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Jahindusel ja jahipidamisel on olnud ajalooliselt väga oluline roll meie esivanemate 

toidulaua katmisel. Tänapäeval ei ole jahipidamine pelgalt toiduvarumine. Jahindus on 

kaasaegse keskkonnakorralduse meede. Jahindusel on täita oma roll majanduse, 

keskkonnakaitse kui ka sotsiaalses elus. Jahinduse edendamisel ja korraldamisel 

mängivad olulist rolli jahiseltsid. Töö teemaatika aktuaalsus tuleneb avalikest debattides 

kuidas saavutada säästvat arengut, keskkonnahoidu ja liigirikkust ja samas tagada 

inimeste ja loomade heaolu. Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada, milline 

on erinevate osapoolte nägemus jahinduse rollist Eesti ühiskonnas. Eesmärgi 

saavutamiseks püstitati neli uurimisküsimust. Uurimisküsimustele vastuste leidmiseks 

kasutas töö autor kvalitatiivset lähenemist. Andmekogumis viisina kasutati 

süvaintervjuud. Intervjuud viidi läbi nelja intervjueeritavaga. Tööst selgus, et jahinduse 

peamine roll on loodusliku tasakaalu hoidmine ja ulukite arvukuse reguleerimine. Selgus, 

et jahimeeste ülesandeks on kanda edasi jahikultuuri ja traditsioone tulevastele põlvedele. 

Jahiseltside järelevalvega seotud peamisteks probleemideks on jahilubadega seonduv. 

Lisaks veel jahiohutuse rikkumised ning ebaseaduslik jahipidamine. Jahiseltside 

peamiseks ülesandeks on oma seltsiliikmete esindamine nii riigi kui kohalikul tasandil. 

Tööst selgus, et väga suur probleem on jahinduse maine halvenemine. Probleemi 

lahenduseks oleks jahinduse tutvustamine laiemale üldsusele.  

Märksõnad: jahiseadus, jahiseltsid, keskkonnajärelevalve, keskkonnakaitse, 

keskkonnaseire 
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Hunting has had a very important role in providing food for our ancestors. Nowadays 

hunting isn’t just for gathering food, it’s a way of environmental management. Hunting 

has a role in the economy, environmental protection as well as in social life. Hunting 

societies play an important role in promoting and managing hunting. This work’s 

topicality comes from public debates on how to achieve sustainable development, 

environmental protection and diversity of species while providing the wellbeing of people 

and animals alike. The purpose of this research was to find out what are the views of 

different parties on the roles of hunting in Estonian society. To achieve this goal four 

research questions were formed in the study. Qualitative approach was used in finding the 

answers for the research questions. In-depth interviews were used as a way of data 

collection. Interviews were conducted with four interviewees representing different 

stakeholders. The research found out that the main purpose of hunting is holding the 

natural balance and regulating game abundance. The role of hunters is to carry on hunting 

culture and traditions to future generations. The main problems concerning hunting 

societies are associated with hunting licenses as well as hunting safety infringements and 

illegal hunting. The main idea of hunting societies is to represent their members locally as 

well as nationally. The research found out that declining reputation of hunting is a very 

big concern. The solution would be to increase the awareness of the wider public. 
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SISSEJUHATUS 

 

Inimesed vajavad eksisteerimiseks loodust: vett, puhast õhku, merd ja maastikke. Nii 

minevikus kui praegu on loomastikul ja taimestikul inimeste toidulaual arvestatav ja oluline 

osa (Randla 1979: 7). Jahipidamine oli ajalooliselt inimeste jaoks olulise tähtsusega. 

Minevikus saadi vabast loodusest kõik: toit, kehakate, materjal tarbeesemete 

valmistamiseks. Ajapikku omandas jahipidamine aga uue tähenduse seostudes uluki 

populatsioonide väärtustamisega, metsloomadele ja lindudele elutingimuste tagamisega, 

jahieetika teemade jms (Randla 1979: 8).  

Käesoleva magistritöö temaatika keskendub jahindusele ja jahipidamisele Eestis. Eesti 

Jahimeeste Selts (2016) rõhutab, et jahipidamine ei ole tänapäeval pelgalt toiduvarumine ega 

valitud seltskonna hobi, vaid see on kaasaegse keskkonnakorralduse meede. Jahindus ja selle 

keskkondlik, majanduslik ja sotsiaalne roll on aktuaalne uurimisteema, arvestades 

tänapäeval käimasolevaid arenguid ja avalikku debatti, mis selle ümber käib. Kuidas 

saavutada säästvat arengut, keskkonnahoidu ja liigirikkust ning samas ka tagada  

majanduslik jätkusuutlikkus ning inimeste ja loomade heaolu – need on põhiküsimused, 

mille üle arutletakse. 

Keskset rolli jahinduse korralduses mängivad jahiseltsid. Need on loodud eesmärgiga 

arendada jahindust ja võimaldada jahimeestel jahipidamist. Seltsid on vabatahtlikud 

organisatsioonid, mille liikmed tegutsevad ühise eesmärgi nimel. Tihti on jahimeeste ja 

tavainimeste vahel eri arusaamad jahinduse ja jahipidamise kohta. Jahimehi mõistetakse 

hukka nende tegevuse tõttu eelarvamuste põhjal, teadmata jahinduse ja jahipidamise 

tegelikku olemust. Kui aga põhjalikumalt süveneda jahindusse ja mitte ainult suhtuda 

sellesse kui pelgalt küttimisse, siis mõistetaks, et jahimeestel on väga suur roll meie 

ühiskonnas. 

Jahindust ja jahipidamist reguleerivad seadused, eeskirjad ja muud õigusaktid. Eestis tegeleb 

jahinduspoliitika kujundamise, valdkonna reguleerimise ja järelevalve korraldusega 

Keskkonnaministeerium ja ametiasutused, mis kuuluvad antud haldusalasse. 

(Keskkonnaministeerium 2018b) Lisaks Keskkonnaministeeriumile tegelevad 

jahinduspoliitika kujundamisega veel Keskkonnaameti metsaosakond ja 
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Keskkonnaagentuuri eluslooduseosakond (Keskkonnaagentuur 2018a: 185). Jahimehi 

esindavad ja koondavad erinevad seltsid. Suurim jahimeeste katuseorganisatsioon on Eesti 

Jahimeeste Selts (2019a), mis tegeleb „avalike suhetega, seadusloome ettepanekutega, 

jahiturismiga, ulukihooldega, jahimehe koolitusega, jahilaskmisega, jahikoertega, 

jahitrofeedega, korraldatakse kokkutulekuid jne. Eesti Jahimeeste Selts  annab välja Eesti 

ainukest jahindusalast ajakirja Eesti Jahimees.“ Lisaks sellele osalevad jahinduse 

kujundamisel mitmed huvigrupid ja organisatsioonid, mis on seotud keskkonnakaitsega, 

loomade heaolu kaitsmisega, teadustööga. (Eesti Jahimeeste Selts 2019) 

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks on välja selgitada, milline on erinevate osapoolte nägemus 

jahinduse rollist Eesti ühiskonnas. 

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks on välja selgitada, milline on erinevate osapoolte nägemus 

jahiseltside rollist Eesti ühiskonnas. 

Magistritöö eesmärgi täitmiseks on püstitatud järgmised uurimisküsimused: 

 Mis on erinevate osapoolte nägemus jahinduse rollist Eestis? 

 Millised on peamised probleemid, mis seostuvad jahindusega Eestis erinevate 

osapoolte nägemusel? 

 Kuidas hindavad erinevad osapooled, mis on jahiseltside ülesanne? 

 Millised peamised probleemid on seotud jahindusalase järelevalvega Eestis? 

Eesmärgini jõudmiseks kasutatakse kvalitatiivset lähenemist. Töös kasutatakse peamiselt 

esmaseid andmeid, mille andmekogumisviisiks on süvaintervjuu. Läbi viidi neli intervjuud 

erinevate osapoolte esindajatega. Andmete analüüsiks kasutati sisuanalüüsi, intervjuud 

salvestati, transkribeeriti, kodeeriti temaatiliselt ja analüüsiti. 

Käesolev magistritöö koosneb kahest peatükist. Esimeses peatükis antakse teoreetiline 

ülevaade jahinduse definitsioonist ja rollist loodusressursside majandamisel. Teises 

alapeatükis antakse ülevaade jahindusest Eestis ja selle ajaloost. Kolmandas alapeatükis 

selgitatakse jahinduse reguleerimise aluseid ja jahinduspoliitikat Eestis. Neljandas 

alapeatükis antakse ülevaade sellest, mida kujutavad endast jahiseltsid Eestis ja kuidas need 

toimivad. Viiendas alapeatükis antakse ülevaade mittetulundusühingutes ja nende 

juhtimisest. 
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Töö teises peatükis on esitatud töö empiiriline osa, mis keskendub jahinduse rollile 

ühiskonnas, jahiseltside juhtimisega ja jahipidamisega seotud probleemide 

väljaselgitamisele. 

Magistritöö autor tänab lõputöö juhendajat Anne Põderit, kes oli abiks ning toeks magistritöö 

koostamise protsessis. Samuti soovib autor tänada intervjuudes osalenuid panuse eest töö 

koostamisel.  
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1. JAHINDUSE ROLL JA JAHINDUSE ARENG EESTIS 

 

1.1 Jahinduse mõiste ja jahinduse roll loodusresursside majandamisel 

 

Jahindus on ammustest aegadest olnud meie esivanematele oluline elatusallikas (EE 2002 

s.v jahinduse ajalugu Eestis). Jahipidamine oli põhiline toiduhankimise allikas, lisaks 

kasutati nahkasid riietuseks ja luid tarbeesemete valmistamiseks. Eristada tuleks kahte 

mõistet: jahipidamine ja jahindus. Jahipidamine on tegevus, mille käigus uluk tabatakse 

ja/või surmatakse. Küttimine ehk jahipidamine on uluki jälitamine, püüdmine, tabamine 

ja/või surmamine. (Randveer 2004: 11) Sõltumata sellest, kas tapmine on esmane eesmärk 

või mitte, eristab see jahipidamist teistest välitingimustes puhkamise vormidest. Jahimehed 

kinnitavad, et tapmine on jahipidamiskogemuse oluline osa. (Peterson jt  2010:132)  

Jahindus on aga laiem mõiste: see on jahti ja jahimajandust hõlmav tegevusvaldkond ja 

majandusharu (Randveer 2004: 11). Tänapäeval on lisandunud ka muud jahimajanduse 

harud nagu näiteks populatsiooniarvukuse piiramine ja metsloomade eest hoolitsemine. 

Ulukihoole ehk biotehnika on abinõude süsteem ulukite majandamiseks looduses. 

Biotehnika hõlmab endas ulukite elutingimuste ja toitumisolude parandamist, st  varje- ja 

pesitsustingimuste parandamist, lisasöötmist ja optimaalse uluki arvukuse tagamist. (Randla 

1979: 106) 

Jahindus moodustab ühe osa loodusressursside majandamisest. Loodusressursside 

majandamine kujutab endast maa, vee, õhu, metsa, loomastiku, taimestiku jne jätkusuutlikku 

majandamist. Need ressursid moodustavad elu alalhoidmise süsteemi ja pakuvad nii 

avalikke kui erateenuseid. (Muralikrishna, Manicam 2017: 25) Avaliku teenuse mõiste on 

lai ja selle tähendus sõltub pigem kontekstist (Lember jt 2011: 9). Praegusel ajal võib 

üldjoontes avalikku teenust defineerida kui kõiki avaliku sektori poolt pakutavaid teenuseid 

(Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 2013: 5). Avalik teenus tuleneb kogukonna 

vajadustest ja avalikust huvist ning selle kättesaadavuse tagab riik või avaliku halduse asutus 

(Bilouseac 2012: 238). Kuigi avalikud teenused on nii riigi kui ka kohaliku omavalituse 

tasandil reguleeritud, saavad avalikke teenuseid pakkuda lisaks avalikule sektorile ka 

erasektor ja kolmas sektor (Osborne, Strokosch 2013: 32). Avalik teenus võib olla suunatud 

konkreetsele sihtgrupile kui ka kogu ühiskonnale. Konkreetset lõplikku loetelu avalikest 
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teenustest ei ole koostatud, sest see oleneb kogukonna või sihtgrupi vajadustest. (Lember jt 

2011: 9) 

Veelgi täpsemalt võib jahindust käsitleda osana nii metsamajandamisest kui ka metsloomade 

populatsioonide majandamisest (wildlife management). Mets koosneb metsamaast, seal 

kasvavast taimestikust ja elunevast loomastikust, moodustades ökosüsteemi (Metsaseadus 

2006, § 3 lg 1). Metsamajandamine on planeerimise ja planeeritu rakendamise protsess, mille 

käigus kavandatakse ja rakendatakse keskkondlikke, majanduslikke, sotsiaalseid ja 

kultuurilisi eesmärke, silmas pidades metsade ja muu metsamaa kasutamist (FAO 2019a). 

Lühidalt kokku võttes on metsamajandamine metsa kasvatamine, kasutamine, korraldamine 

ja kaitse. Metsaga seotud hüvede ökonoomne tootmine ja kasutamine on metsade efektiivne 

majandamine. Mets on suur rikkus nii looduslikus kui majanduslikus tähenduses, selle 

majandamine peab olema jätkusuutlik, kasutamine aga sihipärane ning heaperemehelik. 

Nagu metsa majandamine, peab ka jahindus olema jätkusuutlik. (Keskkonnaministeerium 

2018a) 

Jahindus loob väärtusi mitmel viisil, väärtuslikumaks laiemale ühiskonnale on pakutavad 

ökosüsteemide teenused (Middleton jt 2013: 6). „Ökosüsteemid on koos eksisteerivate ning 

vastastikku sõltuvate loomade, taimede ja mikroorganismide keerukas kogum“ 

(Keskkonnaagentuur 2016). Bioloogiline mitmekesisus moodustub suurest hulgast 

elusolenditest (taime– ja loomaliigid) ja nende elupaikadest (Keskkonnaagentuur 2016). 

Bioloogilise mitmekesisuse üks rolle on inimestele ökosüsteemiteenuste ehk looduse hüvede 

pakkumine (Uustal jt. 2010: 8). Ökosüsteemiteenused on näiteks toit, vesi, puit, õhu 

puhastamine, mullateke ja tolmeldamine. Need on tarbija jaoks tasuta kättesaadavad ilma 

turgude ja hindadeta. (Keskkonnaagentuur 2016) Inimese jaoks on ökosüsteemiteenused 

väga vajalikud looduskeskkonna teenused. Millist ''kaupa'' või ''teenust'' inimene parajasti  

kasutab, oleneb selle inimese vaatenurgast ja vajadusest. Näiteks metsaomaniku 

vaatenurgast on teenuseks ehk saadud kaubaks puit, mis asub metsas, jahimehe jaoks aga 

näiteks põder, kohaliku elaniku jaoks aga vaikus ja puhas õhk. (Erametsakeskus 2017)  

Middleton jt (2013; joonis 1) jagavad jahinduse poolt pakutavad ökosüsteemi teenused 

kolmeks: varustamisteenused (ulukiliha, toit, vesi ja jätkusuutlik ökosüsteem jms), 

reguleerimisteenused (ökosüsteemi, sh vee, õhu, maastike jms alalhoiu jaoks, arvukuse 

reguleerimise jaoks), kultuurilised teenused (jahipidamine kui kultuurilise traditsiooni ja 

teadmiste alalhoid, turism jms). (Middleton jt 2013: 7) 
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Joonis 1. Jahinduse ja ökosüsteemiteenuste väärtus (Allikas: Middleton jt 2013: 7). 

 

Metsamajandamises on tähtsal kohal reguleerimise roll läbi metsloomade populatsiooni 

majandamise. Samuti on oluline tähtsus metsa tervisliku seisundi tagamisel ning metsade 

majandamine ei piirdu üksnes metsade uuendamise ega raietega, vaid oluline on ka putukate, 

ulukite ja patogeensete organismide surve vähendamine metsa ökosüsteemile. (Örd 2000: 

54)   

Metsanduspoliitika on jahinduse eesmärgiks seadnud ''reguleerida ulukite arvukust viisil, et 

tagada kõrge jahinduslik produktiivsus, asurkonna kvaliteet ja liigiline mitmekesisus, ning 

samas vältida ulatuslikke kahjustusi metsamajandusele ja muule majandustegevusele'' (Eesti 

metsapoliitika… 1997, ptk 3). Ulukite survet metsale aitab vähendada metsade 

mitmekülgsus. Seaduste muutmise, linnastumise, loomade elutingimuste muutumise tõttu 

on suurulukite arvukus vähenenud. Metsloomade populatsioonide majandamise eesmärgiks 

on mõningate ulukiliikide arvukuse piiramine. (Örd 2000: 54) 

Jahipidamine on metsloomade arvukuse reguleerimine inimese poolt. Jätkusuutliku 

jahindusega tegelemiseks on vaja head ja õiget poliitilist keskkonda, sotsiaalset sallivust ja 

head juhtimist. (FAO 2019b) Ulukite majandamine nõuab arusaamist peamistest looduses 

toimivatest protsessidest ja koostoimest. Metsloomade jätkusuutliku majandamise eesmärk 
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on hoida ulukite arvukus majanduslikult, sotsiaalselt ja keskkonnaalaselt soovitud tasemel. 

Selle eesmärgi keskseks mõisteks on kandevõime ehk mahutavus. Eluslooduse majandamise 

strateegia peab olema kohandatud nii, et see arvestaks konkreetse piirkonna ökoloogilise ja 

sotsiaalse kandevõimega. Ökoloogiline kandevõime on maksimaalne populatsiooni suurus, 

mida elupaik võib lõpmatult säilitada, arvestades keskkonnast kättesaadavaid ressursse. 

Sotsiaalne kandevõime on aga metsloomade asustustihedus, mis on inimestele vastuvõetav. 

Sotsiaalne kandevõime määrab suures osas ära kasutaja arusaamad ning on olulise 

tähtsusega inimese ja metsloomade konfliktide leevendamise strateegiate väljatöötamisel. 

