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MEIE MISSIOON: Tagada klientide rahulolu postiteenuste kvaliteedi- ja hinna suhtega, luues ettevõtte jätkusuutlikkuse

Ajaga tuleb sammu käia

Tähistame koos Eesti Posti
üheksakümnendat juubelit
Järgmisel aastal tähistab Eesti Post oma 90. juubelit. Nii vääri-
kasse ikka jõudnud ettevõttel on, mida meenutada, olla tänases
hetkes ja pöörata pilk tulevikku.
Tänases lehes teeme algust juubelirubriigiga, mis hakkab ilmuma igas numb-
ris kuni järgmise aasta novembrini.
Kõigepealt alustame sellest, kuidas järgmist aastat väärikalt tähistada?
Ainult üheskoos tegutsedes saame muuta selle peohõnguliseks ja olla tä-
helepanu osalised.
Kui sul on mõtteid ürituste osas, mida võiks juubeliaastal korraldada, siis
sisesta need intranetis ideepanka hiljemalt 2. oktoobriks.
Parimad ideed saavad pärjatud auhindadega.Tähistame koos Eesti Posti
juubelit.

lasti ka selgema eesmärgistuse ja tulemusele orienteerituse. Üksuse ees-
märk ja tegevus peavad olema kooskõlas ettevõtte strateegiliste eesmärki-
dega.
Tänaseks on otsustatud luua kuus tulemusüksust ja nende juhid on:
Logistika – kuller, ladu, komplekteerimine, sorteerimine, pakkide sorteeri-
mine – Ansi Arumeel
Jaevõrk – kiri, pakk, rahasiire, vahendus, tollimaakler – Sirli Seliov
Kandevõrk – kandeteenus, perioodika – Jaan Vainult
Transporditeenus – vedu, hooldus – Aivar Võimre
Print- ja andmebaasiteenused – EEP teenused, otseturundus, e-teenu-
sed, andmebaaside haldus, postmark, kirjade sorteerimine - Toomas Türk
Varahaldus – kinnisvarahaldus, ostuprotsess – Tarmo Kirotar
Täna käib uue struktuuri kallal veel tihe ja pingeline töö. Kindlasti kaasame
muudatuste protsessi ka inimesi regioonidest, sest nagu öeldud, muudatuste
tulemusena peab säilima postiteenuste kättesaadavus ja kvaliteet. Tutvusta-
me oma plaane ka Eesti Posti nõukogule. Muudatustele üleminek saab toi-
muma 2008. aasta alguses ja peab olema lõpetatud järgmise aasta oktoob-
riks. 2008.aasta eelarve koostatakse juba tulemusüksuste vaates.
Iga muudatus tekitab segadust, teinekord ka pahameelt. Selleks, et olla euroo-
palik ettevõte, on muutuste tegemine hädavajalik ja seda ei saa edasi lükata.
100%-lisest õnnestumisest on täna veel vara rääkida. Kuid üks on selge,
teie toetus ja mõistev suhtumine on vajalik.
Maailmas pole riiki, kus ei ole postkontoreid ja kirjakandjaid. Selles osas on
ja jääb postiasutus konservatiivseks, olenemata postitehnoloogiate arengust.
Kiri tuleb viia igale inimesele postkasti ja samuti peab olema inimestel või-
malus tulle postkontorisse pakki saatma. Ümbritseva elu arengutest tulene-
valt saab muutuda kandering või postkontori asukoht, ka tööprotsesside si-
semised ümberkorraldused. Et olla jätkusuutlik tuleb ajaga sammu käia.

Ahti Kallaste ja Aavo Kärmas
juhatuse liikmed

Hea Postisarve lugeja, nii nagu intranetist lugeda said on Eesti Pos-
tis käsil muutuste aeg. Et segadust vähem oleks ja infot kõigile võrd-
selt jagada, anname teile teada hetke olukorrast ja ka järgnevatest
sammudest.

Viimase 10 aasta jooksul on Euroopa
postiturul toimunud väga kiired muu-
tused. Paljud riigid on avanud oma
turud, tihenenud on konkurents ning
rahvuslikud postiettevõtted on pida-
nud otsima uusi võimalusi, kuidas olla
konkurentsivõimelised teiste turule
tulevate ettevõtetega. Selgelt on näha,
et lisaks traditsioonilistele postitee-
nustele (kiri, pakk, perioodika) tege-
levad postifirmad logistika-, finants-
ning otseturundusteenuste osutamise-
ga. Sageli ei piirduta tegevusega oma
riigi territooriumil, vaid laienetakse ka
mujale, kas siis läbi oma tegevuse või
teiste firmade ülevõtmise teel. Arva-

