhatusse kuulub kokku kolm (3) kuni 

kakskümmend viis (25) liiget. 

 

8. EJS juhatuse uute liikmete valimine. 

 

Koosoleku juhataja annab sõna EJS president Margus Puustile, kes tutvustab juhatuse uusi, 

täiendavaid liikmekandidaate. Uusi kandidaate on neli: Andres Onemar ,Aigar Jürjens, Tiit 

Rammul, Tarmo Lehiste, kes esindavad vastavalt Hiiumaa, Jõgevamaa, Põlvamaa ja 

Pärnumaa jahimehi. Margus Puust annab kõikidele kandidaatidele võimaluse ennast 

volinikele tutvustada.  

Andres Onemar esindab. Hiiumaa jahimehi. On olnud 40 aastat jahimees. Praegu Hiiumaa 

JS juhatuse esimees ja Laasi jahtkonna vanem. On olnud ka varem EJS juhatuse liige, kuid 

taandas ennast riigitöötajana. Nüüd on pensionär ja saab oma laia tutvusringkonna ja 

põhjalike kogemustega EJS juhatuse tööd toetada. 

Aigar Jürjens on põllumees Jõgevamaalt ja Põltsamaa jahiseltsi liige. 3. põlve jahimees. 

On esitatud kandidaadiks kuue Jõgevamaa jahiseltsi poolt. 

Tiit Rammuli jahimehe karjäär algas 12 aastaselt. 92. aastast on jahimees. Praegu tegutseb 

Põlgaste jahiseltsi esimehena ja 2019. aastast Põlva JS esimees. Jahipidamise kõrval on ta 

aktiivne jahitrofeede hindaja ning koolides ja lasteaedades noortele jahinduse tutvustaja.  

Tarmo Lehiste on Kaisma jahiseltsi jahimees. Hindab kogukonnapõhist jahindust. On 

Pärnumaa jahindusnõukogu liige. Esindab EJS juhatuses Pärnumaad. 

Margus Puust ütleb, et kõik kandidaadid on esitanud ka kirjalikud nõusolekud 

kandideerimiseks EJS juhatusse. 

Koosoleku juhataja teeb ettepaneku, et tulenevalt põhikirjap.9.2 muudatusest juhatuse 

liikmete arvu suurendamisest valida EJS juhatusse veel 4(neli) liiget: Andres Onemar, 

Aigar Jürjens, Tiit Rammul ja Tarmo Lehiste. 

Volinikel ei ole küsimusi ja ettepanekuid. 

Koosoleku juhataja paneb ettepaneku hääletamisele. 

Hääletati: Vastu ja erapooletuid ei ole. Kõik poolt. 
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Otsus: Valida EJS juhatusse veel 4 (neli) liiget: Andres Onemar, Aigar Jürjens, Tiit 

Rammul ja Tarmo Lehiste. 

 

9.Muud küsimused ja informatsiooni vahetamine. 

  9.1 EJS-i liikmete abi Ukrainale ülevaade.  

  9.2 Põdra küttimine 2022/2023. 

9.1 EJS-i liikmete abi Ukrainale ülevaade.  

Koosoleku juhataja annab sõna EJS tegevjuhile Tõnis Kortsule. Ettekandja teeb ülevaate 

koostööst abivajajatega ja abi vahendajatega. EJSi liikmed on annatanud Ukrainale kokku 

15 710 lihakonservi, kogunud 128 raadiosaatjat ja kogunud raha 12 195 eurot. Annetuste 

kohta peetakse eraldi arvestust. Abiaktsioon jätkub. Jahihooajal saame uuesti hakata 

koguma ulukilihakonserve. 

Volinikud võtsid saadud info teadmiseks. 

 

9.2 Põdra küttimine 2022/2023 

 

Koosoleku juhataja annab sõna juhatuse liikmele Priit Vahtramäele, kes käsitleb paljude 

aastate loendus- ja küttimisandmetele toetudes probleeme põdra populatsiooni seisukorrast 

ja edasistest valikutest selle uhke uluki küttimisel. 

Volinikud esitavad küsimusi. 

Priit Vahtramäe ettekanne on tervikuna loetav EJS kodulehel. 

Volinikud võtavad saadud info teadmiseks. 

 

Lõpusõnadeks saab sõna EJS president Margus Puust, kes soovib volinikele kaunist suve ja 

head koduteed. Kohtume kokkutulekul ja jahis! 

 

 

 

Koosoleku juhataja                                                                                           Protokollija 