(FAO 2019b) 

Sotsiaalsete ja kultuuriliste teenustega on seotud vabaaja veetmise võimaluste, 

traditsioonide, sotsiaalsete suhete jms pakkumine. Näiteks Christoffersson (2007: 14-15) 

toob välja, et jahindus on muutunud elatise allikast värskendavaks ja põnevaks vabaaja 

veetmiseks ja hobiks, samas on just see olnud viimase saja aasta hobi. Sellel on positiivne 

mõju nii inimesele kui ühiskonnale. Jahipidamine on hea viis lõõgastumiseks tänapäeva elu 

survest ja stressist. Jahindus on kirglik hobi peaaegu miljonile inimesele näiteks 

Põhjamaades. (Christoffersson 2007: 14–15) Teisest küljest rõhutavad mitmed autorid, et 

jahinduse roll on ka alal hoida teadlikkust loodussüsteemidest. Inimese ja looduse vaheline 

võõrandumine võib olla kõige olulisem jätkusuutlikkuse väljakutse. Inimeste heaolu sõltub 

inimeste ja loodussüsteemide vahelise seotuse paremast mõistmisest. Jahindusel on 

potentsiaali tuletada tänapäeva ühiskonnale meelde nende sõltuvust looduslikest 

süsteemidest. (Peterson jt. 2010:127-128) 

Jahinduse poolt pakutavad ökosüsteemide teenused pakuvad inimestele erinevaid hüvesid 

(vt Joonis 1). Erahüvedeks on toit, osalus jahipidamises jms; avalikud hüved on elurikkus, 

maastike säilitamine jms (Middleton jt 2013: 7). Hüved omakorda mõjutavad heaolu – nii 

jahimeeste isiklikku kui ka laiemalt ühiskondlikku heaolu, sh majanduslikku heaolu, tervise 

seisundit, väärtusi, sotsiaalset heaolu jms (Middleton jt 2013: 7). Heaolu omakorda mõjutab 

erinevaid poliitikaid, jahipidamise praktikaid, eetikat ja muid muutuste allikaid, mis 

omakorda mõjutavad ökosüsteemide teenuseid, moodustades tsükli.  

Middleton jt (2013: 7) pakutud raamistikus on kõige aluseks jahindusega seotud nii isiklikud 

kui ühiskondlikud motiivid nagu elatis, heaolu, majandamine, majanduslikud huvid. Need 

on pidevas tagasisides ülejäänud teguritega. (Middleton jt 2013: 7) Näiteks Ficher jt (2012) 

poolt läbi viidud uuringus jagavad autorid ahimeeste isiklikud motiivid nii materiaalseteks 
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kui ka mittemateriaalseteks. Peamiseks materiaalseks motiiviks on jahipidamisel saadav toit. 

Toidu saamine ei tohiks olla enam jahinduse peamine põhjus, kui aga loom kütitakse, 

kasutatakse saadud uluk maksimaalselt ära. Loomi ei kütita niisama lõbu pärast. 

Materiaalseks motiiviks võib jahimehele olla ka trofee. Kindlasti on jahimeeste motiiv ka 

saadav finantsiline tulu jahipidamisest. Jahipidamine aitab kaasa maapiirkondade 

majandusele, mis on kokkuvõttes kasulik tervele kogukonnale. Mittemateriaalsete motiivide 

hulka kuuluvad puhkamine, kultuurilised põhjused ja jahindus kui osa inimloomusest. Siia 

alla kuuluvad näiteks soov olla looduses, õppida seda tundma ja aitama. Jahimees on keegi, 

kes armastab ja naudib loodust. Ta ei mõtle ainult küttimisest, on ka palju muud, millega 

jahimehed tegelevad, näiteks lisasöötmine,  soolakute rajamine, ulukiseire jne. Samas 

aitavad nad kaasa ka metsloomade haiguste leviku takistamisel. (Fischer jt 2012: 264-267) 

 

 

1.2 Jahindus Eestis ja ajalugu 

 

Jahindus on tihedalt seotud nii looduskaitse valdkonnaga kui maamajandusega. Eestis on 

praegu ligikaudu neli miljonit hektarit jahimaad, mis on jahiuluki vabaks elamiseks sobiv 

ning kus on lubatud jahti pidada. Üks neljandik jahimaast kuulub riigile ja ülejäänud jahimaa 

kuulub paarisajale tuhandele eraomanikule. (Keskkonnaministeerium 2018b) Jahimaa on 

jagatud jahipiirkondadeks. Ühe jahimaa pindala piirkonnas peab olema vähemalt 5000 

hektarit ja see ala on moodustatud suuruluki jahipidamiseks. (Jahiseadus 2013, § 5) 

Keskkonnaministeeriumi andmetel on praegu jahipiirkondi Eestis 331 

(Keskkonnaministeerium 2019).   

Jahitunnistust omavate jahimeeste arv on pidevas muutumises. Neid on viimaste aastate 

jooksul olnud 12500-13000. (Keskkonnaministeerium 2019) Eestis välja antud 

jahitunnistusega jahimehi ja -naisi, kes aastamaksu tasusid ja ilmselt ka jahil käisid, on 

aastate lõikes orienteeruvalt 9000-10000 isikut (Keskkonnaministeerium 2019). Tabelis 1 

vaadeldakse jahimeeste arvu viieaastaste tsüklite lõikes. Maakondade lõikes on jahimeeste 

arv kõikunud erinevalt. Kogu Eesti jahimeeste arv on viimase kahe tabelis välja toodud 

näitaja põhjal oluliselt vähenenud võrreldes eelmiste perioodide arvuga. 
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Tabel 1. Jahimeeste arv maakondade lõikes ja Eestis kokku (Allikas: JA09; 

Keskkonnaagentuur 2018a) 

Aasta 1992 1997 2002 2007 2012 2017 

Kogu Eesti 16389 20043 14198 15577 13856 13613 

Harju maakond 2101 5247 3648 4187 1466 1395 

Hiiu maakond 410 405 271 259 361 365 

Ida-Viru maakond 1068 673 654 698 745 764 

Jõgeva maakond 988 1070 775 839 824 796 

Järva maakond 952 896 565 625 645 640 

Lääne maakond 831 960 664 701 967 849 

Lääne-Viru maakond 1173 1407 890 870 882 910 

Põlva maakond 737 692 434 587 671 591 

Pärnu maakond 1875 1908 1348 1183 1239 1231 

Rapla maakond 950 995 684 765 1209 1293 

Saare maakond 917 1014 959 965 1404 1374 

Tartu maakond 1230 1526 1073 1396 989 977 

Valga maakond 814 857 559 619 647 651 

Viljandi maakond 1402 1507 1052 1213 1077 1040 

Võru maakond 941 886 622 670 730 737 

 

Eesti Jahimeeste Seltsi (EJS) andmetel on jahinaiste arv 401 (Eesti Jahimeeste Selts 2019c), 

see on umbes 3% jahimeeste koguarvust. Ühtlasi moodustavad jahimehed ja –naised Eesti 

rahvaarvust ligikaudu 1%. See on pisike number võrreldes Soomega, kus on nende osakaal 

rahvaarvust suurim Euroopas. Soomes on üle 300000 jahimehe, kes iga-aastaselt maksavad 

jahipidamistasu, mis on ligi 6% rahvaarvust. Naisküttide osakaal kasvab iga aastaga, olles 

täna juba 7% jahimeeste hulgast Soomes. Soomes on üle 4000 jahiseltsi ja jahindusklubi. 

(Hunting in Finland 2018: 2) Ka Eestis on jahindus naiste seas juba nii populaarne, et loodud 

on kaks eraldi ühendust, kuhu kuuluvad ainult jahinaised: Eesti Naisküttide Selts MTÜ ja 

Jahinaised MTÜ. Naiskütid korraldavad ka iga-aastaseid ühisjahte, kus peaküttideks on 

ainult naised. 

Eestis on jahipidamise traditsioonid sajandeid vanad. Talunike jahipidamist piirasid 

mõisnike poolsete keeldude kehtestamine 17. sajandil. 19. saj. koos talude vabaksostmisega 

suurenesid ka võimalused talunikel oma maal küttida. (Peterson, Proodel 1968) Esimesed 

jahimeeste organisatsioonid tekkisid Eestis aastal 1869. Eesti jahinduses oli pöördeliseks 

momendiks 1934. aasta, kui võeti vastu Jahiseadus. Selle seaduse § 1 järgi kuulus 

jahipidamisõigus maaomanikule. Seaduse järgi loeti põlise pidamisõigusega maakasutaja 

võrdseks maaomanikuga. Maaomanik võis kirjaliku rendilepingu alusel ka jahiõigust välja 
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rentida. Jahti võisid pidada vaid jahitunnistuse omanikud, tunnistusi anti välja üheks või 

kolmeks aastaks. Välja antud jahitunnistuste kohta pidas omavalitsus arvet. Seega ka tol ajal 

oli jahipidamine rangelt reguleeritud. Selle seaduse järgi jagati jahiulukid kasulikeks ja 

kahjulikeks jahiloomadeks. (Reidolf 1934: 1-25) 

Ajalooliselt oluliseks sündmuseks oli jahinduse reguleerimisel ka 1945.a. ENSV Riiklik 

Jahiinspektsiooni moodustamine. (EE 2002 s.v jahinduse ajalugu Eestis) Samuti toimus 

murranguline pööre jahinduses aastal 1967, kui moodustati Eesti NSV Jahimeeste Selts, mis 

tänase nimega on Eesti Jahimeeste Selts (edaspidi EJS) . (Eesti Jahimeeste Selts 2019a)   

Jahindus Nõukogude Eestis oli väga populaarne (Randla 1979:5). Jahimeeste arv tol ajal oli 

ligi 20 000 (Randla 1979:5), nende ühiskondlikku tegevust organiseeriski Eesti NSV 

Jahimeeste Selts. Seltsi töö korraldati administratiivrajooni printsiibi järgi, see tähendas, et 

igas rajoonis oli kohalik jahimeeste klubi. (Randla 1979:10) 1969. aastal oli seltsi liikmete 

arv 17000 jahimeest, sektsioone oli umbes 600 ja klubisid 16 (Jaht ja Ulukid 1970 : 207). 

Aastaks 1973 kahanes see arv 15500 jahimeheni (Jaht ja Ulukid 1974: 322). Metsamajandite 

juurde loodi riiklikud jahimajandid ning jaht toimus riigi järelevalve all (RMK 2019). 

Jahimajandid moodustati riigi metsafondi maadest, peamiselt linnade lähedale (Randla 

1979:11). Nõukogude ajal nimetati jahindust metsa kõrvalkasutuseks. Ulukeid peeti riigi 

omaks ja jahti reguleeris riik.  Tolleaegne suur põtrade arvukus kutsus esile omalaadse 

valuuta varumise viisi. Metskondadele anti kohustus lasta teatud hulk põtrasid, millest 

valmistati konserve või eksporditi lihana Lääne-Euroopasse. Saadud raha eest ostsid 

metsamajandid endale mootorsaage ja muud metsatehnikat. (RMK 2019) Jahimaid oli 

nõukogude ajal 3,94 miljonit hektarit, mis anti kasutusele jahindusklubidele lepingu alusel. 

Igale jahisektsioonile eraldati kindel hooldusala nii jahipidamiseks, biotehniliste- ja 

loendustööde läbiviimiseks. (Randla 1979:11) Jahindusest oli saanud olulise tähtsusega 

majandusharu, mille ülesanne oli ulukifondi ratsionaalne kasutamine ja hooldamine, samuti 

ka röövulukite arvukuse piiramine (Jaht ja Ulukid 1970 : 208). Kontroll jahindusega 

tegelevate asutuste üle oli Eesti NSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeeriumil. 

Jahijärelevalvega tegeles ministeeriumis Looduskaitse Valitsus, jahimajandust aga korraldas 

jahimajanduse osakond. (Randla 1979:12) 
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1.3 Jahinduse reguleerimine ja jahinduspoliitika Eestis 

 

Jahindus ei ole pelgalt jahipidamine ning jahimehed ei või jahti pidada ulukitele siis, kui nad 

ise soovivad. Süsteemi reguleerivad seadused, eeskirjad ja muud õigusaktid. Juba kaugetel 

aegadel rakendati jahipidamisel piiranguid ja kitsendusi, algselt suuliste keeldudega, 

hilisemalt kirja pandud käskude kaudu. (EE 2002 s.v jahinduse ajalugu Eestis) 

Nõukogude perioodi järgselt sai jahinduse valdkonna reguleerimine ja poliitika kujundamine 

Eestis keskkonnaministeeriumi ja selle haldusala asutuste vastutusvaldkonnaks. Eesti 

Vabariigi alguses tekkis seaduste vaakum. Uusi seadusi ei olnud veel ja vanad seadused ei 

olnud enam sobilikud, samuti ka jahinduses. Ajutiseks lahenduseks sai lühikene 

''Jahikorralduse seadus'', mis võeti vastu aastal 1994. (Randveer 2004: 16-17) Tegemist oli 

üleminekuseadusega, mille peamine eesmärk oli tagada jahinduse korraldus, sh. jahimaade 

ja ulukivarude kasutamine maareformi ajal. Maakondadesse moodustati jahindusnõukogud, 

nende ülesandeks oli anda soovitusi rendijahipiirkondade kasutamise kohta, korraldada 

arvestust jahiulukivarude üle ja tegeleda nende kasutamise mahtude väljatöötamisega. 

Jahipiirkonnad jagunesid tol ajal järgnevalt: riigijahipiirkond, rendijahipiirkond ja 

erajahipiirkond.  (Jahikorralduse seadus 1994: § 1, § 22 ) 1994. aastal vastuvõetud seaduse 

järgi oli jahiõigus üks individuaalse omandi kasutamise õigustest, st seaduse järgi oli 

maaomaniku õigus oma vara käsutada, st ise omal maal jahti pidada või rentida maad 

sobivale jahindusorganisatsioonile. Maaomanikel oli õigus omavahel moodustada suuri 

erajahipiirkondi. (Jahiseaduse eelnõu seletuskiri 2013: 2) 

Jahikorralduse seadus kehtis 2003. aastani, mil võeti vastu uus jahiseadus. See omakorda 

kehtis kümme aastat, kuni aastani 2013. 2003. aastal jõustunud jahiseaduse eesmärk „oli 

tagada jahiulukivarude säilitamine taastusvaruna võimalikult suurele arvule isikutele“  

(Jahiseadus 2002, § 1). Selle seadusega enam erajahipiirkondade moodustamist ei 

võimaldatud ja selleks ajaks moodustatud erajahipiirkondade eksisteerimine lõpetati. 

Kehtestati uuesti 1960ndatel sohvooside ja metskondade piire järgivad jahipiirkonnad. 

Moodustatud piirkonnad anti kasutada jahindusorganisatsioonidele määramata perioodiks. 

Asjaolu, et 2002. aastal vastuvõetud jahiseadusega eeldati, et jahindusorganisatsioonid 

arvestavad maaomanike ootustega, ei pidanud paika. Selgus, et selline maaomanikult 

käsutusõiguse võtmine ja andmine jahindusorganisatsioonidele ei olnud õige ning 

maaomaniku ja jahindusorganisatsioonide vahel ei tekkinud dialoogi. Seaduse sotsiaalne, 
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majanduslik ja keskkonnakaitseline mõju oli jäänud korralikult läbi mõtlemata.  

(Jahiseaduse eelnõu seletuskiri 2013: 2). Seega hakati uut jahiseadust ette valmistama juba 

2009. aastal. Uue jahiseaduse eelnõu koostamisele eelnesid arutelud jahindusstrateegiate 

väljatöötamiseks ning selle tulemuseks oli „Jahinduse arengukava aastateks 2008-2013“ 

(Keskkonnaministeerium 2008). Selle lõppedes uut arengukava ei koostatud ning praegu 

kehtivat arengukava jahinduse jaoks Eestis ei ole. Uue jahiseaduse väljatöötamise juures 

osales hulgaliselt erinevate huvigruppide esindajaid sh. EJS kui Eesti jahimeeste esindaja, 

riigi esindajad ja maaomanike esindajad. (Jahiseaduse eelnõu seletuskiri 2013:1)  

Seega on Eestis on praegu peamine jahindust reguleeriv õigusakt jahiseadus, mis kehtestati 

alates 2013. aastast (Jahiseadus 2013). Kehtiv jahiseadus suunab maaomanikke ja jahimehi 

koostööle. Osaliselt lükkab riik sellega enda pealt kohustusi, suunates jahimeestele veidi 

ebameeldivaid kohustusi. Jahimaa kasutamist reguleeritakse seaduse järgi maaomaniku ja 

jahimeeste vaheliste lepingutega. Maaomanik määrab nüüd, millistel tingimustel jahti 

peetakse ning ta võib ka keelduda loast oma jahimaal jahti pidada. Kehtivast seadusest tekib 

jahimeestel kohustus tegeleda ulukite poolt tekitatud kahjude ennetamisega. Maaomaniku ja 

jahindusorganisatsiooni vahel sõlmitud lepingus tuleb fikseerida ka uluki poolt tekitatud 

kahjude kompenseerimine. Kompenseerima ei pea ulukikahjustusi maaomanikule, kes ei ole 

lubanud jahipidamist oma maal. (Jahiseadus 2013, § 14, §44 lg 1) Praegune kehtiv seadus 

on selle jätnud jahimeeste hooleks. See lisab jahimeestele rohkem kohustusi ja sunnib neil 

tekitama reservfonde. Raha reservfondi on jahiseltsidel võimalik koguda vaid 

liikmemaksudest. Jahindus hobina ei ole kohustustevaba ega odav.  

Uue jahiseadusega moodustati ka regionaalsed jahindusnõukogud eesmärgiga piirkondliku 

jahinduse korraldamine, nende tööpiirkond ei tohtinud olla suurem kui maakond. 

Nõukogusse pidi kuuluma jahipiirkonna kasutaja, maaomanike esindaja ja riigiesindaja. 

(Jahiseadus 2013, § 9 lg 1) Oluline muudatus on ka see, et uus seadus tagab ulukite kaitse ja 

arvukuse ohjamise. Ulukite elupaikade kvaliteedi hindamine asendus ulukipopulatsiooni 

seisundi jälgimisega. (Keskkonnaministeerium 2018b) Esialgu olid jahimehed seaduse osas 

negatiivselt meelestatud ning uuele seadusele jagus palju kriitikat. Kuid aja möödudes on 

selgunud, et jahimehed on uue seadusega harjunud ja on valdavas osas rahul.  

Lisaks peamisele jahindust reguleerivale alusdokumendile reguleerib jahindust ka 2013. 

aastal keskkonnaministri määrusega kehtestatud jahieeskiri. Jahieeskirjas (2013) tuuakse 

välja jahiulukite nimekiri, jahipidamisajad ja –viisid ning ka väga olulisena jahiohutuse 
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üldnõuded (Jahieeskiri 2013, ptk 1). Jahiaasta algab seaduse järgi 1. märtsist ja lõpeb 

järgmise aasta veebruarikuu viimasel päeval (Jahiseadus 2013, § 8). Üldisem pilt 

jahiaegadest on toodud joonisel 2. 