ta, et Eestis oleks kõik teisiti, oleks ekslik. Juba täna tegutsevad siin teiste
riikide postiettevõtted. Näiteks pakiteenuseid pakuvad: Soome Post (Itella),
Prantsuse Post (DPD), Saksa Post (DHL), Hollandi Post (TNT), Rootsi
Post (Geopost). Lisaks on veel terve rida teisi firmasid, kellega me konku-
reerime. Kandeteenused (Express Post, D2D), otseturundus (Itella) jne.
Eesti Posti erinevus teiste firmadega peitub selles, et meie pakutav teenuste
hulk on kõige laiem. See on meile nii tugevus kui ka nõrkus. Meie tugevu-
seks on üle-eestiline võrgustik, kus me saame teenuseid pakkuda ja nõrku-
seks ettevõtte suurus ja sellest tulenev liiga pikk aeg, mis kulub muudatuste
elluviimiseks. Lisaks on meil kohustus osutada universaalset postiteenust
igal pool Eestis ühesuguste hindadega, konkurendid aga tegutsevad seal, kus
on neile kasumlik.
Viimase kahe aasta jooksul oleme märgatavalt tõstnud oma teenuste hindu
põhjendades seda sellega, et hinnad on pikalt olnud muutmata ja meie kulud
on suurenenud. Järgnevatel aastatel ei ole selliseid tõuse enam võimalik teha,
sest vastasel korral tõusevad meie hinnad üle turuhindade ja me kaotame
oma kliendid. Täna on viimane aeg vaadata sissepoole ja küsida endalt, kui-
das muutuda efektiivsemaks ja konkurentsivõimeliseks nii, et meie teenuste
kvaliteet ei langeks ja me ei kaotaks oma kliente.
Oleme otsustanud keskenduda erinevate teenuste osutamisele läbi tulemus-
üksuste. Tulemusüksus võib olla tütarfirma või üksus Eesti Posti sees.
Igal tulemusüksusel on kindlad tulu ja kulu eesmärgid ja teenused, mida ta
osutab ning tal ei ole kohustust neid osutada ainult teistele üksustele, vaid
leida ka uusi kliente. Uuele struktuurile üleminek peab tagama tegevuste
läbipaistvuse suurendamise ja tõhustama tööprotsesside efektiivsust. Kind-

Post liigub koos inimestega
Lepa kaubanduskeskuses avati kaasaegne postkontor. Juhatuse liige Ahti
Kallaste ütles avamisel: „Ettevõte peab liikuma oma teenustega sinna, kus
on ja käivad inimesed. Lepa postkontori avamine on selle suuna hea näide.”
Tema sõnul näeb Eesti Posti tulevik ette kõigi postkontorite kaasajastamise,
kuid selleks on vaja leida vahendeid, mis täna küünivad 350 miljoni kroonini.
Pärnu linnapea Mart Viisitamm juhtis tähelepanu asjaolule: „Ajal kui Eesti
Post räägib postkontorite sulgemisest, on meil Pärnus võimalik kogeda vas-
tupidist ja avada uus postkontor. Linna seisukohast pean oluliseks, tulla kesk-
linnast ära – mõelda laiemalt, teha linn suuremaks ja viia teenused inimesele
lähemale. Nüüdsest oleme ka naabrid.”
Ka ärimees, Lepa kaubanduskeskuse omanik Elmar Lepp avaldas heameelt,
et Eesti Post valis just selle koha.
„Parim kink on ise tehtud asi ehk siis postmark,” ütles Kallaste raamitud
suuremõõtmelist Tori hobuse margiplokki üle andes, aga linnapeale ja äri-
mees Lepale soovis ta: „Kirjutage hästi palju ja saatke need edasi Eesti

Posti vahendu-
sel.”

Lepa postkon-
tori avamispäe-
val. Pildil vasa-
kult klienditee-
nindaja Valen-
tina Torgons-
kaja ja vastu-
tav klienditee-
nindaja Jelena
Garbunova.
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9. oktoober – Ülemaailmne posti-
päev – on igal aastal meeldetuletus
kogu maailma inimestele, kui suur on
tegelikult selle 2000 aastat tagasi tek-
kinud avaliku teenuse sotsiaalne ja
majanduslik tähtsus.
Globaalne postivõrgustik, kuhu kuu-
lub rohkem kui 660 000 postiasutust
ja 5 miljonit töötajat, on laienemist jät-
kav ja üha tõhusamaks muutuv ava-
lik teenus. Igal aastal töötlevad pos-
tiasutused ja saadavad laiali umbes
436 miljardit nii kodumaist kui rah-
vusvahelist kirjaühikut ja 6 miljar-
dit postipakki, rääkimata miljonitest
rahaülekannetest, mida tehakse pos-
tisüsteemi finantsvõrkude kaudu ja
mis annavad miljonitele inimestele
hea juurdepääsu finantsteenustele –
ennekõike kohtades, kuhu pangatee-
nused ei ulatu.
Me ei pea endale meenutama univer-
saalse postiteenuse tähtsust, sest see
on UPU missiooni põhiaspekt. Kõrge
kvaliteediga ja soodsa hinnaga posti-
teenuste osutamine üle kogu maailma
annab sageli ootamatut kasu. Kui posti
kättetoimetamisteenus või juurdepääs
postisüsteemi finantsteenustele oleks
piiratud ainult linnadega, jätaks see
nende teenuste ulatusest välja miljo-
nid inimesed ja äriettevõtted ega või-
maldaks neil osaleda oma riigi majan-
dustegevuses.
Ülemaailmne postipäev 2009 tuleb
ajal, kui universaalne postiteenus on
kuum poliitiline teema. Seetõttu soo-
viksin keskenduda universaalse tee-
nuse majanduslikule aspektile.
Kui võtta arvesse kogu positiivset
mõju, mida annab stabiilne, jätkusuut-
lik universaalne postisüsteem, siis
tuleb sellise süsteemi säilitamist näha
absoluutse vajadusena. On tõsi, et
sellel teenusel on oma hind, kuid me
ei tohi ignoreerida postiteenuse suut-
likkust anda oma panus riigi ja kogu
maailma majanduslikku arengusse –

Vastse Balti Postiliidu presidendi,
Eesti Posti juhatuse liikme Aavo
Kärmase sõnum oli: „Eestistuja
riigina pöörame tähelepanu eel-
kõige meie klientidele, st kõigis
Balti riikides püüame kliente ühi-
selt paremini teenindada.”
Veel rõhutas Kärmas postivõrgu uni-
kaalsust, mis annab eelduse koostöö
paremaks toimimiseks. Kolmekesi
koos ollakse tugevamad ja seega
postiturul konkurentsivõimelisemad.
Rõhuasetus on suunatud kullerteenu-
se kvaliteedile. Samuti otsitakse või-
malusi uute teenuste arendamiseks,

Osalejaid oli kokku 23, neist 10
kirjakandjat, 10 klienditeeninda-
jat ja 3 kullerit. Enamusel olid
juba paari-kolme aasta kogemu-
sed olemas, oli ka neid, kes osa-
lesid esmakordselt või juba nel-
jandat korda.

Universaalsed posti-
teenused ja nende
majanduslik kasu

eriti ajal, kui uus tehnoloogia ja inter-
net aitavad postioperaatoreil teha
oma tänuväärset tööd tõhusamini ja
tuua turule uusi tooteid. Ka univer-
saalne postiteenus kohaneb uue teh-
noloogia võimalustega.
Hiljuti andis üksainus sündmus – uue
raamatu turuletulek – rabava näite selle
kohta, mida tähendab universaalne
postiteenus internetiajastul. Pean siin-
kohas silmas uue Harry Potteri raa-
matu ülemaailmset esitlust. Üle 2,5
miljoni eksemplari – mis kõik olid muu-
seas tellitud interneti teel – saadeti
postisüsteemi abil adressaatidele koju
kohe pärast raamatu avaldamist täna-
vu juulis. Ilmselt oli tegemist suurima
globaalse postioperatsiooniga, kus toi-
mus interneti kaudu tellitud ühe ja sama
saadetise kättetoimetamine üle kogu
maailma. Kas see oleks olnud võima-
lik ilma universaalse postisüsteemi ole-
masoluta?
Piiriülese universaalse postiteenuse
osutamine kõikidele ettevõtetele ja
kodanikele aitab kaasa ka turgude in-
tegreerumisele. Äärmiselt konkurent-
sitihedas rahvusvahelises keskkonnas
võimaldab see ettevõtetel ja üksikisi-
kutel tagada hea juurdepääsu kodutur-
gudele. See on oluline aspekt ja soo-
dustab riikide- või majanduspiirkonda-
de vahelist kaubandust. Ilma postitee-
nuseta oleks sellised miljonite kasuta-
jatega internetiteenused nagu Amazon
või eBay vaevalt olnud sama edukad,
kui nad on praegu.
Täna, ülemaailmsel postipäeval, ta-
hab ma kutsuda üles kõiki UPU liik-
mesriike uuesti teadvustama endale
meie organisatsiooni ühte põhiees-
märki ja jätkata universaalsete pos-
titeenuste arendamist ja nende tõhu-
suse suurendamist nii, et sellest või-
daksid kõik.

Edouard Dayan
Ülemaailmse Postiliidu peadirektor

Posti Parima eelvoor Põhja
regioonis

Balti Postiliidu presidendiks
valiti Aavo Kärmas

Osalejatel tuli vastata 30-le teoreetili-
sele, valikvastustega küsimusele ning
täita praktiline ülesanne ja siis ootas
neid üllatusüritus – ühine väljasõit.
Korraldusmeeskonnal oli seekord ker-
gem, kuna testi küsimused ja praktili-
ne ülesanne koostati kõikidele regioo-
nidele ühtsena peakontori poolt.
Eelvoorus osalemine annab võima-
luse ennast proovile panna ja kont-
rollida oma teadmisi. Kindlasti ajen-
das osalema ka soov tutvuda kollee-
gidega ja veeta koos üks tore päev,
mis on teistmoodi, kui tavalised töö-
päevad. Tähtsusetu ei olnud ka pari-
matele välja pandud rahaline pree-
mia ja võimalus esindada regiooni
ülevabariigilisel võistlusel. Meeldiv

näiteks reklaamiteenuse (otseposti-
tuse) valdkonnas.
Kohtumisel lepiti kokku töögrupi
moodustamise osas, et alustada et-
tevalmistusi Ülemaailmse Postilii-
du  (UPU) kongressil osalemiseks
Nairobis 2008. aasta sügisel.
Balti riigid on hetkel veel erineval
seisukohal postituru avamise tähtaja
osas. Eesti on välja öelnud, et avab
postituru 1. jaanuaril 2009, Läti ja
Leedu toetavad ettepanekut aja pi-
kenduse saamiseks.
Balti Postiliit asutati aastal 1994 ja sel-
lesse kuuluvad kõik Balti riigid. Koos-

töö Eesti-, Läti- ja Leedu Posti vahel
toimub kvaliteedi, lõppmaksete, logis-
tika ja filateelia vallas. Nendes vald-
kondades on moodustud ühised töögru-
pid, mis kohtuvad regulaarselt.
Istungil osalesid kõigi Balti riikide

esindajad ja PostEurop peasekretär
Ingemar Persson. Eelmine eesistuja
maa oli Leedu ja esimees Leedu
Posti peadirektor Ernestas Vaidelys.