 

 

Joonis 2. Jahikalender (Allikas: Eesti Jahimeeste Selts).  

 

Lisaks eelnimetatud õigusdokumentidele leiab viiteid jahindusele ka põhiseadusest, kus 

seaduse üldsätetes § 5 on kirjas, et „Eesti loodusvarad ja loodusressursid on rahvuslik 

rikkus, mida tuleb kasutada säästlikult“ (Eesti Vabariigi põhiseadus 1992, § 5). Looduse 

säästlik kasutamine on igaühe kohustus. Sellele viitab ka põhiseaduse § 53 „Igaüks on 

kohustatud säästma elu- ja looduskeskkonda ning hüvitama kahju, mis ta on keskkonnale 

tekitanud“ (Eesti Vabariigi põhiseadus 1992, § 53). Kuna jahindus on otseselt seotud 

metsamajandamisega, siis oluliseks seaduseks on ka metsaseadus. Metsaseaduse eesmärk on 

metsa kaitse ja säästev majandamine (Metsaseadus 2006, § 2 lg 1). Jahinduslike õigusaktide 

juurde kuulub ka looduskaitseseadus ja relvaseadus. Looduskaitseseaduse eesmärk on 

„looduse kaitsmine selle mitmekesisuse säilitamise, looduslike elupaikade ning loodusliku 

loomastiku, taimestiku ja seenestiku liikide soodsa seisundi tagamisega“ 

(Looduskaitseseadus 2004, §1 lg 1). Arvestades asjaolu, et peamiseks jahipidamise 

vahendiks on tänapäeval tulirelv, siis peavad jahimehed olema teadlikud relvaseadusest. 

Relvaseaduses tuuakse välja relvade liigitus omaduste ja kasutusvaldkonna järgi. Jahitulirelv 

liigitatakse tsiviilrelvaks. Jahitulirelvaluba on õigust taotleda vähemalt 18-aastasel isikul. 
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(Relvaseadus 2001, § 3 lg 1, § 74 lg 2  ) Selleks, et oleks võimalik relvaga viibida jahil, peab 

omama jahitunnistust.   

Jahiseadus reguleerib, kes ja mis tingimustel võib jahti pidada. Antud seaduse järgi on 

jahipidamisõigus nendel, kes omavad vastavaid tõendavaid dokumente ja kes on maksnud 

ära jahipidamisõiguse tasu, mida tuleb maksta aastas korra. (Jahiseadus 2013, § 7) 

Jahipidamisõiguse tasu laekub riigieelarvesse ja see liigitub keskkonnatasu alla 

(Keskkonnatasude seadus 2005, § 1 lg 1, § 3 lg 2). „Jahipidamisõiguse tasu suurus on 10 

eurot aastas“ (Keskkonnaministri määrus 28.05.2013 nr 30 §2). Kõik jahimehed peavad 

omama kehtivat jahitunnistust. Jahiseaduse kohaselt tohib jahitunnistust anda vähemalt 16-

aastasele isikule, selle saamiseks peab läbima jahikoolituse. Kui isik ei soovi jahipidamisel 

kasutada jahitulirelva, tehakse sellekohane märge. Sellisel juhul ei pea sooritama laskekatset. 

(Jahiseadus 2013, § 36 lg 1,2,3) Teisel juhul aga on vaja sooritada ka laskekatse. 

Jahiteooriaeksameid korraldab ja laskekatseid viib läbi EJS. Jahiteooriaeksami käigus 

sooritatud laskekatse ei anna isikule õigust omada jahitulirelva. Selleks, et jahitunnistust ja 

relvaluba omav isik saaks jahitulirelvaga osa võtta suuruluki jahist, tuleb seaduse järgi 

sooritada suuruluki laskekatse. Suuruluki laskekatset tõendav dokument annab õiguse 

osaleda suuruluki jahis kütina. (Jahiseadus 2013, § 42 lg 1) 

Jahiseaduse järgi korraldab ja tegeleb jahijärelevalvega Keskkonnainspektsioon (Jahiseadus  

2013, § 47). Keskkonnainspektsiooni kohustuseks on kontrollida jahipidamise 

seaduslikkust, kontrollida lubade olemasolu, jahiaegadest kinnipidamist, dokumentide 

korrasolekut ja ka väga olulist teemat nagu jahiohutus. (Keskkonnainspektsioon 2019a) 

Jahiohutuse tagamise nõuded on välja toodud jahieeskirjas (2013, § 6): 

 ei tohi viibida jahil joobeseisundis, olles tarvitanud alkoholi, narkootikume või 

psühhotroopseid aineid; 

 jahil ei tohi jätta jahirelva järelevalveta teisele isikule kättesaadavasse kohta; 

 jahil ei tohi suunata jahirelva või vinnastatud jahivibu inimesele; 

 ei tohi pidada jahti rikkis jahirelvaga; 

 ei tohi tulistada või lasta jahivibuga hääle või okste (heina, kõrkjate jm) liikumise 

suunas või halvasti nähtava kogu pihta (udus, vastu päikest jne), samuti nähtavate 

hoonete suunas; 

 ei tohi lüüa haavatud ulukit jahirelvaga; 

 ei tohi panna käest ära laetud jahirelva; 
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 takistusi on keelatud ületada (kraave, purdeid, tarasid jne) laetud jahirelvaga; 

 ei tohi tulistada või lasta jahivibuga üle paadis viibivate inimeste või nende vahelt, 

samuti paadis püsti seistes, ja vahetada paadis kohti, kui seal on kas või üks laetud 

tulirelv; 

 ei tohi paigaldada püüniseid nii, et nad oleksid ohtlikud teistele loomadele ja inimestele.  

Jahiohutuse tagamiseks ühisjahil on keelatud (jahieeskiri 2013, § 8): 

 laadida jahirelva laskekohal enne naaberküttide asukohtade kindlakstegemist; 

 viibida kogunemiskohtades laetud relvaga. Kogunemiskohas peab relv olema lahti 

murtud või avatud lukuga; 

 viibida jahil, välja arvatud varitsusjahil kõrgistmelt, looduses selgelt eristuva punase või 

oranži pealiskuue või -vestita; 

 lahkuda ilma jahijuhataja loata laskekohalt enne aju lõppemist; 

 tulistada või lasta jahivibuga ajajate ja küttide suunas, kui pole veendutud täielikus 

ohutuses; 

 määrata kütiliiniks intensiivselt kasutatavaid riigimaanteid, kus ohutu jahipidamine ei 

ole tagatud; 

 alustada haavatud uluki jälitamist enne aju lõppemist; 

 ajajatel viibida ajus laetud jahirelvaga, välja arvatud juhul, kui koeraga ajus olles 

tulistatakse ajus seisvat ulukit; 

 ajajatel ületada kütiliini enne asjakohast märguannet. 

Järelevalve laiemas mõistes on lihtsalt korrakaitse. Järelevalve on enamasti ennetava 

iseloomuga, et ära hoida ja avastada rikkumised võimalikult vara ja sellega vältida 

suuremaid keskkonnakahjusid (Keskkonnainspektsioon 2019b). Keskkonnainspektsioonil 

kui riikliku järelevalve tegijal on õigus rakendada õigusrikkumiste korral sunnivahendeid 

näiteks trahvid, ettekirjutused, kahjunõuded. „Samuti tuleb märkida, et 

Keskkonnainspektsioon menetleb väärtegudele lisaks ka jahivaldkonna kuritegusid.“ 

Keskkonnainspektsioon on jaganud järelevalvevaldkonnad kolmeks: keskkonnakaitse, 

looduskaitse ja kalakaitse. Jahijärelevalve kuulub keskkonnakaitse valdkonda. 

(Keskkonnainspektsioon 2019a). Selleks, et järelevalve mõju oleks soovitud tasemel, tuleb 

seda teostada pidevalt, sest mittekontrollimine tooks kaasa oluliselt riskide suurenemise. 

(Keskkonnajärelevalve 2016 : 11) 
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1.4 Jahiseltsid Eestis 

 

Jahiseltsid on loodud eesmärgiga arendada jahindust ja võimaldada jahimeestel jahipidamist. 

Seltsid on vabatahtlikud organisatsioonid, mille liikmed tegutsevad ühise eesmärgi nimel. 

Tavaliselt on need juriidilised organisatsioonid- mittetulundusühingud. 

Mittetulundusühingu eesmärgiks või põhitegevuseks ei saa olla majandustegevuse kaudu 

tulu teenimine. Mittetulundusühingud toimivad põhikirja alusel ja saadud tulu võib kasutada 

ainult põhikirjast tulenevate eesmärkide täitmiseks. Lisaks juriidilistele andmetele tuleb 

seadusest tulenevalt märkida MTÜ põhikirja kindlasti eesmärgid. (Mittetulundusühingute 

seadus 1996 § 7) Oluline on see liikmetele just sellepärast, et kõik teaksid, milliste 

eesmärkide nimel töötatakse ja et kõigil oleksid need ühised. 

Jahiseltse juhib seltsi liikmete poolt valitud juhatus, mis valib enda seast juhatuse esimehe. 

Kui seltsi jahipiirkond on suur, võib selts jaguneda territoriaalseteks jahtkondadeks, mille 

tööd juhivad jahtkondade liikmete poolt valitud juhatus ja jahtkonna juhatuse esimees. Kogu 

seltsi tegevus kirjeldatakse ära põhikirjas. 

Eesti Jahimeeste Selts kui suurim eesti jahimeeste katuseorganisatsioon, on 

mittetulundusühing, kes esindab Eestis tegutsevaid jahindusorganisatsioone ja tegutseb 

põhikirja alusel. EJS põhikirja eesmärgiks on ''oma liikmete huvide ja õiguste esindamine 

jahindusalases tegevuses ning riigile aktiivseks partneriks olles ning suuremat osa Eesti 

jahimehi koondades oma liikmete ühistegevuse kaudu loodust säästva ning 

rekreatsioonivõimalusi pakkuva jahipidamise ja jahindusalase koolituse korraldamine ning 

jahinduskultuuri arendamine'' (Eesti Jahimeeste Selts 2019b).  

Kui veel mõned kümned aastad tagasi oli jahindus veel suhteliselt kitsa ringi harrastus, siis 

praegu on jahindusega Eestis võimalik tegeleda kõigil, kellel on huvi selle vastu. EJS 

põhimõte on, et jahipidamine peab jääma kättesaadavaks võimalikult laiale grupile. (Eesti 

Jahimeeste Selts 2016) Võimalus jahti pidada Eestis on aastaringselt, loodus ja maastik on 

vaheldusrikas ning ulukifauna mitmekesine. 

EJS andmetel kuulub jahiseltside liikmeskonda enamik Eesti jahimeestest, kes hooldavad 

ulukeid ja peavad jahti ca 85%-l Eesti jahiterritooriumist. On ka nn. vabu jahimehi, kes ei 

kuulu EJS allorganisatsiooni, kuid kes omavad siiski jahitunnistust. Seltsi liikmeskond 
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koosneb juriidilistest liikmetest, kes tunnistavad seltsi põhikirja. EJS-ga on liitunud 83 

jahindusorganisatsiooni. (Eesti Jahimeeste Selts 2019a). 

EJS kui suurim jahimeeste katuseorganisatsioon on ühtlasi ka Keskkonnaministeeriumi 

peamine koostööpartner oma valdkonnas (Keskkonnaministeerium 2018b).   

Tulenevalt sellest peavad kõik jahimehed omaks võtma EJS põhimõtted ja väärtused Eesti 

rahvusliku jahinduse arendamisel ning ulukiasurkondade ja elupaikade soodsate seisundite 

tagamisel (Eesti Jahimeeste Selts 2016). Jahiulukite soodsa seisundi eest vastutab ja kannab 

hoolt iga jahimees ja jahipiirkond. Sellel tasandil toimubki riigi ja jahimeeste koostöö. 2013. 

a. kehtima hakanud jahiseaduses on erinevalt eelnevast kehtinud seadusest välja toodud 

eraldi peatükk ''Jahiulukite seire, küttimismaht ja -struktuur'', mis kohustab jahimehi 

teostama uluki seiret jahipiirkonnas, kus peetakse jahti. (Jahiseadus 2013) Riiklikul tasandil 

korraldab ulukiseiret Keskkonnaagentuur. Tulenevalt seadusest koguvad algandmeid 

jahipiirkonna kasutajad. Analüüsi viib läbi ja aruande esitab Keskkonnaagentuur. Jahiulukite 

seire andmete loetelu kinnitab valdkonna eest vastutav minister määrusega. Hetkel kehtiv 

määrus on ''Jahiulukite seireandmete loetelu ja kogumise kord ning seiret korraldama 

volitatud asutus'' (Jahiseadus 2013 § 21) Antud määruses on välja toodud, et seireandmed 

on (määrus 2013, § 2) :  

1) jahiulukite isendite ja jälgede vaatlusandmed; 

2) kütitud jahiulukite andmed ja bioproovide andmed; 

3) ruutloenduse andmed; 

4) kobraste pesakondade loendusandmed; 

5) jahindusstatistilised andmed. 

Nõutud andmed tuleb koguda ja esitada jahiseltsidel oma jahipiirkonna kohta. Jahimeestega 

koostöös kogutud seireandmetest koostatakse aruanne. Aruandes tehakse ülevaade 

jahiulukite asurkondade seisundist, samuti ka toimunud muutustest. Analüüsitakse toimunud 

muutusi ja muutuste võimalikke põhjuseid. Kogutud andmete ja koostatud aruande põhjal 

tehakse küttimisettepanekuid järgmiseks jahihooajaks. (Keskkonnaagentuur 2018b: 3) 

Seega võib öelda, et jahimeestel on kohustus ja samuti ka eelis osaleda ulukiandmete 

kogumises. Ühtlasi annab see lisaks kohustusele ka võimaluse tegeleda oma hobiga ehk 

küttimisega. Õigesti loetud ulukite arv jahipiirkonnas annab õigesti valitud laskenormi. 
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Võib juhtuda olukordi, kus jahimeestel tekib kohustus küttida ulukeid rohkem, kui esialgu 

ette nähtud. Üks näide kohustusest küttida rohkem, on sigade Aafrika katku jõudmine ja 

levik Eestis, mis tähendas, et jahimeestel tekkis ettenägematu kohustus küttida metssigasid 

suurel määral.  

2014. aastal diagnoositi Eesti naaberriikides Lätis, Leedus ja Poolas mitu sigade Aafrika 

katku (edaspidi SAK) juhtumit. Maaeluministeerium andmetel diagnoositi metssigadel 

Eestis esimene SAK-i juhtum 2014. aastal. (Maaeluministeerium 2019) SAK tõi 

jahimeestele suures hulgas lisakohustusi. Seaduse järgi on jahimehed kohustatud aitama 

kaasa haiguse leviku tõkestamisele. Käskkirjaga nr 1-4.1/14/438 otsustas 

keskkonnaminister, et metssigade lisasöötmist tuleb kindlasti jätkata taudivabades 

piirkondades. (Keskkonnaameti peadirektori käskkiri 2014) Sellest alates anti välja 

järjekorras käskkirjasid, millega jahimehed pidi kursis olema ja algas võitlus katkuga. Sellest 

hetkest alates ei olnud enam jahindus hobi, vaid juba töö, see ei piirdunud lõbuga, vaid tuli 

arvestada väga paljude asjadega. Lisaks pidid jahimehed võimaluste piires olema kohe abis, 

kui leiti surnud sigasid. Keskkonnameti käskkirjaga nr. 1-4.1/15/365, mis hakkas kehtima 

18.08.2015, pandi jahimeestele kohustus metssigade küttimisest (arv, sugu, vanusegrupp) 

oma jahipiirkonnas, suurendati küttimiskohustust igakuiselt. (Keskkonnaameti peadirektori 

käskkiri nr 2016) Jahimeeste ja Keskkonnaameti vahel toimus pidev infovahetus. Nii 

maaomanikud, jahimehed kui ka riik olid seakatkuga võitlemisel ühel pool rindejoont. Ka 

loomad taganesid katku eest piirkondadesse, kus katk ei olnud veel levinud. See tekitas 

ühtlasi suuri kahjustusi  maaomanikele, jahimeestel tuli jällegi oma kohustusi täita. 

Keskkonnaameti 29. augusti 2017 nr. 1-1/17/308 käskkirjaga otsustati kehtestada 

metssigade küttimisstruktuur (Keskkonnaameti peadirektori asetäitja… 2017). Igalt kütitud 

sealt tuli võtta vereproov ja saata see laborisse. Jahimehed pidid kasutama desinfitseerivaid 

vahendeid, et mitte kanda oma jalgadega ja autodega edasi katku metsas või põllul. Kehtisid 

ranged reeglid sigade käitlemiseks. Nende küttimisest oli kohati saanud juba jahimeeste 

jaoks töö, kütitud seaga kaasnes ka palju muid kohustusi. Selline metssigade hävitamine 

tähendas peaaegu kogu populatsiooni kadumist. Kui kõrvaltvaatajatele võis tunduda, et sigu 

lihtsalt hävitatakse, siis ka jahimehed ise pidasid seda tegevust ebameeldivaks. Oluline on, 

et jahimehed täitsid endale pandud kohustusi aitamaks kaasa katku leviku tõkestamisele. 

Ulukite nii suurel hulgal küttimine ei valmista rõõmu isegi jahimeestele, sest eelkõige 

austavad nad ulukite õigust elule. Jahti korraldatakse nii, et võimalikult vähe ulukeid saaks 

häiritud. Jahimeestel peab olema tahe kanda edasi neid väärtusi ka tulevatele põlvedele. 
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EJS tegevuse hulgas on regulaarselt erinevate ürituste, koolituste jms korraldamine. Näiteks 

on juba Eesti NSV Jahimeeste Seltsi ajast olnud olulised sündmused regulaarsed jahimeeste 

kokkutulekud, millest esimene 600 osavõtjaga vabariiklik kokkutulek leidis aset 1968. aastal  

(Jaht ja Ulukid 1970: 213). Esialgu korraldati neid iga kahe aasta tagant, kuid alates 1993. 

a. iga-aastaselt. Viimane vabariiklik kokkutulek toimus 2018. a. ning seal osales ligi 6000 

inimest.    

 

 

1.5 MTÜ juhtimine 

 

Mittetulundusühingud on vabatahtlikud ühendused, mille asutajaks peab olema vähemalt 

kaks isikut (võivad olla nii juriidilised kui ka füüsilised isikud). Ühingute eesmärgiks või 

põhitegevuseks ei või olla majandustegevuse kaudu tulu teenimine ja tulu võib kasutada vaid 

põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks. (Mittetulundusühingute seadus 1996, § 1 lg 1, lg 2) 

Mittetulundusühingu asutamiseks tuleb esmalt läbi viia asutamiskoosolek, pärast seda 

sõlmida asutamisleping, mille oluline lisa on põhikiri. Asutamislepingus tuleb märkida 

kindlasti mittetulundusühingu nimi ja aadress, eesmärk, asutajate nimed ja elukohad, asutaja 

kohustused, juhatuse liikmete nimed. Põhikiri on mittetulundusühingute asutamisel väga 

oluline dokument, mis peab sisaldama liikmete jaoks olulisi kokkuleppeid. (Kuidas asutada 

kodanikeühendust 2011: 5) Mittetulundusühingu põhikirjas on oluline minimaalselt märkida 

(Mittetulundusühingute seadus, 1996, § 7):  

 mittetulundusühingu nimi; 

 mittetulundusühingu asukoht; 

 mittetulundusühingu eesmärk; 

 mittetulundusühingu liikmeks vastuvõtmise ning mittetulundusühingust väljaastumise 

ja väljaarvamise tingimused ja kord; 

 liikmete õigused; 

 liikmete kohustused või kord, kuidas võib liikmetele kohustusi kehtestada; 

 osakondade olemasolu korral nende õigused ja kohustused; 

 üldkoosoleku kokkukutsumise tingimused ja kord, samuti otsuste vastuvõtmise kord; 

 juhatuse liikmete arv või nende ülem- ja alammäär; 

 mittetulundusühingu vara jaotus ühingu lõpetamise korral; 
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 muud seaduses sätestatud tingimused. 

Mittetulundusühingu kõige kõrgemaks juhtorganiks on üldkoosolek. Üldkoosoleku 

pädevuses on mittetulundusühingu tegevust puudutavate küsimuste otsustamine, sh 

põhikirja muutmine, juhatuse valimine, majandusaasta aruande kinnitamine, volinike 

valimine ja paljude muude küsimuste otsustamine (Mittetulundusühingute seadus 1996, § 

19 lg 1).  Üldkoosolek saab vastu võtta otsuseid ainult siis, kui koosolekul osaleb üle poole 

liikmetest. Igapäevast tööd mittetulundusühingus juhib juhatus. Juhatus koosneb ühest või 

enamast liikmest. Juhatuse liikmed valib üldkoosolek. (Käsiraamat mittetulundusliku… 

1997: 25-28) Juhatus valitakse kuni kolmeks aastaks, juhul kui põhikirjas ei ole märgitud 

teisiti (Mittetulundusühingute seadus 1996, § 28 lg 11). Juhatus on kohustatud korraldama 

liikmete arvestust. Liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine käib juhatuse otsuse alusel, 

põhikirjas välja toodud tingimustel.  Juhatuse korraldada on mittetulundusühingus 

raamatupidamine ja majandusaasta aruande õigeaegne koostamine ja esitamine 

üldkoosolekule. Juhatuse kohustuseks on anda liikmetele kõikvõimalikku ja täpset teavet 

mittetulundusühingu juhtimise kohta. Üldkoosolekuga on juhatusele antud õigus esindada 

mittetulundusühingut kõikide tehingute tegemisel. Nii nagu üldkoosolek saab otsuseid vastu 

võtta rohkem kui poolte liikmete olemasolul, nii on ka juhatuse puhul. 

(Mittetulundusühingute seadus 1996,  § 12 lg 2, §27 lg 1 ) 

Mittetulundusühing võib jaguneda osakondadeks, kuid osakonnad ei saa juriidilisi õigusi 

(Mittetulundusühingute seadus 1996, § 33 lg 1). Selline jagunemine annab võimaluse 

mittetulundusühingu tegevuse paremaks korraldamiseks. Osakondade tegevus ja 

otsustusõigus määratakse kindlaks põhikirjas. (Käsiraamat mittetulundusliku… 1997: 30-

31)  Paljud suuremad jahiseltsid jagunevad näiteks juhtkondades. Näiteks võib osakondadele 

anda samad õigused, mis kogu mittetulundusühingule. Osakonda võib juhtida samuti 

üldkoosolek või juhatus, mis koosneb antud osakonna liikmetest. Osakonna juhtimisel võib 

kohaldada peaaegu kõiki sätteid, mis ühingu üldkoosolekul ja keskjuhatusel. (Käsiraamat 

mittetulundusliku… 1997: 31) 
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2. ERINEVATE OSAPOOLTE NÄGEMUS JAHINDUSE 

ROLLIST EESTIS 

 

2.1 Metoodika 

 

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada, milline on erinevate osapoolte nägemus 

jahinduse rollist Eesti ühiskonnas. Eesmärgini jõudmiseks kasutatakse kvalitatiivset 

lähenemist. Kvalitatiivse uurimismeetodi puhul käsitletakse teavet, mida ei ole võimalik 

väljendada arvudes, või on selle väljendamine arvudes ebaotstarbekas (Lagerspetz 2017: 

122). Kvalitatiivse uurimismeetodi puhul on andmete kogumine avatum ja andmeid võib 

saada nii suuliselt kui kirjalikult. Kvalitatiivse uurimismeetodi puhul on peamisteks 

andmekogumisviisideks intervjuud, vaatlused, kaardistamised. Väljundiks on aga detailsed 

kirjeldused. (Õunapuu 2017: 52-53) Töös kasutatakse peamiselt esmaseid andmeid, mille 

andmekogumisviisiks on süvaintervjuu. Läbi viidi neli intervjuud erinevate osapoolte 

esindajatega. Andmete analüüsiks kasutati sisuanalüüsi, intervjuud salvestati, transkribeeriti, 

kodeeriti temaatiliselt ja analüüsiti.     

Magistritöös seatud eesmärkide saavutamiseks kasutas autor andmekogumisviisiks 

süvaintervjuud. Seda tüüpi intervjuu juures on põhiline, et intervjueerija ei esita 

intervjueeritavale täpseid küsimusi kindlas järjekorras, samuti ei esita intervjueerija ka 

vastusevariante. Valmistatakse ette väike hulk teemasid, mida intervjuu käigus käsitletakse 

ja teemasid täiendatakse lisaküsimustega intervjuu käigus. Süvaintervjuu kuulub 

struktureerimata ehk avatud intervjuude hulka. Süvaintervjuu eesmärk on jõuda vastaja 

mõtete ja tunnete autentsele ja sügavamale tasandile. Süvaintervjuude puhul püütakse 

intervjueerija mõju vastustele vähendada, see aitab jõuda vastaja tegelikele mõtetele 

lähemale. Avatud intervjuu eesmärgiks on see, et vastaja räägiks midagi, mida intervjuuerija 

oodata ei oska. (Lagerspetz 2017: 140-141) Antud magistritöö intervjuu teemad on toodud 

lisas 1. Teemade ettevalmistamisel lähtus töö autor teemadest, millele intervjueeritav saab 

pikemalt vastata.  

Süvaintervjuud viis magistritöö autor läbi 4 intervjueeritavaga, kes käesolevalt esindavad 

erinevaid osapooli- jahimehi, jahiseltsi esimees, jahinduse järelevalvega tegelevat 
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keskkonnainspektsiooni ning loomakaitsjaid. Intervjueeritavate ehk vastajate valim 

moodustati ettekavatsetult. Ettekavatsetud valimi moodustab uurija lähtuvalt oma 

teadmistest ja kogemustest (Õunapuu 2017: 143). Töö autor kodeeris vastajad:  

 A1- jahiseltsi esimees. Jahimehena tegutsenud 27 aastat. Jahiseltsi juhtinud alates 

2005. aastast. 

 A2- aktiivne jahimees. Jahimehena on tegutsenud 19 aastat. Jahiseltsi liige alates 

aastat 2000.  

 B1- loomakaitsja. Loomakaitsega tegelenud 11 aastat. Eesti Loomakaitse Seltsis olnud 

vahelduva eduga nii vabatahtlik, töötaja kui ka juhatuse liige.  

 C1- keskkonnainspektsiooni töötaja. töötanud Keskkonnainspektsioonis alates 1998. 

aastast. Nooruspõlves oli ise jahimees, nüüd ligi 20 aastat ei tegutse enam jahimehena.  

 

Vastajad soovisid jääda anonüümseteks. Intervjuud viis töö autor läbi aprillis 2019. Intervjuu 

küsimustiku (lisa 1) ja lühikirjelduse oma magistritööst ja seatud eesmärgist saatis autor 

vastajatele enne intervjuu toimumist tutvumiseks e-mailile.  

Intervjuude läbiviimine nõuab eelnevat planeerimist (Mason 2002: 67). Intervjuude läbi 

viimiseks on sobilikud eraldatud ruumid, kus ei ole väliseid segajaid. Intervjuud 

salvestatakse mõne lindistusseadmega, mis peab olema eelnevalt kontrollitud. ( Lagerspetz, 

2017: 148) Käesoleva magistritöö autor kasutas lindistusseadmena mobiiltelefoni. Intervjuu 

käigus tegi autor ka omapoolseid märkmeid paberile. Intervjuud säilitatakse helisalvestistena 

ning tekstifailidena. Intervjueerija ülesanne on tagada intervjuu sujuvus ja see, et kõik 

toimuks tõrgeteta (Mason 2002: 67).  

Pärast intervjuu salvestamist kirjutas autor intervjuu sisu üles ehk transkribeeris kogu 

salvestise. Autor kasutas transkribeerimisel spetsiifilisi märke, et kirjutatud tekstis edasi 

anda mitteverbaalset kommunikatsiooni. Transkriptsioonimärgised, mida töös kasutati on 

järgnevad: märge /…/ tähendab, et töö autor on intervjuu sisu paremaks edasiandmiseks ja 

mõistmiseks intervjueeritava väljavõtet lühendanud; ümarsulgudes olev tekst näitab 

intervjueeritava emotsiooni (imestav pilk); märge (.) tähendab, et intervjueeritav tegi tekstis 

pausi.  

Intervjuude pikkus kokku oli 4 tundi ja 10 minutit. Keskmiselt teeb see ühe intervjuu kohta 

tund aega. Intervjuusid kuulati ja loeti korduvalt, et välja tuua intervjuust oluline.  

Transkribeerimisel kasutati veebipõhist kõnetuvastust. Antid veebipõhine süsteem kasutab 
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transkribeerimisel TTÜ Küberneetika Instituudi foneetika- ja kõnetehnoloogia laboris 

väljatöötatud mudeleid. 

 

 

2.2 Taust ja kokkupuude jahindusega 

 

Jahinduse puhul on tegemist väga mitmekesise hobiga. Kui ajalooliselt oli jahindus meeste 

hobi, siis nüüd kasvab jahinaiste hulk iga aastaga. Ka antud magistritöö autor on jahinaine 

ja kuulub jahiseltsi. 

Intervjuu küsimustiku esimese poolega oli töö autoril eesmärk teada saada, kuidas on 

intervjueeritavad seotud jahindusega ja mis on need põhjused, miks intervjueeritavad 

tegelevad jahindusega. Nii vastaja A1 kui ka A2 on mõlemad pikaajaliste kogemustega 

jahimehed. 

/…/ Ma olen isaga koos jahil käinud juba väikesest lapsest peale. Aga ametlikult 

paberitega jahimees olen olnud juba 19 aastat. (.) Olin 16 kui sooritasin jahimehe 

eksami ja sain jahitunnistuse. Relvaeksami tegin 17 aastat tagasi. (A2) 

/…/ Minu esimesed jahilkäigud algasid 10- aastaselt. Kuid päris paberitega jahimees 

olen olnud 27 aastat (A1). 

Vastajad tõid oma vastustes välja, et oluline roll jahinduseni jõudmisel on perekondlikul 

taustal ja traditsioonidel. Jahinduseni jõutakse peamiselt siiski oma esivanemate kaudu ja 

olulised on õpetussõnad ning traditsioonid. Magistritöö autor nõustub vastajatega, et 

jahinduseni jõutakse peamiselt esivanemate jälgedes. Autori arvates mängib olulist rolli ka 

vanus. Kui juba väikesest peale on vanemad õpetanud märkama märke loodusest, kujuneb 

jahimeheks saamise protsess loomuliku järjena.  

Jahinduseni jõudsin ilmselgelt oma isa ja vanaisa jälgedes (muigab), kes on mõlemad 

terve elu jahti pidanud (A2). 

(Mõtlik pilk)  ma arvan, et eks esmane huvi tekkis vanaisalt ja isalt, kes olid ka 

jahimehed ning mingil ajal mõlemad ka jahiseltsi esimehed. Nii põnev oli vaadata neid 

trofeesid ja kuulata nende jahilugusid, eriti kui veel teised jahimehed külas käisid või 
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koos jahilt tuldi. (.) Aga jah 10 aastaselt õpetasid nad mind juba lõksudega karusloomi 

talvel püüdma. Minu jaoks oli see nii põnev ja nii ma siis alustasin. (A1) 

Jahindus on elustiil. Jahinduse väärtuseks hindasid vastajad looduses viibimist, looduse 

tundmaõppimist, loomadega kohtumist.  

Isaga kaasas käies köitis mind alati metsloomade nägemine, (.) nendega kohtumine. 

Sealt edasi huvi looduse vastu üldiselt. (enesekindlalt) Eeskätt on mind kannustanud 

see, et ma saan viibida looduses, loodust tundma õppida. (.) Sinna juurde kindlasti ka 

kogu jahindusega seotud kultuur. /…/ ühised tegevused, jahid, loomade lisasöötmine, 

laskevõistlused. (.) Ma arvan, et jahindus on parim viis loodust tundma õppida. (A2) 

Kuna olen lapsest saadik n-ö looduses üles kasvanud, siis minu jaoks on see kujunenud 

juba nagu elustiiliks. Mulle väga meeldib loodus ja looduses käia, jälgida loomade ja 

lindude tegemisi, seda kuidas loodus ise muudab oma keskkonda vahest, kuidas ta 

reguleerib ennast ise. (A1) 

Intervjuudest selgus, et jahimeeste nägemus on, et jahil käimise peamisteks põhjusteks on 

siiski looduses viibimine ja loomadega kohtumine, ulukite küttimine ei ole esmatähtis, kuid 

ilmselgelt on see osa jahist. Töö autor olles, ise jahimees, nõustus oma jahikaaslastega. 

/…/ Jahil käin sellepärast, et see on jahinduse üks osa /…/. Jahil käies ei olegi mul 

kindlasti esimesel kohal see, et ma kedagi saaksin küttida. Saak on küll  oluline aga 

kindlasti mitte esmatähtis. Esmatähtis on kogu see protsess, näiteks ühisjahtide puhul 

ka kogu see kollektiiv. (A1) 

/…/ Lisaks veel on väga huvitav see, kui sa jahil olles suudad üle kavaldada uluki, kes 

muidu on niigi ettevaatlikud. Peale pingelist ja närvilist tööpäeva pole midagi paremat 

kui minna õhtul loodusesse jahti pidama, mis enamasti ei lõpe uluki tabamisega. Uluki 

tabamine on üsna viimasejärguline minu jaoks jahipidamise juures. (A2) 

Üheks intervjueeritavaks oli ka keskkonnainspektsiooni töötaja. Töö autor uuris ka temalt, 

kas on hobina jahindusega tegelenud.  

Olen olnud jahimees nooruspõlves. Ametlikult umbes 10 aastat. Aktiivsest 

jahipidamisest loobusin 20 aastat tagasi. Jahinduseni viis mind huvi ja looduses 

viibimine. Hetkel on minu kokkupuude jahindusega vaid tööalane. (C1) 
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Magistritöö alapeatükist selgus, et isiklik kokkupuude jahindusega on kõigil vastanutel. 

Jahiseltsi esimees ja aktiivne jahimees on pikaajalised jahimehed ja jahinduseni viis neid 

perekondlik traditsioon. Küttimist ei peeta esmatähtsaks ja jahindus on nende jaoks pigem 

elustiil.  

 

 

2.3  Nägemus jahinduse olemusest ja rollist 

 

Toimunud intervjuu käigus uuris töö autor intervjueeritavatelt millisena näevad nemad 

jahindust. Millised on vastanute arvates jahinduse ja jahimeeste ühiskondlik, majanduslik ja 

keskkonnakaitseline roll ja kas sealjuures jahimehed arvavad olevat endal liiga palju 

kohustusi.  

Intervjuud peegeldavad arusaamu, kus jahindust nähakse ikka laiemalt kui lihtsalt küttimine. 

Vastanute vastustest selgus, et jahipidamine on ainult üks osa jahindusest.  

Eks jahindus on ikka kogu valdkonna juhtimine ja arendamine (.) seadused, nõuded, 

eetika. Sinna juurde peaks kindlasti ka käima vastutus selle eest, et jahti peavad 

inimesed, kes teavad, mis nad teevad ja et kõik oleks ka loomade suhtes võimalikult aus, 

valutu jne. (.). Jahipidamine on siis loomade jahtimine ja eduka jahi puhul siis 

lõpptulemuseks looma tapmine. /…/. (B1) 

/…/ Jahipidamine on aga üks osa jahindusest ja julgen öelda, et see on võibolla 1/3 

jahindusest. Jahindus hõlmab ulukite hooldamist, ulukiressursi säästlikku kasutamist, 

arvestades nii bioloogilisi, majanduslikke kui sotsiaalseid aspekte. Samuti jahitrofeede 

väärtustamist, vajadusel loomade lisasöötmist, söödapõldude rajamist, koolitusi, 

jahilaskmist, erinevaid üritusi. Samuti igasugu bioproovide kogumised, ulukite 

loendamine ja ka kaitsmine. (A1) 

Jahindus koosneb jahipidamisest ja sinna juurde käivast elustiilist ning jahikultuurist. 

Jahipidamine on uluki küttimine. /…/ Põhimõtteliselt tekitab jahipidamine sellega 

tegelevates inimestes huvi, on tervislik hobi ning laeb neid emotsionaalselt.(.)(mõtlik 

pilk) (A2) 
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Seega ka käesolevas uuringus osalejate arvates täidab jahindus ühiskonnas mitmeid rolle. 

Jahinduse roll on nii sotsiaalne, majanduslik kui ka keskkonna- ja looduskaitsealane. Töö 

autor toob järgnevalt välja jahinduse rolli erinevate osapoolte nägemuses. 