Eve Aab, infotoimetaja

Pildil vasakult:  Ernestas Vaidelys (Leedu Posti  peadirektor), Aavo
Kärmas (Eesti Posti juhatuse liige), Ingemar Persson (PostEurop pea-
sekretär) ja Gints Skodovs (Läti Posti peadirektor).

Annely Maivel Mustamäe post-
kontorist on sel aastal parim Põh-
ja regiooni klienditeenindaja.

oli tõdeda, et eelmistel aastatel osa-
lejad soovitasid kolleegidel ennast
proovile panna.
Tunda oli, et võistluseks valmistuti põh-
jalikult, usinalt loeti eelnevalt tüüptingi-
musi, viimaseid muudatusi, mis olid tul-
nud infokirjadena. Samuti uuriti, mida
eelmistel aastatel on küsitud, vaadati
ka meie koguleheküljel olevat infot
ning isegi Postiseadust.
Teoreetiline osa raskusi ei valmista-
nud, kõige tublimal klienditeeninda-
jal jäi maksimumist puudu ainult üks
punkt. Osalejatele meeldis, et erine-
valt kvalifikatsioonitestidest sai tes-
tis iga õige vastuse eest punkti, mitte
kogu küsimuse õigesti vastamise
eest. Praktiline osa oli seotud igapäe-
vatööga, klienditeenindajatel ja kul-
leritel ELS-ga ning kirjakandjatel
väljastusteatega.
Ülesanded lahendatud, istuti bussi
koos giidiga, sihtpunktiks oli Altja.
Teepael käidi veel Jägala juga vaa-
tamas ja Altja kalurikülas. Pärast
seda lasti traditsioonilisel eesti toidul
hea maitsta.
Korraldajatena oleme veendunud,
sellist motivatsiooniüritust on  tööta-
jatele väga vaja. Osalejad jäid päe-
vaga rahule ja olid valmis järgmisel
aastal kordusetteasteks.
Tänan kõiki osalejaid ja soovida edu
meie kõige tublimatele klienditeenin-
dajatele Annely Maivelile – Musta-
mäe postkontorist, Alla Hargiskile –
Tallinna postkontoris, kirjakandjate-
le Annela Arikesele – Raasiku post-
kontorist, Anne Ostrale – Pääsküla
postkontorist ja kulleritele Kalev Lo-
hele ning Jüri Petrovile logistikakes-
kusest.

Marge Kalmu
Põhja regiooni personalispetsialist



8/141 September

MEIE VISIOON: Eesti Post on tuntud eelistatud teenindusettevõttena postiäris klientidele, töötajatele, partneritele ja investoritele

… siiamaani küll peamiselt suvis-
tel rattaretkedel. Nüüd on ka tei-
ne põhjus veel kokku saada –
Regio hakkab tegelema  POSTI-
TEE projektiga.
Postitee võimaldab postisaadetised
Tallinnas sorteerida juba kirjakandjate
kaupa ja seada vabariiklike ja maa-
kondlike traktide ajakava nii, et kõik
kirjakandjad saavad oma postipakid
ettenähtud ajal kätte. Projekti käivi-
tamise tähtajad on lühikesed ja vaja-
dus tulemuse järele suur, seega saab
tööd hullu moodi olema mõlema fir-
ma inimestel. Aga mitte sellest ei pi-
danud ma kirjutama, vaid hoopis nen-
dest hulludest ideedest, mida ratta-
retke õhtutel koos arutanud oleme ja
mida järjest juurde tuleb.
• Kui praegu hangitud Regio tarkva-

ra üle antud saab, siis on suhteliselt
lihtne astuda järgmine samm ja pan-
na ELS kullerite asukoht reaalajas
kaardile. Seejärel on tõenäoline, et
kui keegi ELS kulleri oma konto-
risse kibekiire saadetise järgi kut-
sub, siis jõuab kuller kohale kiire-
mini kui turvafirmad. See käib nii,
et iga ELS auto ja kuller varusta-
takse GPS-iga, mis mobiilivõrgu
kaudu ELS klienditeenindajale asu-
kohainfot saadab. Kui tellimus tu-
leb, siis leiab tarkvara kohe kõige

Tere Regiolased naudivad postirahva seltskonda …

Koostööprojektis osalevad regiolastest pildil vasakult: Riivo Kolka (analüütik),  Helle Koppa (andmete
kogumise projektijuht), Riho Plado (veebikaardi juht), Toivo Vajakas (arhitekt) ja Jaan Jagomägi (projek-
tijuht).

lähema kulleri. Kui kõige lähem on
parasjagu hõivatud, siis leitakse
järgmine. Kullerid on ju pidevalt
liikvel, tuleb ainult õige mees õiges-
se kohta juhatada. Siis jääb ainult
oodata, kuna rahvasuus Eesti
Post kiiruse võrdkujuks saab.

• Postiljonid on esimesed, kes lähe-
vad läbi lume, vihma, pori ja läbi-
lõikava tuule õue. Sisuliselt on Eesti
Posti rahvas kõik Eesti olulisemad
teed ja tänavad läbi käinud selleks
ajaks kui lihtsurelikud nagu me
Regios oleme, üles ärkame. Mõt-
len sageli kell 6 hommikul Tartust
Tallinna sõitmise eel, et kas jõuan
postiljoni toodud lehed läbi lapata
või peaks parem kohe liikuma hak-
kama. Sest mitte kunagi ei tea, mil-
line kiilasjää on Ussisoos või tuisk
Harjumaal. Eesti on ju nii suur ja
erineva ilmaga! Aga täiendame
natuke tarkvara ja anname postil-
jonidele võimaluse hulludest teeolu-
dest mugavalt teada anda. Nii
saaks kogu Eesti raadiost või Hom-
mikutelevisioonist kohvi juurde tea-
da,  kus ohud valitsevad. Huvilis-
tele saab hoiatused ka SMS-ga
mobiilile saata.
Siis jääb ainult oodata, kuna
rahvasuus Eesti Post kaasko-

danike eest hoolitsuse võrdku-
juks saab!