Ühiskondlik kasu jahindusest vastajate arvates oli see, et jahindus seob inimesi ja 

organisatsioone. Jahindusel on sotsiaalne roll: toimub palju ühisüritusi, mis liidab nii 

kogukonda, kui ka lihtsalt perekondlikud koosolemised.  

Usun, et kahju ei too jahindus kellegile. Küll aga on ta kasulik /…/ ühiskonnale vast 

seetõttu , et ta liidab paljusid inimesi ja organisatsioone. Jahindus on osaliselt rajatud 

ju ühiskondlikele alustele. (.) /…/ Toimub palju ühiskondlikke üritusi, on need siis 

koolitused, võistlused, kokkutulekud, ühisjahid. See annab ühiskonnale juurde ühe hobi, 

millega saavad inimesed tegeleda. (A1) 

(vaatab kaugusesse) Ühiskonnale kui tervikule minu arvates toob jahindus pigem kasu, 

sest ühiskonnal on ju mitmed ootused. /…/ Jahinduse alla käivad lisaks küttimisele veel 

kõiksugu sotsiaalsed tegevused: kokkutulekud, jahinduse tutvustamine üldsusele, 

kutsevõistlused./…/. (A2) 

Jahimehed ise näevad väga kindlalt enda sotsiaalset ja haridusalast rolli ühiskonnas, 

tutvustades jahindust, haarates kaasa oma sõpru ühistesse jahindusega seotud tegevustesse, 

näidates sõpradele ja tuttavatele milline elu toimub metsas. 

(muigab) Mina olen jahimehena oma tutvusringkonnas inimestele tutvustanud jahindust 

kui tegevust, mis ei tegele ainult loomade küttimisega vaid ka lisasöötmisega, 

kultuuriüritustega, spordi arendamisega. Olen sõpru, tuttavaid kaasa võtnud 

metsloomade lisasööda vedamisele ja kogumisele. Oleme sõpradega aja jooksul käinud 

ka metsloomi filmimas ja fotosid tegemas. Olen tutvustanud ka jahilaskmist ning viinud 

mitmeid üritusi läbi. /…/ Oman ka laskeinstruktori tunnistust ning olen aidanud seeläbi 

ka kaitseväel laskmiseid läbi viia. (A2) 

Töö autor toob välja, et jahimehed rõhutasid eraldi ka järelevalve rolli, mis tuleneb sellest, 

et jahimehed teavad oma piirkonnas kõiki kohalikke inimesi, iga uus ja veidi kahtlane 

inimene või auto tekitab nendes kohe valveloleku. Kuna jahimehed on harjunud enda ümber 

looduses palju märkama, siis märkavad nad ka sedagi kui ollakse võõra vara kallal. 
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/…/ Üks väga hea mõju ühiskonnale on tegelikult see, et jahimehed liiguvad 

maapiirkondades aktiivselt ning koostöös kohalikega hoiavad silma peal maal või 

metsal /…/ Endal on kogemus aastate tagant, kus üks maaomanik oli väga rõõmus, et 

jahimehed tema maadel käisid, sest jahimehed hoidsid tema maamajal silma peal. (.) 

Jahimehed, kes tunnevad kõige paremini kohalikke metsa- ja maastikuolusid, on 

kaasatud inimeste otsingutesse, /…/. On antud panus varaste tabamisele. Samas on 

jahindusega ju tegu kui ühe ühiskondliku tegevuse ja hobiga. (A2) 

Intervjuud kinnistasid nägemust, et jahindusel ja jahimeestel on väga kindel roll 

keskkonnakaitses ja loodushoius.  

Jahindus hõlmab osaliselt ka looduskeskkonna kaitset. Selle all mõtlen näiteks seda, et 

seoses jahindusega kaitstakse või reguleeritakse teatud liigi või isendite säilimist 

looduses. (A1) 

Positiivselt mõjutab jahindus meid ümbritsevat loodust. Jahinduse üks ülesandeid on 

hoida looduses teatud liikide vahel tasakaalu, et ei tekiks ka looduses äärmuseid. Mida 

mitmekesisem on loodus, seda rohkem see kutsub ka inimesi sellega tutvuma. (A2) 

Erinevate osapoolte arvamused rõhutavad, et jahindusel ja jahimeestel on kindel roll uluki 

arvukuse reguleerimisel. Küttimismahtude määramiseks on tarvis läbi viia ulukiseiret jms 

tegevusi, mis on osa jahindusest. 

Jahindusel on kindel roll ulukite arvukuse reguleerimisel, sellel on mõju nii keskkonnas 

kui looduskaitses (nt mõnede liikide, nagu metsis või lendorav, arvukus sõltub oluliselt 

väikekiskjate arvukusest). (C1). 

/…/ Keskkonnale ja loodusele on see samuti kasuks. Tänapäeval ei saa enam rääkida 

sellest, et loodus reguleerib ennast vabalt ka ise.(.). Jah, ta saaks sellega kindlasti 

hakkama aga elanikkonnale võib see põhjustada palju ebamugavusi. (.) Näiteks 

marutaud või kärntõbi, kui kui jahimehed ei sekkuks, oleks tagajärjed kordades 

hullemad. Keegi ei taha, et tema lemmikloom sellesse jääks. /…/ Samuti loomade 

arvukus, mida peavad jahimehed siiski reguleerima. See kõik on ühiskonnaga nii 

seotud. (.) /…/ Näiteks kitsede või põtrade arvukuse tõustes sagenevad liiklusõnnetused. 

(.) Või põllumajanduse- ja metsakahjustused. (A1) 
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/…/ Looduse ja keskkonna kohapealt on jahindusel oma roll. Nimelt jahimehed tagavad 

looduses mitmekesisuse ning liigilise ja soolise tasakaalu. Et ei oleks liiga palju kiskjaid 

või rohusööjaid näiteks, kes oma tegevusega mõjutavad nii põllumeeste kui 

metsaomanike olukorda.(.) Eesmärk on, et ei oleks looduses ühtegi domineerivat liiki. 

/…/ On ju teada ajaloost ja ka viimastest aastatest uute liikide jõudmine Eestisse. 

Näitena kährik, kes on väga vastupidav väikekiskja, kes mõjutab väga palju loodust. Ja 

viimaste aastate näitena šaakal, kes on mõjutamas lambakasvatust,/…/ võib üle võtta 

meie rebaste elupaikasid ning mõjutab tugevalt rannalinnustiku elustikku. (A2). 

Eelpool olevatest vastustest selgus, et uluki arvukuse reguleerimine on oluline, et säiliks 

liigiline mitmekesisus, et ei oleks liiga palju kiskjaid või rohusööjaid. Paljude liikide arvukus 

sõltub oluliselt väikekiskjatest. Arvukuse reguleerimise eesmärgiks on ka see, et takistada 

haiguste levikut. Loomade arvukuse tõustes suureneb ka liiklusõnnetuste arv 

metsloomadega. Küll pole loomade arvukuse suurenemine ainukene tegur, miks on 

metsloomadega rohkem liiklusõnnetusi.  

Ajalooliselt on jahindusel üks keskseid rolle olnud inimeste toiduga varustamine. 

Tänapäeval on selle tähtsus vähenenud, kuid jahinduse funktsiooni toidu varustamisel tuleb 

välja ka käesoleva töö intervjuudest. Rõhutatakse, et metsloomaliha mitmekesistab inimeste 

toidulauda ning läbi selle loob jahindus majanduslikku kasu, sh on lisaks toiduainetöötusele 

välja toodud roll naha- , sööda-, toitlustusvaldkonnas ning ekspordi arendamisel.   

Ja jahindus koos oma kütitud uluki lihaga mitmekesistab inimeste toidulauda.(.) 

Jahinduse mõju majandusel on kindlasti positiivne. /…/ Võib ju ära tuua lihatööstused, 

kes ostavad ulukiliha kokku ning toodavad sellest erinevaid tooteid või müüvad liha 

edasi restoranidele või ekspordivad välismaale.(.) Jahindus kindlasti mõjutab ka 

nahatööstust, eeskätt nahkade parkimise poole pealt. (.) Lisaks ulukiproduktidest 

toodetakse koeratoitu. (A2) 

Majandusele toovast kasust, saame rääkida jahinduse saadustest, mis elavdavad ja 

mitmekesistavad turgu. Ulukiliha  on tavainimesele eksootiline ja karusnahad on mingil 

määral praegugi veel moes. (A1) 

Intervjuudes seostatakse jahindust tugevalt metsamajandamisega. Vastajad toovad välja, et 

jahimehe roll on hoida oma jahipiirkonnas metsal silm peal, eriti metsanoorendikel, et 

ulukikahjustused oleksid minimaalsed, samuti, et ei häviks põllumeeste saak. 
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Viimastel aastatel on tõusnud jahinduse ja jahipidamise roll metsamajandamisel, kus 

jahimeestel on ülesanne hoida metsanoorendikel silma peal, et ära hoida 

ulukikahjustused. Kokkuvõtvalt on jahindusel ikkagi positiivne mõju majandusele. (A2) 

(.)(mõtlik pilk) Majanduse kasu kindlasti põllumeestele ja loomapidajatele, kelle saak 

või loomad võivad sattuda metsloomade ohvriks, /…/ (B1) 

Majandust elavdab kindlasti ka jahiturism.  

 Samuti on majanduses tähtsal kohal külalisjahid, eriti kui rääkida väliskülalisest. /…/ 

Toovad nad ju riigi majandusele ka laiemalt kasu, kui külastavad Eestit. (.) (A1) 

Kindlasti mingil määral elavdab maaelu ja maaturismi ka palju erinevat vastukaja 

saanud jahiturism (A2). 

Jahimehed on ka need , kes hoiavad metsal silma peal ja neid võiks võrdsustada 

metsavahtidega, keda täna enam riik ei kasuta. /…/ Nad teavad, mis metsas toimub, kui 

suur on loomade arvukus, mis seisus on populatsioon, kas on ilmnenud haiguseid jne. 

(.) (A1) 

Midagi toob ka sisse kindlasti jahiturism /…/ (B1). 

Intervjuudes väljatoodud arvamused rõhutavad, et jahiturismil on majandusele pigem 

positiivne mõju, kuid kohati hinnatakse loodusele selle negatiivset mõju. Näiteks nimetati, 

et välismaised jahituristid kasutavad tasulisi kohalike teenuseid, mõjutades kohaliku 

majandusliku seisu piirkonnas kus jahile minnakse.  

Töö autori sooviks oli vastajatega vestelda ka teemal, mida jahimehed enda kohustuseks 

peavad ja kas see on oluliselt erinev jahinduse rollist, millest eelpool sai räägitud. Töö autori 

sooviks oli aru saada ka kas jahimehed hindavad oma kohustusi liiga raskeks ja liiga paljuks. 

intervjueeritavatelt sai autor vastuseks, et jahimees võrdubki jahindusega ja nende tegevus 

käibki paikapandud eesmärkide ja rolli järgi, mida ühiskond nendelt ootab. 

Hmm...(.) nagu eelpool jahinduse rolli punkti all mainitud sai peab jahimees hoidma 

looduses tasakaalu,/…/. Ning üks oluline roll on ka haiguste ja viirustega võitlemine, 

näiteks Sigade Aafrika katk (SAK).(.) Veel osaleda ka ulukite uurimises, andes oma 

panuse kõiksugu bioproovide kogumisse. Lisaks näen enda kui jahimehe kohustuseks 
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kanda edasi jahikultuuri kui pärandit, hoidma traditsioone. (.) Säilitada tasakaalu 

jahinduse ja ühiskonna survegruppide vahel.  (A2) 

Lisaküsimusele, kuidas jahimehed hindavad oma kohustusi, sh kas jahindus röövib neilt liiga 

palju aega ja kas neil on enda arvates palju kohustusi, sai töö autor järgmised vastused: 

A1: (muigab vaikselt). Niisiis, jahimeestel on päris palju kohustusi. (muigab). 

Jahimeheks saades peab läbima koolitused ja eksamid, et saada jahitunnistus. Sellele 

lisandub veel relvaeksam. (.) Ma nüüd lihtsalt nimetan kohustusi, mis mul kõik meelde 

tulevad (naerab). Jahimees peab tegelema ulukite hoolega, jahimaa korrashoiuga oma 

võimete piires, saavutama eramaaomanikega kokkulepped, aitama põllumehi ja 

metsamehi, et ulukid ei hävitaks nende saaki ega hävitaks istandusi. Lisaks tegema 

ulukite seiret ja loendust.(.) Lisasöötmine, heinte ja vihtade tegemine metskitsedele, 

söödapõldude ja soolakute rajamine. Koostöös RMK või mõne erametsa omanikuga, 

metsa istutamine. (.) Ulukite arvukuse reguleerimine. Võitlus marutaudi, kärntõve ja 

SAK-iga. Bioproovide kogumine ja esitamine. Samuti teevad nad iseenesest ka 

järelevalvet ja ulukite hooldust ning loendust. Hoiavad loomade arvukust optimaalsena 

ja ühes sellega säästavad ka keskkonda. (A1) 

Hea näitena võib tuua SAK, kus tänu jahimeestele suudeti see katk peatada ja jääb vaid 

loota, et see kaob varsti täielikult. (A2).  

Lisaks tõi intervjueeritav välja see erinevaid kohustusi nagu: 

Laskekatsete sooritamine ja üldse laskeoskuse tõstmine. Erinevate ühiskondlike ürituste 

läbiviimine. Röövloomade ja röövlindude arvukuse piiramine. Jahikoerte kasvatus ja 

aretamine. Ulukite arvukuse reguleerimine. Jahijärelevalve ja looduskaitse. Kindlasti 

on ei tulnud mul kõik meelde. (naerab) (.) Aga üldiselt on nii, et jahimees võrdubki 

jahindus. Sest kõik see, mida ma siin nimetasin on jahinduse roll. (muigab). /../ (A1).  

A2: Ei ütleks, et kohustusi palju on, sest mis siin salata, jahindus ju meeldib mulle 

(naerab) ja see on vabatahtlik tegevus.(.) Loomulikult on igal jahiseltsil omad 

kohustused, tegevused. (.) On organisatsioone, kus kohustusi pole põhimõtteliselt üldse 

ja on neid, kus on neid rohkem. Aga lõppude lõpuks on ju jahimehe oma tahe olla 

jahimees ja kuuluda organisatsiooni. Loomulikult, mis puutub jahipidamisse, siis 

aastatega on sellest saamas pigem töö kui hobi ja meeldiv harrastus.(häiritud olek). 
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/…/ Suurulukite küttimise limiidid suurenevad ning loomi, näiteks põtrasid, on järjest 

vähemaks jäämas. Ometi lisatakse igal aastal jahindusnõukogu poolt loomade küttimise 

arvu juurde. (A2) 

Juba eelnevalt tuli intervjueeritavatelt välja, et jahimeestel nähakse suurt rolli taudide nagu 

SAK-i leviku tõkestamisel. Pöördudes tagasi selle teema juurde, uuris intervjueerija, kuidas 

hindavad vastajad, et kas selline tegevus,  kus tuli hävitada  kõik metssead, oli eetiline ja 

meelepärane tegevus.  

Jahimeeste roll oli väga suur ja see mis tehti ära 2-3 aastaga, on ikka väga suur. 

Eetilisusest on võibolla vale koht rääkida, tegemist oli ikkagi SAK tõkestamisega ja 

siinkohal ei saa vast rääkida eetilisusest. Kuid jahimehed said siin ka eetilisust üles 

muidugi näidata.(.) Meie jahiseltsis näiteks ei lastud ikkagi valimatult igat siga. Kui oli 

tegemist emisega, kellel olid põrsad järel, siis kütiti üksnes põrsaid ja emist ei lastud. 

Ei tahtnud ju keegi, et põrsad oleksid üksi omapead jäänud. /…/ Kuid kindlasti see 

tegevus ei olnud meelepärane, see ei olnud enam jahipidamine, vaid oligi teatud liigi 

hävitamine sõna otseses mõttes. Aga seda oli vaja teha katku leviku tõkestamiseks ja 

tegemist oli riigilise korraldusega. Jahimehed peavad vajadusel seda suutma ja nad 

saidki sellega väga hästi hakkama. (A1) 

Jahimeeste roll SAK-iga võitlemisel on väga suur, sest eks Eesti looduses kiiremad 

edasikandjad olid ja on metssead. Nii-öelda sigade hävitamine, jah, iseenesest eetiline 

ei ole, aga kuna tegu on ohtliku haigusega, tuli seda teha.(.) Omal ajal jäi palju 

tegemata Veterinaar- ja Toiduameti poolt. Oli teada, et haigus läheneb Eestile, kuid 

head infot ei liikunud. Ennetusena oleks palju saanud eelnevalt ära teha, et kahjud 

looduses poleks nii karmid olnud. Oleks aegsasti jahimehi juba teavitatud ja räägitud 

vajadustest ning näidatud teiste riikide näitel, mis on juhtunud, oleks see ehk valutumalt 

kuidagi läinud. /…/ See metssigade aktiivne küttimine just meelepärane ei ole ja ei 

olnud, aga samas peab teadma, et see on ka üks jahimehe roll ja ülesanne. (A2) 

Sigade hävitamise kohustus tuli vist riigi poolt. Vast seal oli jahimeeste nõu juures, aga 

pole kindel. Kahjuks jäi arusaamatuks haiguse ohtlikkus, see vist oli ohtlik vaid 

loomadele endile ja kodusigadele. Eks haiguse levikut, mis loomadele piinu valmistab, 

peaks takistama, kuid kohati tundub, et nõue lasta maha kõik, oli lihtsam lahendus. (B1) 

 



36 

 

Magistritöö autor uuris ka vastajalt B1, kas ta oskaks veel nimetada jahimeeste kohustusi.  

(mõtlev pilk) Oeh, ega ma nüüd nii täpselt ka ei tea mida nad tegema peavad. Aga 

kindlalt mida tean on hoida ja austada loomi ja loodust. Osata neid õigesti ja õiglaselt 

jahtida. Selle kõige juurde peaks käima loomade toitmine talvel, auto alla jäänud 

loomadele halastuslasu tegemine. Hetkel ma vist konkreetselt midagi välja ei oska tuua. 

Ilmselt ka osaliselt kuulub siia alla eelmiste küsimuste vastuseid. (B1) 

Seega ka teise osapoolte esindajatel on arusaam, et loomapopulatsiooni heaolu tagamine on 

üks osa jahinduse rollist. Samaaegselt rõhutavad nad ka eetilise käitumise vajalikkust 

jahipidamise läbiviimisel. 