• Tarkvara täienedes saab tagurpidi
välja arvutada – kui kiri peab Eesti
äärealal kell 16.00 kohal olema, siis
mis kell ja milline auto peab hilje-
malt Tallinnas sorteerimiskeskusest
välja sõitma. Ja kui kanderingid on
korralikult kaardile kantud, koos
kõigi kurjade koerte ja kraaviüle-
tamise purretega, siis saab haiges-
tunud postiljoni lihtsasti asendada.
Kui kõigi majade aadressid ja siht-
numbrid on andmebaasis, saab sor-
teerimisliin kuni kanderingini pos-
tisaadetised kokku panna.
Niimoodi saab sorteerimine ja
transport käima nagu kellavärk. Ja
seejärel läheb kogu Eesti Posti rah-
vas auga väljateenitud kollektiivsele
kahenädalasele jõulupuhkusele,
sest töö saab selleks ajaks anda rii-
gihankega mõnele toredale trans-
pordifirmale.
Siis jääb ainult oodata, kuna
rahvasuus Eesti Post parima
töökoha võrdkujuks saab!

Regiolaste nimel jätkuvalt meeldivat
koostööd soovides,

Teet Jagomägi
Regio juhatuse esimees

Seda lihtsat ja arusaadavat sõna ka-
sutame iga päev oma lähedaste, tutta-
vate või võhivõõrastega kokku saades.
Kuidas saaksin minagi teid, hea Posti-
sarve lugeja, teistmoodi tervitada läbi
järjekordse lehenumbri. Olen Eesti
Postis tööl olnud veidi rohkem kui kuu,
paljudega teist on töö meid kokku vii-
nud näost näkku või läbi telefonivest-
luse. Nii lühikese ajaga ei saa õppida
teid kõiki tundma, kuid küll me jõua-
me. Ettevõte, kus töötab ligikaudu 4200
inimest on Eesti mõistes suur organi-
satsioon.

Elame ja töötame oma väikeses Ees-
tis. Erinevate murede ja rõõmudega,
erinevate kommete ning uhkusega, et
meil on selline riik. Eestlane on üldiselt
ettevõtlik rahvas, kuigi naabrid peavad
meid uimasteks. Meil on ettevõtteid,
mis on jõudnud juba ammugi Eestist ja
ka Baltimaadest kaugemale. Nende
ettevõtete kohta võime öelda, nad on
ambitsioonikad, neil on aktiivsed töö-
tajad ja tugev kaubamärk. Kuid kui
tugev on kaubamärk Eesti Post. Kas
iga eestlane on riigi postiteenust pak-
kuva firma üle uhke?

Kui juhatuse liikmed Ahti ja Aavo mind
vestlusele kutsusid peatusime ka Ees-
ti ja eestluse teemadel. Olin toona ja
olen ka täna seda meelt, et iga eestla-
ne peaks olema uhke ja uhkust tund-
ma just nende ettevõtete üle, mille ni-
mes on sõna EESTI. Olgu selleks siis
Eesti Pank, Eesti Politsei või Eesti
Post. Kas võime seda täna väita, et nii
see on? Ega vist. Ja see panebki mõt-
lema, et meil kõigil on vaja püüelda selle
poole, anda endast parim. Öeldakse –
kuidas mina külale, nii küla minule.
Tegelikult kujundame ju kõik oma fir-
ma nägu. Mina ajakirjanikega suhel-
des, juhatus poliitikutega vesteldes,
postiljonid kojukannet tehes jne. Pos-
tiljonid veel kõige rohkem, sest otsene
siiras suhtlus inimeste vahel on parim
reklaam firmale.

Imago kujundamine pole pelgalt sõr-
mevibutus – nüüd ma ütlen, teeme nii
ja ongi tulem käes. Kõik algab suhtu-
misest, tahtmisest ja paljudest muudest
esmapilgul vähetähtsatest asjaoludest.
Tooksin siinkohal mõne näite. Eestlasi
peetakse mererahvaks, kes armasta-
vad merd. Ometi ei möödu nädalatki,
kui avalikkus ei siunaks Tallink Gruppi
tegemiste üle, kui ettevõte võiks olla

Eestimaa au ja uhkus. Või teine näide,
Olympic Kasiino. Palju räägitakse sel-
lest, et kasiinosid on juba rohkem kui
leivapoode. Kasiinosõltlaste hulk suu-
reneb ja pered lagunevad, sest raha
viiakse kõik mänguautomaatidesse.
Vaadates aga ettevõtte aktsia väga
kõrget hinda, võime järeldada, et eest-
lane on uhke ettevõtte üle.  Või on asi
hoopis selles, et suured professionaal-
sed suhtekorraldusfirmad teevad ette-
võtte imago kallal tõsist tööd.
Need kaks näidet toovad selgelt välja,
et iga ettevõte, mis on suunatud ava-
likkusele peab pöörama senisest enam
tähelepanu oma mainele. Ettevõttes
peavad olema paigas reeglid ja selge
eesmärk, et kõik inimesed saaksid selle
heaks tööd teha. Igaüks omas vald-
konnas. Minu arvates on veel üks ree-
gel nende ettevõtete kohta, kes esin-
davad maksumaksja raha või kes on
riigi ettevõtted – nad peavad olema
võimalikult avatud.
Tööle asudes küsisin paljudelt sõpra-
delt ja tuttavatelt, kui palju nad teavad

Eesti Postist. Paljud tunnistasid, eriti
midagi. Kommunikatsiooniosakonna
esimeseks sammuks oli vaja hakata
suurendama info hulka väljapoole, mis
tänaseks on ka kasvanud. Siit kõigile
üleskutse, jagage meiega oma tegemisi,
andke sündmustest ja ettevõtmistest
teada. Iga huvitav inimene meie üm-
ber võib pakkuda avalikkusele huvi.
Info paremaks levikuks ettevõtte si-
seselt seadsime sisse korra, kus meie
ettevõtte juhtide nädala tegemised on
lühiinfona väljas intranetis. Nii saame
kõik teada nende tegemistest ja laial-
dasemat huvi pakkuva info ka  avalik-
kusele edastada.

Üks kindel suund tulevikus on meie
tegemiste laiem kajastamine nii rek-
laamikanalite kui ka sihtrühmade kau-
du. Näiteks oleme teavitanud Tallinna
koole, et alates oktoobrist on 1-7 klas-
sidel võimalik külastada meie peama-
ja, kus tutvustame noortele meie tege-
misi, näitame liinide tööd ja saadame
koos lähedastele kirja.

Infomaailmas pole niivõrd tähtis see,
mitu teadet sa päevas saadad, vaid see,
kellele sa selle suunad. Info peab lii-
kuma siseselt ja väliselt senisest pare-
mini. Korrastada on vaja kodulehte ja
intranetti. Üle on vaja vaadata mee-
diaga suhtlemise kord jne. Ajakirjani-
kud peavad harjuma jälle Eesti Postis
käima ja mitte ainult siis, kui juht vahe-
tub või kui kellelegi preemiaid maks-
takse. Hea on, kui ta vahel lihtsalt he-
listab ja küsib, kuidas Eesti Postil lä-
heb? Ka see on eesmärk, mis tuleb
saavutada. Ja mis peamine Eesti Post
peab üheskoos väärikalt tähistama oma
90. juubelit.
Hetkel peame olema väga aktiivsed
väljapoole, et iga eestlane harjuks jälle
meiega ja oleks meie üle uhke. Kui-
das see õnnestub, oleneb meist kõigist.
Pingutagem siis koos.

Head aega.

Kaido Padar
kommunikatsioonijuht
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Suvepäevade üheks võluks on peale toreda olemise, et paljud osalejad
avastavad midagi uut-ilusat-põnevat, sest kõik kõikjal ei ole kunagi käi-
nud. Lõunarahvas valis koosolemiseks Metsavenna talu. Mida seal kõi-
ke tehti, nähti ja räägiti on hea ja mõnus emotsioon neile, kes kohale
tulid. Paraku on see nende oma ja teistele üles lugedes või läbi kirjuta-
des pole enam see. Kõnekamad kui kirja pandud sõnad on kindlasti fo-
tod. Laseme siis piltidel rääkida.

Suvepäevadel oli osalejaid ligikaudu 350 ja oi, kui palju lapsi oli kaasas.

Arvutite laialdane kasutamine on
pärast „ratta” leiutamist olnud
arvatavasti kõige enam inimkon-
da edasiviiv jõud. Nagu ikka
kaasneb heade asjadega ka var-
jupool.

Arvuti loob igale inimesele praktili-
selt piiramatud võimalused edukalt
tegutseda oma töölaua tagant lahku-
mata või kasutades sülearvutit näi-
teks rannas olles. Samas kaasneb
arvuti kasutamisega rida ergonoo-
milisi, psühholoogilisi ja füüsikalisi
ohutegureid meie tervisele.
Arvutite vahetut mõju tervisele tu-
leb käsitleda mitmest erinevast vaa-
tenurgast :
• mõju tugi-liikumiselundkonnale, tu-

lenevalt ergonoomiliste nõuete täit-
misest töökoha kujundamisel;

• arvutitest ja nende üksikseadme-
test lähtuvad otsesed kiirgused;

• psüühiline koormus, mille määra-
vad töökoormus, töökorraldus jms
tegurid;

• otsene mõju nägemiselunditele.
Käesolevas artiklis pöörame tähele-
panu arvuti poolt tekitatavatele kiir-
gustele.

Elektrostaatiline väli tekib kuvari
sisselülitamisel ja hakkab kiiresti vä-
henema. Tänapäeval toodetavate
kuvarimudelite puhul ei ületa staati-
lise elektrivälja tugevus ohutuspiire.
Arvuti poolt tekitatav kiirgus on
elektromagnetlaine voog. Kuna ar-
vutid on tavainimeste käsutuses ol-
nud lühikest aega (10-12 aastat) on
teadlastel liiga vähe andmeid, et teha
põhjapanevaid järeldusi kahjulikest
kiirgustest, kuid siiski on avastatud
mitmeid kahjulikke aspekte.
Osa elektromagnetväljast peegeldab
inimese nahalt tagasi, osa aga neel-
dub organismis. Neeldunud energia
avaldab organismile nii termilist kui
ka bioloogilist toimet. Töötajal võib
tekkida väsimus, valud jäsemetes,
näo punetus, suurenenud higistami-
ne, janu ja südametegevuse häired.
Tihti diagnoositakse asteeniat, pea-
valude, üldise nõrkusega ja unehäi-
retega. Sageli täheldatakse madalat
arteriaalset vererõhku. Häireid lei-
takse ka autonoomses närvisüstee-

Metsavendlus Posti moodi

Mida teeb arvuti meie
tervisega?

mis, diagnoositakse polüneuropaatiat
(käte tuimus, turse, „sipelgajooksu
tunne”), käed on jahedad ja mõnikord
niisked.