Magistritöö sellest alapeatükist tuleb kokkuvõttena selgelt välja milline on peamine roll 

jahindusel Eesti ühiskonnas. Kõik osapooled rõhutavad nii keskkonnakaitse-, majanduslikku 

sotsiaalselt ja hariduslikku rolli. Seega võiks hinnata, et jahimehed on teadlikud mida neilt 

oodatakse ja päri asjaoluga, et neil on palju ära teha. Võitlus SAK-iga oleks võinud olla üks 

konflikti kohtasid erinevate osapoolte vahel. Kui vastanute vastustest selgus, et tegemist oli 

haigusega, mida tuli tõkestada ja, et kui riigi poolt oli kohustus pandud, tuli seda täita.  

 

 

2.4 Probleemid seoses jahindusega 

 

Iga tegevusega käivad kaasas alati ka erinevad probleemid. Kui asjaosalised ise ei pruugi 

alati probleeme märgata, siis mõni kõrvalseisja või mõni teine osapool näeb kindlasti ka 

probleeme. Selles alapeatükis toob autor intervjuudes välja toodud jahindusega seotud 

probleemid ja erinevate osapoolte nägemuse sellest.  

Üheks osaks valdkonna järelevalves on seadusandlus ja selle täitmise jälgimine. 2013. aastal 

jõustus uus jahiseadus, millega seoses esialgu meediakajastus rõhutas, et uus seadus on 

jahimeeste vastu. Töö autor uuris ka vastajatelt, mis on nende arvamus uue seaduse kohta.  

Jahimeeste enda poolt midagi halba välja ei toodud.  

/…/ Seaduse tegemise ajal oli tunne, et see seadus pöörab senise jahinduse pea peale 

ning jahimeestele jääb vähem õiguseid, kuid seaduse tegemise ajal tegi eesti Jahimeeste 
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Selts väga head tööd ning mitmed olulised punktid said muudetud. Praeguseks olen 

seadusega üsna rahul. Enam eelmist ei mäletagi. (A2) 

Mul ei ole midagi selle jahiseaduse vastu. See on kehtiv õigusakt ja selle järgi tuleb 

lähtuda. (A1) 

Järelevalve organisatsioon keskkonnainspektsioon aga tõi välja, et järelevalve seisukohast 

ei ole uus seadus väga hea.  

Järelevalve seisukohalt ei hinda kehtivat jahiseadust ja sellega seonduvat 

jahikorraldust heaks (C1). 

Uus 2013. aastal jõustunud jahiseadus suurendab maaomanike õigusi jahinduses. Väga suurt 

probleemi see tänaseni veel tekitanud ei ole, kuid ühe probleemina toovad jahimehed siiski 

välja ka maaomanike suhtumise jahindusse ja jahipidamisse.  

Võibolla üks suuremaid probleeme on maaomanike suhtumine jahindusse.(.) Enamusel 

maaomanikel pole selle vastu, aga leidub ikka neid, kellele ei meeldi, et jahti peetakse. 

Kes ei taha jahimeestest kuuldagi ja kes arvavad, et jahimehed on lihtsalt mõrtsukad.(.) 

Kuid kui kitsed või jänesed neil õunapuud ära söövad või metssiga kartuli üles võtab, 

siis on jälle jahimehed süüdi, et miks nad midagi ette ei võta. Aga eks selliseid inimesi 

on ja jääb igavesti olema. /…/ Ainus abinõu on siis püüda nendega hästi läbi saada, 

austada neid ja nende maad ning rahus koos elada. Ja kui nendega arvestada ja 

kokkulepitust kinni pidada, siis saab ka nendega ilusti hakkama. (A1) 

Üheks probleemiks võib nimetada metsaomanike survet suurendada põdra ja metskitse 

küttimise limiiti, sest need loomad kahjustavad nende noorendikke. /…/ Samas tuleb ju 

aru saada, et raietejärgse metsa istutamisega luuakse metsloomadele toidubaasi juurde 

ja nad lähevadki sööma värsket toitu. /…/ Välja võib tuua ka metsade aktiivse raie, iga 

loomaliik vajab erinevat metsa ning nende kadumisega sekkuvad loomad rohkem 

inimtegevusesse, mis toob kaasa rohkem ja rohkem inimeste ja metsloomade vahelisi 

kokkupõrkeid.(.) Üks kasvav probleem on ka n-ö maaomanike probleem ehk olukord, 

kus maaomanik ei luba oma maal jahti pidada, kuid ei saada aru, et samas tema maal 

elav uluk mõjutab ka teisi (nt naabrimehe metsanoorendikku). (A2) 

Ühe probleemina leidis kajastust ka ühiskondliku hoiaku teema, sh jahinduse vastaste 

ühiskondlike liikumiste arenemine.  
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Ja päris suur probleem on see, et tänapäeva inimene enam ei tea mis on jahindus, pigem 

arvatakse, et see on ainult loomade tapmine, tegelikult see ju nii ei ole. Ja siis luuakse 

gruppe jahimeeste vastu. Eestis veel asi nii kaugel ei ole, aga Inglismaal juba pekstakse 

jahimeeste autodel aknaid sisse ja ähvardatakse neid. Ilmselgelt pole see meil ka 

kaugel.(A2) 

Probleemiks võib pidada ka jahimeeste maine halvenemist ühiskonnas (C1). 

Seega jahimeeste nägemuses on jahinduse üks probleem just inimeste teadmatus, mis on 

jahindus. Ikka arvatakse, et jahindus on ainult loomade küttimine. Intervjueerija uuris 

vastanu käest, kas ta näeks sellele probleemile mingit lahendust. 

Kõigi nende asjade lahendus peitub tegelikult kahes asjaolus. Nimelt ei saa kõike 

rahaliselt mõõta (tulu metsast, ulukikahju) ehk siinkohal tuleb arvestada ka looduse 

mitmekesisuse säilimise ja elukohtade säilimisega. Kõiki asju mõõdetakse rahas, samas 

on emotsionaalseid väärtuseid, näiteks et ma pakun peavarju põdrale või minu maadel 

liigub karu või et metssea emisel on minu maal poegimiseks sobivaid elupaiku. /…/ 

Teine lahendus on luua inimeste ja jahimeeste vahel sild, millega seletada üldist 

jahinduse olemust ja selle mõju kogu elukeskkonnale.(.) Peab au andma Eesti 

Jahimeeste Seltsile, kes on selle tegevuse enda kanda võtnud ja tegeleb läbi 

allorganisatsioonide sellega aktiivselt. (A2) 

Jahindusega on seotud paljud osapooled, kel on erinev nägemus probleemkohtadest. 

Intervjueeritavate hulgas oli ka keskkonnainspektsiooni esindaja, kes rõhutas just keskse 

probleemina, et lubade administreerimine pole läbipaistev protsess. 

Üheks suuremaks probleemiks võib pidada jahinduse loastamisega seonduvat, st 

jahilubade väljaandmine ning kogu jahilubadega seonduv (paberkandjal jahilubade 

väljastamine, tagastamine, mahakandmine jne) ei ole avalik ja  jälgitav. Selline süsteem 

soosib olukordi, kus jahiluba väljastatakse või kantakse maha vastavalt jahimehe oma 

vajadustele, mitte vastavalt seaduse nõuetele. Üldiselt võib probleemiks pidada ka 

jahimeeste vastuolu jahinduse korraldusliku poolega  -  st jahipiirkondade tasemel on 

vastandumine ulukite küttimislimiitide kehtestamise või täitmise osas; vahel harva on 

jahipiirkondade tasemel tajuda ka vastandumist EJS seisukohtade osas. (C1) 
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Seega Keskkonnainspektsiooni esindaja tõi välja ka olulise probleemi, milleks on teatud 

määral vastandumine korralduse ja järelevalvega. 

Ka loomakaitsjate esindaja tõi probleemina välja kontrolli teema, eriti mis puudutab.  

Suuremad probleemid on jahiturism ja salakütid. Jahiturism tundub toovat siia inimesi, 

kes peavad jahti liialt meelelahutuslikul eesmärgil, mis toob endaga kaasa rikkumisi ja 

looduse, loomade mitteaustamist.(.) Ei ole küll kursis, kuid kas nende turistide oskuseid 

eelnevalt ka kontrollitakse. Siin ehk aitaks konkreetsed nõuded ja piirangud. (B1) 

Sellest alapeatükist eristus väga selgelt erinevate osapoolte nägemus. Jahimehed tõid 

peamise probleemina väga võimalikud konfliktid maaomanikega ja selle, et jahinduse maine 

on paljude silmis halb. Nähakse asja vaid kitsalt ja ollakse arvamusel, et jahindus on vaid 

tapmine. Seevastu loomakaitsja ja järelevalve esindajad nägid probleemina järelevalve 

korraldust. Eraldi ka räägiti probleemidest seoses jahiturismiga. Peamiselt oleks võimalik 

paljud probleemid lahendada kodanike ja jahimeeste vahelise silla loomisega, tehes rohkem 

teavitustööd, et inimesteni viia rohkem infot jahinduse kohta. 

 

 

2.5 Jahiseltside ülesanded, juhtimine ja probleemid 

 

2.5.1 Jahiseltsi juhtimine ja roll 

 

Väga olulisel kohal jahinduses on jahimeeste koondumine jahiseltside alla, et jahindus ja 

jahipidamine oleks reguleeritud ja selgepiiriline. Jahiseltsid on vabatahtlikud 

organisatsioonid. Et organisatsioon oleks toimiv, tuleb tagada ka selle efektiivne juhtimine. 

Antud alapeatükk käsitleb intervjuudes välja toodud arvamusi seltside juhtimise ja rolli 

teemal. Intervjueeritavate hulka kuulus kaks jahimeest, kelles üks oli jahiseltsi esimees ja 

teine aktiivne ja pikaajaline jahiseltsi liige. Nii vastaja A1 kui ka A2 kuulusid ühte jahiseltsi, 

mis asub Harjumaal. Magistritöö autor palus teha A1-l ja A2-l väikese ülevaate oma seltsist 

ja sellest kui kaua on nad olnud seltsi liikmed.  

Jah, olen ühe Harjumaa jahiseltsi liige, siiani on olnud see ainus jahiselts, kuhu 

kuulun (A2). 
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Meie jahiseltsi olen kuulunud selle asutamise hetkest alates. Jahiseltsi olen juhtinud 

alates 2005 aastast.(A1) 

Jahiselts asutati 1996 aastal (A1). Liikmete arv on muutunud küll. 2000ndate alguses 

oli (nimetab nime) jahiseltsis liikmeid kuskil 90 kandis, siis praeguseks on see number 

kuskil 60 ja 70 vahel. Kuna Keila Jahiselts on Harjumaal tihedalt asustatud alal ja linna 

mõju on suur, siis väga uusi jahimehi juurde ei tule. Huvi jahinduse vastu tänapäeva 

noortel on minimaalne. Vanema generatsiooni jahimehed on jäänud juba vanaks või 

lahkunud. Viimasel viiel aastal on jahindus hakanud äratama naisterahvastes huvi ning 

meiegi jahiseltsis on mõned naisliikmed. (A2) 

Magistritöö autor palus lühidalt iseloomustada ka antud jahiseltsi juhtimist. Peamine info 

jahiseltside juhtimise kohta tuuakse välja seltsi põhikirjas.  

Meie jahiseltsi juhib üldkoosoleku poolt valitud juhatus ning juhatuse esimees. (.)Kõige 

suurem võim on üldkoosolekul. Juhatuse liikmete arv on 6 liiget, kellest üks on juhatuse 

esimees, kellel on hääletustel 2 häält. /…/ Kuna jahiselts on jagatud kaheks 

jahtkonnaks, siis 3 liiget on ühest jahtkonnast ja 3 liiget teisest jahtkonnast. Jahiseltsi 

juhatus ja juhatuse esimees ei ole tasustatud, võimalik on maksta juhatuse esimehele 

mõningast honorari, mille kinnitab üldkoosolek. Side- ja kütusekulud makstakse 

jahiseltsi poolt kinni. Jahtkondade esimehed ei pea maksma liikmemaksu. (A2) 

Jahiseltsi esimehel on seoses juhtimisega lisaülesandeid võrreldes lihtsalt seltsi liikmetega. 

Peamised lisaülesanded on vastaja A1 oma vastuses allpool ära toonud. Kindlasti lisandub 

siia jooksvaid ülesandeid ja igapäevaseid toimetusi. 

Peamine ülesanne on juhtida jahiseltsi.(.)/…/ Esitan aruandeid, sõlmin jahiseltsi nimel 

lepinguid, haldan jahilasketiiru, kutsun kokku juhatust, üldkoosolekut. Juhin juhatuse  

ja üldkoosoleku istungeid, koostan majandusaasta aruande, finantsküsimused. Esindan 

jahiseltsi erinevatel koosolekutel ja nõupidamistel. Käsutan jahiseltsi vara ja 

vahendeid. Lahendan üleskerkinud küsimusi. Raamatupidaja-finantsisti töö 

kontrollimine ja juhendamine, finantsseisundi jälgimine ja  üldkoosolekule 

vahendamine. Kogu seltsi dokumentatsiooni korrashoiud ja säilitamine. Kogu seltsi 

käsutuses olevate jahimaade üldkontroll. (A1). 
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Selleks, et jahiselts toimiks ja ka seltsi liikmete vahel head suhted püsiks, on olulised ka 

ühised tegevused, on nendeks siis ühised tööpäevad või ühisüritused, ühised jahid või 

omavahel laskmises mõõduvõtmine. Ka vastaja A2 vastusest tuleb välja, millised on 

erinevad võimalused ühisteks tegevusteks. 

Meil jahiseltsis korraldatakse küllaltki palju üritusi. /…/ Seni on korraldatud jahiseltsis 

sees kahe jahtkonna vahel mitmeid ühisjahte ning kuna meil on ka oma laskepaik, siis 

erinevaid jahilaskmisega seotud üritusi (.) näiteks laskepäevad vastavalt vajadusele 

ning iga-aastane laskevõistlus. Lisaks võetakse igal aastal osa vabariiklikust jahimeeste 

kokkutulekust ning seni on peetud igal aastal ka jahiseltsi aastapäevapidu. Igal aastal 

on valitud aasta jahimees ja välja antud mitmeid tänukirjasid. (.) Ühiseid tegevusi 

korraldatakse ka naaber jahiseltsidega. Nendega koos samamoodi ühised jahid ja 

ühised võistlused /…/ ning mitmeid ühisüritusi. Võib ära märkida jahihooaja avamine 

ja lõpetamine, jõulurahu väljakuulutamine ja mitmed teised, mis toimuvad 

jooksvalt ./…/ Aastate jooksul on jahiseltsi kutsutud ka teistele kokkutulekutele, näiteks 

Harju jahindusklubi kokkutulek ja Läänemaa jahimeeste kokkutulek. Seltsi tasandil 

ollakse küllaltki aktiivsed nii seespool kui ka väljaspool jahiseltsi. Iga-aastaseks 

traditsiooniks on saanud osalemine Teeme Ära talgutel koos kohalike külaseltsidega 

ning aja jooksul on osaletud mitmetel üritustel ning tutvustatud jahindust ning on antud 

oma panus mitmeid aastaid kohaliku küla seltsi tegevusse. (A2) 

Kuna oleme A2 vastajaga ühes seltsis, siis ega mul midagi lisada tema öeldule ei ole 

(naerab). Ta andis väga põhjaliku ja hea ülevaate meie seltsist (naerab), isegi endal 

hea niimoodi kõrvalt kuulata kui laheda jahiseltsi liige ja juht olen. (naerab) (A1) 

Ühiste tegevuste korraldamisel on väga oluline roll seltsi liikmetel. Oluline on, et oleks 

eestvedajad ja väga oluline on ka see, et korraldatud ühistest tegevustest osavõtjaid jaguks.  

Liikmete aktiivsus on erinev. Võib suurtes joontes öelda, et jahiseltsis on välja 

kujunenud teatud rühm inimesi, kes võtab osa erinevatest üritustest alati, kes aitab neid 

korraldada ja on alati positiivselt meelestatud sellistest tegevustest. Samad liikmed 

käivad ka väga aktiivselt jahil. Neid võib nimetada n-ö aktiivgrupiks ning neid on ca 

kolmandik kogu liikmeskonnast. Teine kolmandik on neid liikmeid, kes vahel võtavad 

osa ja vahel mitte ning ülejäänud kolmandik on need mehed, kes teevad ainult 

hädavajaliku ja üritustest osa ei võta. (A2). Olen ka nõus sellega, meie seltsist 
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kolmandik on ehk need kindlad osavõtjad alati. Ja siis on see viimane kolmandik, kes 

üldse millegist osa võtta ei soovi. (A1) 

Liikmetel on täita ka oma kohustused, need on kõigile täitmiseks. Ilma kohustusteta ilmselt 

ei ole ühtegi hobi võimalik pidada. Kõik seltsi liikmed peavad olema kohustuste koha pealt 

võrdsed.  

Liikmed peavad oma kohustused täitma, sest iga kohustuse mittetäitmisega kaasneb ka 

n-ö karistus. On selleks siis jahiseltsist välja arvamine või ei lubata suurulukijahile. 

(muigab) Nii et kohustused tuleb liikmetel täita. (A2) 

Paljud, kes jahimeheks soovivad saada, arvavad, et jahindus ongi ainult jahipidamine 

ja nad saavad siis jahil käia. Kui aga kuulevad, kui palju on muid kohustusi jahimeestel, 

siis ei ole harukordne, kui nad loobuvad. (A1) 

Nii nagu jahimeestel on oma roll nii ühiskonnas, nii on ka jahiseltsil kui organisatsioonil 

oma ülesanne. Vastajate vastustest jäi kõlama see, et jahiseltsi ülesandeks on oma liikmete 

esindamine nii riiklikul kui kohalikul tasandil.  

/…/Jahiselts esindab oma liikmeid ja nende huve nii riiklikul tasandil kui ka kohalikul 

tasandil. Seisab oma liikmete eest suhetes maaomanikega ning lahendab vastavaid 

probleeme. Jahiselts korraldab lisaks sellele veel ühisüritusi nii organisatsiooni sees 

kui ka välisorganisatsioonidega. Täiendatakse liikmete erialaseid teadmiseid ja 

oskuseid ning lõpuks majandab ka ulukipopulatsiooni ning korraldab loenduseid ja 

andmete kogumist ning andmete edastamist riigiasutustele ja 

uurimisorganisatsioonidele. (A2) 

Lisaksin veel siia juurde, et jahiseltsi roll on ka sama mis jahinduse roll, millest me 

rääkisime juba intervjuu alguse poole. (A1) 

Jahiseltside ülesannete hulka käib ka jahipiirkondade kasutuslubadega seonduvad 

ülesanded, lisaks ulukite loendus ja kütitud ulukitelt bioloogilise materjali võtmine. 

Arvan, et jahiseltsidele jääbki jahinduse arendamise roll. Selle kaitse, vajalik teavitus 

ehk ka jahimeeste õpetamine, koolitamine. (B1) 
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Kokkuvõtvalt sellest peatükist toob töö autor välja, et peamine jahiseltside roll on oma 

organisatsiooni liikmeid esindada. Juhil on selle juures kõige olulisem roll.  

 

 

2.5.2 Probleemid seoses jahiseltside töökorraldusega ja järelevalve 

 

Organisatsioonide juhtimisega võib alati esineda probleeme. Käesolevas alapeatükis püüab 

töö autor välja selgitada kas ja milliseid probleeme erineb seltsi juhtimisega ja mis on 

peamised probleemid seoses jahiseltsidega. 

Intervjueeritavad ei leidnud olulisi probleeme jahiseltsi juhtimises ning üldjoontes olid seltsi 

tegevusega rahul. Seltsi esimees on arvestanud oma lisaülesannetega. 

Meie seltsis ei esine juhtimisega probleeme. Meil on omavahel kõik hästi selgeks tehtud. 

Mina kui esimees olen arvestanud lisaülesannetega ja samuti ka kõik teised juhatuse 

liikmed. Pigem soovime me ühiste eesmärkide nimel seltsi tegevust edasi arendada. (A1) 

Vastaja A2 on praegu rahul sellega, kuidas juhitakse seltsi mille liige ta on. 

Mina isiklikult olen praegu jahiseltsi juhtimisega rahul. Midagi halba öelda küll ei oska 

(A2). 

(kindel pilk) Üldiselt on kõik hästi, mitmetes tegevust puudutavates küsimustes leitakse 

konsensused, on tehtud investeeringuid. Eraldi tasub välja tuua, et jahiseltsi siseselt on 

meil vastu võetud otsus, et liikmed peavad igal aastal tegema n-ö laskekatse, mis muidu 

seaduse järgselt on vaja teha iga kahe aasta tagant. (A2) 

Probleeme vastaja eriti ei näe, kuid toob välja, et seltsile on võõras veel eelarvepõhine 

juhtimine.  

Probleemina võib ehk välja tuua, et pole harjutud eelarvepõhise juhtimisega ehk 

eelarvet ei ole seni juhtimise tarvis koostatud. Aga usun, et lähiajal paraneb see asi ka. 

(A2) 

Üldiseks jahiseltse siduvaks probleemiks on olukord, kui mõned liikmed ei ole seaduse- ja 

eraomandikuulekad.  
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Võib-olla välja tuua, et mõned üksikud liikmed ei oska austada eraomandit.(.) Pean 

silmas just seda, kui sõidetakse eramaadel, kus luba ei ole. Seda on mõned korrad aja 

jooksul juhtunud, mis on tekitanud probleeme. Õnneks on jahiseltside ja ühiskonna 

vahel leitud ühine keel. Ehk arvestatakse teineteisega rohkem. (A2) 

Rohkem kui jahiseltsid ise näevad probleeme seltsidega just teised osapooled. Rõhutati just 

seltside poolse järelevalve ja oma tegevuse korraldusega seotud probleeme.  

Jahiseltside poolelt  - puudub korrektne arvestus jahilubade väljastamise üle, jahilube 

ei väljastata nõuetekohaselt, jahilubade tagastamine ja arvestus viibib, ei viida läbi 

ulukite loendust või ei esitata selle kohta ettenähtud tähtajaks andmeid, ei võeta 

bioloogilisi proove. (C1) 

Sagedasemad rikkumised ongi seotud just jahilubadega. Samuti toob 

keskkonnainspektsiooni esindaja välja, et jahimehed rikuvad ka jahiohutust. Peamised 

rikkumised tulevad välja allpool olevast vastusest.  

Sagedasemad rikkumised on jahilubade tagastamise või mahakandmisega seonduv. On  

jahiloata jahipidamist, jahiohutuse nõuete rikkumisi.  Samuti on niinimetatud 

„pimedaid“ juhtumeid, kus leitakse kütitud suuruluk, mille küttimist jahipiirkond omaks 

ei võta, seega võib tegemist olla salaküttimise või jahimeeste endi jahipraagiga. (C1) 

Järelevalvet jahipidamise üle viib läbi keskkonnainspektsioon. Lisaks tavapärasele 

järelevalvele kontrollitakse jahipiirkondades jahilubade väljastamist ja tagastamist (C1). 

Keskkonnainspektsiooni esindaja andmetel on peamisteks jahimeeste peale kaebajateks 

kodanikud, kelle arvates on tegu ebaseadusliku jahipidamisega. Tema andmetel esineb ka 

olukordi, kui kaebajateks on jahimehed ise. Saadud kaebusi menetletakse peamiselt 

väärteomenetluse korras. Menetlustes on jahimehed kaasatud kas siis tunnistajate või 

menetlusaluste isikutena. (C1) 

Kuigi jahiseltsi liikmed seltsi juhtimise osas probleeme ei näe, selgus alapeatükist, et teiste 

osapoolte jaoks siiski jahiseltsidega esinevaid probleeme on. Järelevalve seisukohast on 

peamised probleemid seotud jahilubadega. Esineb ka probleeme, mis on seotud 

ebaseadusliku jahipidamisega. Väärteomenetlustes võivad jahimehed olla nii tunnistaja 

rollis kui ka menetlusaluste isikutena.   
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2.6 Arutelu ja järeldused 

 

Ajalooliselt on peetud jahindust peamiseks toiduhankimise allikaks. Lisandväärtusena saadi 

nahka, millest valmistati riideesemeid ja luid mida kasutati tarbeesemete valmistamiseks. 

Tänapäevases käsitluses tuleb autori arvates käsitleda kahte erinevat mõistet- jahindus ja 

jahipidamine.  

Alljärgnevas arutelus käsitletakse intervjuu käigus saadud tulemusi jahindusest, jahinduse 

rollist ühiskonnas ja jahiseltsidega seotud probleemidest. Saadud tulemusi võrreldakse 

teoreetilises osas väljatooduga.  

Kirjalikest allikatest selgus, et jahipidamine on tegevus, mille käigus kas uluk tabatakse või 

surmatakse. Jahipidamise alla käib ka uluki jälitamine. Jahindus laiemalt on üks 

majandusharudest. Uurimuses saadud tulemustest selgub, et jahindusel on väga pikad 

traditsioonid, milleni jõutakse peamiselt läbi esivanemate. Uuringus osalenud vastajad 

peavad jahindust elustiiliks, selle väärtuseks peetakse võimalust viibida looduses seda 

tundma õppides. Peamisteks põhjusteks, miks vastajad jahindusega tegelevad, olid looduses 

viibimine ja loomadega kohtumine. Peterson jt (2010) tõi oma uuringus välja, et uluki 

tapmist ei pea jahimehed küll kõige esmaseks eesmärgiks, kuid see on siiski üks oluline osa 

kogemusest. Sama tõid välja ka antud töö uuringus osalejad- et nad ei pea tapmist 

esmatähtsaks.  

Peamine fookus magistritöös oli suunatud jahinduse rollile Eesti ühiskonnas ja nägemusele 

erinevate osapoolte seisukohast. Jahindus üldiselt moodustab ühe osa loodusressursside 

majandamisest, st peamiste loodusressursside - maa, vesi, õhu, taimestik ja loomastik- 

jätkusuutlikku majandamist. Jahinduse väärtuseks on laiemale ühiskonnale pakutavad 

ökosüsteemi teenused. Teooria osas välja toodud joonis 1 näitab, et Middleton jt (2013) on 

jaganud jahinduse poolt pakutavad ökosüsteemi teenused kolmeks. Selle käsitluse järgi 

jagunevad ökosüsteemi teenused varustamisteenusteks, reguleerimisteenusteks ja 

kultuurilisteks teenusteks.  

Käesolevas töös läbiviidud intervjuudes rõhutati kõige enam just reguleerimisteenuseid, sh 

metsanduspoliitikas seatud ulukite arvukuse reguleerimist. Uuringust selgus, et vastajad 

peavad keskkonnakaitseliseks, kui ka majanduslikust seisukohast väga oluliseks jahinduse 

rolliks ulukite arvukuse reguleerimist, et jahinduse abil säilitada liigiline mitmekesisus ja 
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looduslik tasakaal. Eesmärgiks on, et looduses ei domineeriks ükski liik. Paljude liikide 

arvukus sõltub oluliselt teise liigi arvukusest. Loomade arvukuse reguleerimine mõjub 

positiivselt ka metsamajandusele, see võimaldab vähendada metsakahjustusi.  

Uuringus osalejad selgitasid, et loodusliku tasakaalu hoidmine ja loomade arvukuse 

reguleerimine aitavad edukalt ka metsloomade hulgas levivate viiruste ja haigustega 

võidelda, mis on eriti aktuaalne teema Eestis. Autori arvates on üks parimaid näiteid selle 

selgitamiseks sigade Aafrika katk (SAK). Võitluses SAK-iga oli jahimeestel väga oluline 

roll. Riigi poolt seati jahimeeste kohustuseks hoida metssigade arvukus teatud piirides ehk 

siis peaaegu minimaalsena. SAK ja võitlus sellega tõi jahimeestele ja jahiseltsidele kaasa ka 

hulgaliselt kohustusi nagu bioproovide võtmine, sigade käitlemise uued reeglid, lisaks 

desinfitseerimisvahendite vahendite hankimine ja nende kasutamine, et vältida autorehvide 

ja jalanõudega viiruse edasikandumist metsas ja põldudel. Ka intervjueeritavad kinnitasid 

uuringus, et selline metssigade massiline hävitus oli neile riigi poolt pandud kohustus. 

Vastajad leidsid, et eetilisusest on siinkohal vale rääkida, tegemist oli siiski väga 

nakkusohtliku ja kiiresti leviva haigusega sigade hulgas. Kui autor arvab, et katku 

tõkestamisel ja piiramisel Eestis võis esineda puudujääke, siis jahimeeste vastustest selgub, 

et 2-3 aastaga tehti nende pool ära suur töö, et haiguse levikule piir panna.  

Selleks, et oleks teada loomade arvukus ja elupaigad, on jahimeeste rolliks seatud ulukiseire 

läbiviimine, mis on aluseks küttimismahtude määramisel. Keskkonnahoiule ja 

metsamajandamisele, kaasa aitamiseks tuleb jahimeestel tegeleda ulukihoole ehk 

biotehnikaga. Teooria osas on autor välja toonud ka selle, mida biotehnika endas hõlmab. 

See on lühidalt öeldes on biotehnika ulukite elutingimuste ja toitumisolude parandamine. 

Siia alla kuuluvad vajadusel söödapõldude rajamine ja metsloomade lisasöötmine.  

Reguleerimisteenuste kõrval tähtsustati intervjuudes just sotsiaalset-kultuurilist rolli. 

Vastajate silmis loob jahinduse väärtus juurde ühised tegevused, sh ühisjahid, ühisüritused, 

laskevõistlused. Seega rõhutati enam just jahimeeste enda kogukonnale suunatud üritusi ja 

ühiste traditsioonide ja vääruste alalhoidu. Samas töö autor, olles ise ühe jahiseltsi liige, teab 

et seltsid korraldavad palju ühisüritusi, kuhu kaasatakse nii oma perekondasid kui ka 

kohaliku kogukonda. Uurimuse osas 2.5.1 on välja toodud ühe intervjuus osaleja poolt nende 

seltsis korraldatavad ühisüritused. Autor arvab, et jahimeeste roll on edasi kanda jahinduse 

kultuuri ja tutvustada enam jahindust, sest ekslikult arvatakse siiani, et see on vaid loomade 
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tapmine. Jahimehed on ka kohaliku kogukonna osa. Laiemalt on jahinduse roll ka loodus- ja 

keskkonnaalaste teadmiste alalhoid ühiskonnas.  

Huvipakkuvaks tulemuseks oli jahimeeste roll kogukonna turvalisuse tagamisel, mida pole 

teoreetilises kirjanduses mainitud. See tuli välja intervjuudest, kus jahimehed nägid endal ka 

järelevalve rolli. Autor selgitab, et jahimehed teavad oma jahipiirkonda, sh seal elavaid 

inimesi. Kuna jahimehed oskavad enda ümber palju märgata, siis ei jää neil tähele panemata 

mõni ebatavaline tegevus, nagu kahtlane inimene võõras hoovis või võõras auto põlluservas. 

Üks intervjueeritav toob välja ka omapoolse kogemuse selle kohta alapeatükis 2.3. 

Middleton jt (2013) rõhutasid, et jahinduse kolmas keskne roll on varustamise roll, pakkudes 

varustamisteenuseid. Intervjuus osalejate vastustes selgus, et kütitud ulukiliha 

mitmekesistab inimeste toidulauda. Jahimeeste poolt individuaalselt saadud kasu kõrval 

nimetati ka laiemat ühiskondlikku kasu, sest teisest küljest loob kütitud liha positiivset kasu 

ka majandusele. Metsloomaliha elavdab ja mitmekesistab turgu, pakub sisendit liha- ja 

nahatööstusele. Vastajad tõid välja, et lihatööstused ostavad kokku metsuluki liha, toodavad 

nendest erinevaid tooteid ja müüvad kas kohalikul Eesti turul või ekspordivad välismaale. 

Lisaks lihale on jahisaadusteks ka karusnahad, mis on intervjueeritavate arvates endiselt 

moes ja laialt kasutuses. Eesti majandusele mõjub positiivselt ka jahiturism elavdades 

kohalikku majandust, samas  ühe intervjueeritava arvates toob jahiturism siia inimesi, kes 

peavad jahti liialt meelelahutuslikul eesmärgil, loodust ja loomi mitte austades. 

Järeldusena võib öelda uuringu tulemuste põhjal, et põhilise rollina nähti ulukiarvukuse 

reguleerimist ja liigilise mitmekesisuse säilitamist, lisaks ulukiseire läbiviimist, haiguste 

leviku tõkestamist ja metsakahjustuste vähendamisele kaasa aitamist. Oluliseks rolliks peeti 

ka järelevalvet oma piirkondades, kogukonna informeerimist ja traditsioonide 

edasikandmist.  

Töös käsitleti jahiseltside teemat, sh on töö autor uurinud jahiseltside juhtimist, liikmete 

suhtumist ja probleeme jahiseltsidega. Töö koostamisel ilmnes probleem, et jahiseltside 

täpset arvu ei ole võimalik kuskilt leida. Kõik jahiseltsid ei ole EJS liikmed, samuti on 

tegevusaktiivsus erinev, mistõttu täpne hinnang tegutsevate seltside kohta puudub.  

Peamiseks ettevõtlusvormiks jahiseltsidel on mittetulundusühingud (edaspidi MTÜ). 

Tulenevalt mittetulundusühingute seadusest on MTÜd vabatahtlikud ühendused. Nende 

eesmärk ei tohi olla majandustegevuse kaudu tulu teenimine. Jahiseltside kõige kõrgemaks 
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juhtorganiks on üldkoosolek. Üldkoosolek valib juhatuse, kes hoiab jahiseltsi toimivana ja 

juhib seltsi igapäevastes tegevustes. Uuringu osas alapeatükk 2.5.1 tõid intervjueeritavad 

lühidalt välja kirjelduse kuidas toimub juhtimine seltsis, kus nemad on liikmed. Jahiseltsi 

liikmete kohustuseks on täita neile pandud kohustused seltsi poolt. Autor leiab, et liikmete 

kohustused seltsides võivad küll erineda, kuid lähtuvad siiski jahinduse rollist.  Autori väidet 

kinnitavad ka intervjueeritavad. Autor arvates jahiselts toimimiseks on oluline liikmete 

omavaheline hea läbisaamine. Uuringust selgub ühe konkreetse seltsi näitel, et juhtimisega 

seotud probleeme jahiseltside töös ei esine. Töö autor julgeb seda väidet kinnitada kuna seltsi 

liikmed on ise omale juhid valinud. Igal jahiseltsi liikmel on juhatuse valimistel hääl, 

avaldamaks oma arvamust. 

Intervjueeritavad nägid Jahiseltside põhilise ülesandena seltsi liikmete koondamist ühisesse 

tegevusse ja esindamist riiklikul ja kohalikul tasandil. Samuti peeti jahiseltside ülesandeks 

jahinduse tutvustamist laiemale ühiskonnale. 

Samas on eriti huvipakkuv, et seltside tegevust kirjeldades toodi välja mitmed, tüüpiliselt 

MTÜsid puudutavad probleemid: noorte liikmete vähesus, teatud osa liikmete passiivsus, 

raskused liikmete tegevuse järelevalvel.  

Jahiseltside esimehed ise olulisi probleeme seltside järelevalve seisukohast ei näe. Jahi 

järelevalvet Eestis teostab Keskkonnainspektsioon. Töö autor intervjueeris uuringus ka 

Keskkonnainspektsiooni esindajat, kes tõi välja peamise probleemina jahilubadega 

seonduva. Uuringust selgub, et suureks jahindusega seotud probleemiks on ka ebaseaduslik 

jahipidamine, sh salaküttimine. Antud probleem jäi kõlama ka Keskkonnainspektsiooni ja 

loomakaitsja esindaja vastustest. Salaküttimine loob jahindusest halva ja ebaõige pildi ja 

võib hinnata, et sel on oluline roll jahinduse negatiivse maine kujundamisel. Jahiseltside endi 

huvi peaks olema eelnevate probleemidega tegelemine ja läbipaistava järelevalvesüsteemi 

loomine. Jahilubadega seotud probleemi lahendusena pakub töö autor välja viia jahiload 

elektroonilisele kujule. Oluliselt hõlbustaks see ka järelevalvet. 

Autori arvates on peamine jahinduse ja jahipidamisega seonduv probleem maine, mis 

tuleneb sellest, et ei teata, millised rollid on jahindusel peale jahipidamise. Jahinduse halva 

maine probleemi tõid välja ka kõik intervjueeritavad. Magistritöö autor ise näeb maine 

parandamise ainsa võimalusena inimeste teadlikkuse tõstmist jahindusest ja jahipidamisest. 
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Jahimeeste endi roll on siinjuures väga oluline. Töö autor küsis intervjuu lõpus 

intervjueeritavatelt, mida saaksid jahiseltsid rohkem selle parandamiseks ära teha.  