Kui ruumis on maas vaipkate ja
elektripaigaldis ei ole nõuetekohaselt
maandatud võivad need probleemid
avalduda arvuti kasutajatel.
Mida kuivem on õhk, seda intensiiv-
semalt esemed elektrifitseeruvad.
Seega on võimalik õhu niiskusesisal-
duse tõstmisega piirata staatilise
elektri teket.
Oma kogemustest (olen mõõtnud
arvutite elektrivälja ja magnetvoo
tugevust erinevates asutustes 3 aas-
tat) võin täheldada, et elektrivälja
tugevus on tavaliselt üle normide, kui
elektripaigaldis ei ole nõuetekohaselt
maandatud või kasutatakse ebakva-
liteetseid pikendusjuhtmeid.
Arvutite magnetvoo tugevus on sa-
geli üle normide, kui kasutatakse va-
nemaid seadmeid, masinate arv lä-
hipiirkonnas on suur, kui seadmetes
(nt. kõlarid) on palju magneteid või
kui seadmetes on palju „potensio-
meetreid”.

Kui arvestada, et postkontorites te-
geletakse palju rahaga, siis võiks
mainida, et vanematel rahalugemis-
aparaatidel ja UV lampidel on mag-
netvoo tugevus tavaliselt väga kõr-
ge. Soovitan asetada need seadmed
töötajatest veidi eemale ja seadmed
peaks  välja lülitama, kui neid ei ka-
sutata.

Tihti on elektrivälja tugevus üle nor-
mide ka sülearvutite puhul just nen-
de laadimise ajal. Seetõttu tuleks
paigutada kontoris sülearvuti endast
eemale (multiport adapterisse) ja
muretseda töötamiseks eraldi klavia-
tuur ja kuvar. Selline lähenemine on
kindlasti ka ergonoomilisem.
Kuna arvuti on tänapäeval igapäe-
vane tööriist, tuleks teha arvutitöö-
koht endale nii mugavaks ja
ergonoomiliseks kui vähegi võimalik
(ka kodus).

Valdeko Vaher
OÜ Mediserv
töökeskkonnaspetsialist

Ja nii need Lõuna regiooni töötajad metsast tulevadki pildil vasakult:
Lauri Sõmer (kuller), Siret Mõttus (postispetsialist), Urmas Pungar
(kuller), Kalle Kasekamp (haldusspetsialist) ja Aleksander Persidski
(sisevalve töötaja).

Meeskonnatööd harjutavad ehk
kuidas tagurpidi suuskadega lii-
kuda: Kätlin Kask (personalispet-
sialist), Liis Rätsepp (müügiassis-
tent) ja Taimi Jaansalu (Roiu pp
klienditeenindaja) koos tütrega.
Juhendab ja aega võtab päeva-
juht Marko Pille (pildil vasakul).

„Pimedaid” juhib pildil paremalt Katty Möller (logistikajuht), Hei-
ki Seim (haldusspetsialist), Riina Tombak (endine personalijuht),
Tiia Sutt (finantsist), Urmas Pungar (kuller) ja Andres Mäoma
(autojuht).

Posti tulevast kaadrit veab Siret Mõttus (postispetsialist) ja tagant
lükkab Evi Taal (Krabi pk klienditeenindaja).
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Suvepäevad annavad hea koosolemise ja koostegemise võimaluse ka nende
inimestega, kellega igapäevase töö juures saab harva kokku või üldse mitte.
Tallinna , Harjumaa ja logistikakeskuse postirahvas valis suvepäevade kohaks
Paunküla.

Töölepingu seaduse mõistes on kat-
seaja eesmärkideks töötaja vajaliku
tervise, võimete, suhtlemisalase
sobivuse ja kutseoskuse kindlaks-
tegemine antud ametikohal. Tööta-
jale on see periood vajalik ettevõt-
te, töötingimuste ning töö sobilikku-
se välja selgitamiseks, organisatsioo-
nikultuuri ja ametialaste nõuete
tundmaõppimiseks ning nendega
kohanemiseks.