Võib-olla kui, siis rohkem jahindust tutvustama kohalikele lastele, miks jahindus on 

vajalik, miks on vaja jahti pidada. Milline osa on jahindusel ühiskonnas. Et tulevikus 

inimesed saaksid paremini aru sellest rollist ja ehk huvituksid sellest tegevusest ka 

rohkem. (A2). 

Ehk siis võiks jahimeestele olla rohkem koolitusi või üritusi, kus ka õpitakse paremini 

tundma teatud loomaliike (B1). 

Enam avatust, maine parandamiseks enam dialoogi ühiskonnaga (C1). 

Nii autor kui intervjueeritavad on ühel arvamusel- ainult dialoog ühiskonnaga aitab. Selles 

osas on Eesti Jahimeeste Selts juba päris palju ära teinud. Nad annavad välja Eesti ainsat 

jahindusalast ajakirja. Viimastel aastatel on jahimehed käinud jahindust tutvustamas ka 

koolinoortele erinevate ürituste raames ja ka tundides seda teemat tutvustamas lastele 

huvitavas võtmes. 2019. aasta Maamessil käis ka Eesti Jahimeeste Selts rääkimas 

jahindusest. Jahiseltsid võiksid rohkem koostööd teha ka kohalike külaseltsidega ja läbi selle 

tutvustada rohkem jahindust kogukonnale.  
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KOKKUVÕTE 

 

Jahindus oli ajalooliselt oli meie esivanemate elatusallikas ja jahipidamine tõi meie 

esivanematele toidu lauale, nahkasid kasutati riiete valmistamiseks ja luid tarbeesemete 

valmistamiseks. Jahinduse mõiste tänapäeval hõlmab endas jahipidamist ja -majandust. 

Jahipidamine on tegevus, mille käigus tabatakse või surmatakse uluk. Jahindus on tihedalt 

seotud nii maamajandusega, keskkonnakaitsega, samas on see ka osa meie kultuurist 

traditsioonidest. 

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada milline on erinevate osapoolte nägemus 

jahinduse rollist Eesti ühiskonnas.  

Eesmärgini jõudmiseks kasutas magistritöö autor kvalitatiivset uurimismeetodit.  

Andmekogumisviisina kasutas töö autor süvaintervjuud, mis viis läbi 4 intevjuud erinevate 

osapooletega, kes esindasid jahimehi, jahiseltsi juhti, jahinduse järelevalvet ning 

loomakaitsjaid.  

Töö esimene peatükk käsitles teoreetiliste allikate alusel jahinduse mõistet, erinevaid 

funktsioone, Eesti jahinduse ajalugu ja jahinduspoliitikat. Teine peatükk kajastas 

intervjueeritavate arvamust jahinduse rollist, jahimeeste kohustustest, jahindusega seotud 

probleemidest.  

Tööst selgub, et kõikide osapoolte nägemuses on jahinduse keskne roll keskkonnakaitseline 

– loodusliku tasakaalu hoidmine ja ulukite arvukuse reguleerimine, et säilitada liigiline 

mitmekesisus. Selle tarvis tegelevad jahimehed ulukiseirega, samuti ka ulukihooldega  ning 

aitavad kaasa metsloomadega seotud haiguste tõkestamisel, mis on Eestis eriti aktuaalne 

seoses SAK-iga.  

Intervjuudes rõhutati, et jahindusel on oluline osa ka majanduses. Jahimehed rõhutasid 

teoreetilises kirjanduses välja toodud n-ö varustusteenuseid, sh et metsloomade liha elavdab 

ja mitmekesistab turgu. Majanduslik mõju on ka jahiturismil, elavdades sellega kohalike 

ettevõtteid ja tutvustades Eestit. 
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Jahimeeste nägemuses on väga suur ja kandev jahinduse sotsiaalne roll. Ühised tegevuse, 

ühisüritused, ühisjahid, ühised tegevused kohaliku kogukonnaga ning panuse andmine 

kohalike külade tegevusse.  Jahimeeste ülesandeks ja rolliks on kanda edasi jahikultuuri ja 

traditsioone tulevastele põlvedele. Sellega seoses toodi välja ka hariduslik roll- looduse alase 

kogemuse, teadmiste jagamine. Huvipakkuv oli ka intervjuudes jahimeeste seostamine 

kohaliku kogukonna turvalisusega – kuna jahimehed tunnevad oma piirkonda ja liiguvad 

seal pidevalt ringi, siis suurendavad nad kogukonna turvatunnet märgates ebaseaduslikke ja 

ebaharilikke tegevusi.  

Peamise jahindusega seotud probleemina selgus tööst maaomanike suhtumine, samuti 

maaomanike surve suurendada metskitsede ja põtrade küttimismahtusid, kuna loomad 

tekitavad metsakahjustusi. Ühiksondlikust vaatenurgast on probleemiks jahinduse ja 

jahimeeste maine halvenemine. Seega demonstreerivad need näited omavahel konfliktis 

olevaid tegureid - ühest küljest vajadus majanduslikku kahju piirata, teisest küljest uute 

huvigruppidega eetiline konflikt jahipidamise olemuse üle.  

Jahiseltside ülesandeks on esindada oma liikmeid ja nende huve nii riiklikul kui kohalikul 

tasandil. Ülesannete hulka käivad kõik jahinduse ülesanded. Ühiselt on jahiseltside ülesanne 

jahinduse arendamise roll, samuti ka vajaliku teavitustöö tegemine ning jahinduse ja 

jahimeeste maine parandamine, läbi ühiste tegevuste ja kogukonda kaasates. Intervjuude 

tulemused näitasid, et jahiseltsid on teiste MTÜdega sarnaste probleemidega silmitsi- noorte 

liikmete kaasamine, vähe aktiivsete liikmete kaasamine, liikmete tegevuse üle järelevalve 

korraldamine.  

Peamisi jahinduse järelevalvega seotud probleeme oskas kõige paremini välja tuua 

Keskkonnainspektsiooni esindaja. Jahiseltside poolt puudub korrektne jahilubadega 

toimetamine,  ulukite loendusega ja nende kohta andmete esitamisega seotud probleemid. 

Samuti esines jahiohutuse rikkumisi ja ebaseaduslikku küttimist. Probleeme on esinenud ka 

bioproovide võtmisega. Seega viitavad need ka organisatsiooni tegevuse korralduse ja 

kontrolli võimekusega seotud küsimustele.  

Jahindus on väga pikkade traditsioonidega hobi. Erinevalt paljudest teistest hobidest annab 

jahindus meie ümbritsevale keskkonnale palju positiivset, aidates säilitada meie metsade 

püsimise ja korrasoleku. Tuleb arvestada asjaoluga, et kõik jahimehed tegelevad jahindusega 
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hobikorras, seega see mõjutab nende poolt pakutavate teenuste kättesaadavust ja selle kiirust. 

Samuti mõjutab see ka jahiseltside tegevusvõimekust. 

Nagu eelnevalt selgus, on jahinduse maine halvenemas ning selle parandamiseks tuleb tööd 

teha. Autori arvates peaks tegema rohkem teavitustööd selle kohta, mis vahe on jahindusel 

ja jahipidamisel ning mis on jahinduse muud rollid ühiskonnas. Intervjueeritavad tõid välja 

et jahimeeste ja kodanike vahele tuleks ehitada sild. Siin on oluliseks tegevused, mis on 

suunatud jahinduse tutvustamisele, jahinduse mitmete rollide selgitamisele ja sh ka noorte 

hulgas ning kohalikele kogukondadele suunatud tegevused. See aitaks kaasa  jahinduse 

maine parandamisele, olemasolevate teadmiste ja traditsioonide alleshoidmisele ning 

probleemkohtadega tegelemisele. 
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Lisa 1. Intervjuu küsimustik 

 

Jahiseltsi esimees Aktiivne jahimees Loomakaitsja Keskkonnainspektsioo

n 

Sissejuhatus 

1. Kui kaua olete 

olnud jahimees? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kui kaua olete 

olnud jahimees? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kui kaua olete 

olnud loomakaitsja?  

Mis teid ajendas 

sellega tegelema? 

Mis tegevusi te läbi 

viite loomakaitseks 

või mida teete 

loomade kaitseks?  

Kas te kuulute mõnda 

loomakaitse seltsi ja 

kui kaua?  

1. Kui kaua olete 

töötanud 

inspektsioonis?  

Mis on teie 

tööülesanded? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mis viis teid 

jahinduseni? 

2. Mis viis teid 

jahinduseni? 

2. Milline on teie 

kokkupuude 

jahindusega? 

2. Milline on teie 

kokkupuude 

jahindusega?  

Selle alusel, siis edasi;  

1. Kas olete ka 

ise jahimees?  

2. Kui jah, siis 

kaua olete 

jahimees 

olnud? 

3. Kui jah, siis 

mis viis 

jahinduseni?  

 

Jahinduse mõiste ja roll 

3. Mis on teie jaoks 

jahindus? Ja mis on 

jahipidamine? 

 

3. Mis on teie jaoks 

jahindus? Ja mis on 

jahipidamine? 

 

3. Mis on teie jaoks 

jahindus? Ja mis on 

jahipidamine? 

 

3. Mis on teie jaoks 

jahindus? Ja mis on 

jahipidamine? 

4. Mis on need 

põhjused miks  

tegelete jahindusega 

ja miks jahil käite 

4. Mis on need 

põhjused miks 

tegelete jahindusega 

ja miks jahil käite 

 

 Kui jahimees, siis 

4. Mis on need 

põhjused miks  

tegelete jahindusega 

ja miks jahil käite 

 

5. Millist kasu või 

kahju toob jahindus 

teie arvates? 

(ühiskonnale, 

majandusele, 

5. Millist kasu või 

kahju toob jahindus 

teie arvates? 

(ühiskonnale, 

majandusele, 

5. Millist kasu või 

kahju toob jahindus 

teie arvates? 

(ühiskonnale, 

majandusele, 

5. Millist kasu või 

kahju toob jahindus 

teie arvates? 

(ühiskonnale, 

majandusele, 



59 

 

keskkonnale/loodusel

e) 

 

keskkonnale/loodusel

e) 

keskkonnale/loodusel

e) 

keskkonnale/loodusel

e) 

6. Milliseks hindate 

enda rolli ühiskonnas 

kui jahimees? 

 

6. Milliseks hindate 

enda rolli ühiskonnas 

kui jahimees? 

6. Mis on jahimeeste 

roll ühiskonnas? 

6. Mis on jahimeeste 

roll ühiskonnas? 

7. Millised on teie 

arvates jahimeeste 

kohustused?  

Kas  tundub, et 

jahindusega käib teile 

kaasas liiga palju 

kohustusi? 

 

7. Millised on teie 

arvates jahimeeste 

kohustused?  

Kas  tundub, et 

jahindusega käib teile 

kaasas liiga palju 

kohustusi? 

7. Millised on teie 

arvates jahimeeste 

kohustused?  

7. Millised on teie 

arvates jahimeeste 

kohustused? 

Probleemid jahinduses 

8. Millised on 

suuremad probleemid 

seoses jahinduse ja 

jahipidamisega? Ja 

milliseid lahendusi 

nendele näeks? 

 

8. Millised on 

suuremad probleemid 

seoses jahinduse ja 

jahipidamisega? Ja 

milliseid lahendusi 

nendele näeks? 

8. Millised on 

suuremad probleemid 

seoses jahinduse ja 

jahipidamisega? Ja 

milliseid lahendusi 

nendele näeks? 

8. Millised on 

suuremad probleemid 

seoses jahinduse ja 

jahipidamisega? Ja 

milliseid lahendusi 

nendele näeks? 

9. Kuidas hindate 

2013. aastal 

jõustunud 

jahiseadust?  

 

9. Kuidas hindate 

2013. aastal 

jõustunud 

jahiseadust?  

 

 9. Kuidas hindate 

2013. aastal jõustunud 

jahiseadust?  

10. Millised on 

konfliktid 

maaomanikega? 

10. Millised on 

konfliktid 

maaomanikega? 

 

 

 10. Millised on 

konfliktid 

maaomanikega? 

 

 

Jahiseltside juhtimine 

11. Kui kaua te olete 

kuulunud oma 

jahiseltsi? 

 

Kui kaua sa oled 

olnud juht?  

 

 

11. Kas te kuulute 

jahiseltsi? 

 

Kui jah, kui kaua te 

olete kuulnud oma 

jahiseltsi? 

Kui ei, siis miks te ei 

kuulu?  

11. Milline on olnud 

teie kokkupuude 

jahiseltsidega? 

11. Milline on teie 

kokkupuude 

jahiseltsidega?  

 

Kui on jahimees, siis 

kas te kuulute 

jahiseltsi? 

12. Iseloomustage 

oma jahiseltsi:  

- Kaua see on 

tegutsenud, 

- Kuidas 

liikmete arv 

on muutunud 

(sh kas 

kasvav, 

kahanev jms),  

- Kes on 

liikmed,  

12. Kui jah, siis 

iseloomustage oma 

jahiseltsi:  

- Kaua see on 

tegutsenud, 

- Kuidas 

liikmete arv 

on muutunud,  

- Kes on 

liikmed,  

- Mis on 

liikmemaks? 

 12. Kui jahimees, siis 

iseloomustagu seda.  
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- Mis on 

liikmemaks?  

- Kuidas seltsi 

juhitakse (kui 

suur on 

juhtkond, kes 

valib ja kui 

tihti, kas seda 

tasustakse).  

- Kui palju on 

palgalisi 

töötajad) 

 

 

 

- Kuidas seltsi 

juhitakse (kui 

suur on 

juhtkond, kes 

valib ja kui 

tihti, kas seda 

tasustakse).  

- Kui palju on 

palgalisi 

töötajad) 

13.Mis ülesanded 

jahiselts täidab?  

13. Mis ülesanded 

jahiselts täidab?  

 

 

13. Mis ülesanded 

jahiseltsid täidavad?  

13. Mis ülesanded 

jahiseltsid täidavad? 

14. Mis konkreetseid 

tegevusi ja kui tihti 

teie jahiselts 

läbi viidakse?  

Kui aktiivselt liikmed 

nendest osa võtavad?  

 

14. Mis tegevusi ja 

kui tihti teie jahiselts 

läbi viidakse?  

Kui aktiivselt liikmed 

nendest osa võtavad? 

14. Millised 

konkreetseid tegevusi 

jahiseltsid läbi 

viivad? 

14. Mis tegevusi 

jahiseltsid läbi viivad? 

 15. Kuivõrd rahul 

olete  oma jahiseltsi 

juhtimisega?  

Mis on hästi; mille 

puhul in probleeme?  

 

15. Kuivõrd olete 

rahul jahiseltside 

juhtimisega?  

Mis on hästi ja mille 

puhul on probleeme?  

15. Kuivõrd rahul 

olete te oma jahiseltsi 

juhtimisega?  

Mis on hästi; mille 

puhul in probleeme?  

16. Kuidas olete rahul 

enda juhitava seltsi 

liikmete tegevusega?  

Kuivõrd nad täidavad 

nad kõiki oma 

kohustusi ja näitavad 

ka niisama initsiatiivi 

ülesse? 

 

16. Kuivõrd liikmed 

teie arvates täidavad 

oma kohustusi?  

16. Kuivõrd 

jahiseltside liikmed 

teie arvates täidavad 

oma kohustusi? 

16. Kuivõrd 

jahiseltside liikmed 

teie arvates täidavad 

oma kohustusi? 

17. Millised on sinu 

kui juhi 

lisakohustused 

erinevalt tavalistest 

seltsiliikmetest? 

 

   

Probleemid jahiseltsidega 

18. Lisaks 

juhtimisele, milliseid 

probleeme esineb 

seoses jahiseltsidega? 

 

18. Lisaks 

juhtimisele, milliseid 

probleeme esineb 

seoses jahiseltsidega? 

18. Milliseid 

probleeme esineb 

seoses jahiseltsidega?  

 

18. Milliseid 

probleeme esineb 

seoses jahiseltsidega?  

 

19. Mida saaks 19. Mida saaks 19. Mida saaks 19. Mida saaks 
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jahiselts senisest 

enam ära teha?   

 

jahiselts senisest 

enam ära teha?   

jahiselts senisest 

enam ära teha?   

jahiselts senisest enam 

ära teha?   

20. Milliseks hindate 

jahimeeste rolli 

sigade aafrikakatkuga 

võitlemisel? Kas 

selline tegevus kus 

hävitada tuli kõik 

sead oli teie arvates 

eetiline? Kas see 

tegevus oli 

meelepärane? 

 

 

20. Milliseks hindate 

jahimeeste rolli 

sigade aafrikakatkuga 

võitlemisel? Kas 

selline tegevus kus 

hävitada tuli kõik 

sead oli teie arvates 

eetiline? Kas see 

tegevus oli 

meelepärane? 

20. Milliseks hindate 

jahimeeste rolli 

sigade aafrikakatkuga 

võitlemisel? Kas 

selline tegevus kus 

hävitada tuli kõik 

sead oli teie arvates 

eetiline? 

20. Milliseks hindate 

jahimeeste rolli sigade 

aafrikakatkuga 

võitlemisel? Kas 

selline tegevus kus 

hävitada tuli kõik sead 

oli teie arvates 

eetiline? 

21. Mida saaksid 

jahimehed teha, et 

metsloomi liikluses 

vähem hukuks? 

 

21. Mida saaksid 

jahimehed teha, et 

metsloomi liikluses 

vähem hukuks? 

21. Mida saaksid 

jahimehed teha, et 

metsloomi liikluses 

vähem hukuks? 

21. Mida saaksid 

jahimehed teha, et 

metsloomi liikluses 

vähem hukuks? 

  22. Millisena näed 

meie ümbritsevat 

elukeskkonda kui 

jahimehed ei 

reguleeriks ulukite 

arvkust? 

 

 

   Järelevalve korraldu 

   23. Kuidas toimub 

järelevalve 

jahimeestele?  

 

   24. Kui palju on 

jahindusega seotud 

rikkumisi aastas? 

Millised on peamised 

rikkumised? 

 

   25. Kui palju tuleb 

kaebusi jahimeeste 

peale? 

Kes on peamised 

kaebajad?  

Kuidas kaebusi 

menetletakse?  

Mis on jahiseltsi roll 

kaebuste osas?  
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