Katseaeg on mõeldud ning vajalik ja ka-
sulik mõlemale osapoolele. Tööandja saab
veenduda, kas töötaja sobib pakutavale
töökohale, kas ta suudab ja soovib omaks
võtta organisatsiooni põhiväärtusi ning
anda oma panuse organisatsiooni eesmär-
kide elluviimisel.
Töötaja saab aga katseaja kestel tea-
da, kas tööandja poolt temale pakuta-
vad tingimused on talle vastuvõetavad
ja töö tegemiseks sobivad ning võime-
tekohased, samuti kas tööandja poolt
pakutav töötasu, -aeg ja -keskkond
ning ettevõtte organisatsioonikultuur ja
väärtushinnangud ühtivad tema oma-
dega ning nende järgimine on talle jõu-
kohane.
Katseaja põhiline väärtus nii tööandjale
kui töötajale on võimalus avastada oma-
vahelistes suhetes varasemalt varjatuks
jäänud nüansse, milleni katseajale eelne-
nud valikuprotsessis ei õnnestunud kum-
malgi poolel jõuda ning lubab mõlemal osa-
poolel kergema vaevaga parandada va-
liku käigus tehtud vigu.
Katseaeg lepitakse kokku töölepingu
sõlmimisel, kusjuures selle kestvus tu-
leneb Töölepinguseadusest, mis sätes-
tab maksimaalseks katseaja pikkuseks
neli kuud. Eesti Postis viib otsene juht
nädal enne katseaja lõppu töötajaga läbi
katseaja lõpuvestluse.
Kui katseaeg annab võimaluse teine-
teist paremini tundma õppida, siis kat-
seaja lõpuvestlus on koht, kus mõle-
mad pooled väljendavad oma arusaa-
mu eelnenud koostööst ning see on õige
koht kokkuvõtete tegemiseks.
Juhile on vestlus võimaluseks analüü-
sida töötaja teadmisi, oskusi, võimeid,
tööalast käitumist, töötulemusi, aren-
guvõimalusi ja -soove, koolitusvajadust
ning võimaluse planeerida edasist koos-
tööd ning töötaja arengut. Samuti saa-

Põhjarahvas käis Paunkülas Katseaja lõpuvestlus – kellele ja
milleks?

da alluvalt tagasisidet tööandja enda
tegemiste kohta ja töökorralduslikke
ettepanekuid, näha ettevõtet kui tervi-
kut värske pilguga. Samuti on otsesel
juhil hea võimalus koostöös töötajaga
kavandada tema järgmise perioodi ees-
märke ning kokku leppida põhipalgas
pärast katseaega. Lisaks sellele peab
juht katseaja lõpuvestluses käsitlema
ka organisatsiooni tulevikuvisioone ja
eesmärkide täitmist ning töötaja rolli
ettevõtte üldiste eesmärkide täitmisel.
Töötajale annab vestlus võimaluse hin-
nata oma tööpanust, suhteid töökaas-
lastega, saada tagasisidet oma töösoo-
rituse kohta ning analüüsida oma töö-
alast tegevust, selle tugevaid ja nõrku
külgi, samuti informeerida otsest juhti
arengusoovidest ja koolitusvajadustest
ning avaldada oma seisukohti ettevõt-
te töökorralduse osas.
Vestluse aeg ja koht peaksid olema
eelnevalt juhi ja töötaja vahel kooskõ-
lastatud, et mõlemad osapooled jõuak-
sid vestluseks piisavalt ette valmistu-
da ning läbi mõelda olulised teemad,
mida vestlusel puudutada. Samuti tu-
leb varuda piisavalt aega vestluse lä-
biviimiseks. Abimaterjaliks juhile kui ka
töötajale on eelkõige töötaja ametiju-
hend. Võimalusel võiks vestluse läbi
viia neutraalsel territooriumil ja välis-
tada segavad asjaolud nagu näiteks
telefonile vastamine. Vestlusel on olu-
line luua sõbralik ja usalduslik õhkkond,
et töötaja suudaks ennast avada ja
vestelda temale olulistest teemadest
pingevabalt.
Juhi kohustus on anda tagasisidet töö-
tajale töötatud perioodi kordamineku-
test ja puudujääkidest.
Katseaja lõpuvestluse tulemused kan-
nab vahetu juht vestluse vormile, mida
säilitatakse personaliosakonnas. Juhul,
kui juht ei soovi töötajaga töösuhet jät-
kata katseaja ebarahuldavate tulemuste
tõttu või mõnel muul põhjusel, annab
ta personaliosakonnale sellekohast ta-
gasisidet.
Ida regioonis on alates käesoleva aas-
ta algusest sõlmitud ligikaudu 50 töö-
lepingut määramata ajaks töötamaks
regioonis erinevatel ametikohtadel.
Kahjuks võtavad juhid katseaja lõpu-
vestlust kui paratamatust, mis peab
tehtud olema ja selle läbiviimine vajab
nii mõnigi kord juhtidele meeldetuleta-
mist. Töötajate jaoks on positiivseks
asjaoluks teadmine, et otsene juht leiab
nende jaoks aega ja nad saavad kind-
lust oma töökoha suhtes. Täna on töö-
tajale palga kõrval tähtis ka organisat-
siooni sisekliima ja isiklik areng ning
need punktid leiavad kindlasti vestluse
käigus ka käsitlemist.
Positiivse tagasisidena toovad tööta-
jad välja meeldiva töökeskkonna ning
toredad kolleegid, samuti usutakse
Eesti Posti kui suurettevõtte püsima-
jäämist.

Jana Kurnevitš
Ida regiooni personalijuht

Põhja regiooni
ja logistikakes-
kuse suvepäe-
vadele saabu-
jad.

Kõige staažikam ja kõige väikse-
ma staažiga suvepäevalised. Pil-
dil vaskault: Piret Harumäe (per-
sonalispetsialist, kolm kuud töö-
tanud),  Lasnamäe postkontori ju-
hataja Maie Jaško (töötanud 30-
nd aastat) ja Maria Grigorjeva
(Mustamäe postkontori klienditee-
nindaja, töötanud kaks kuud).

Ema Meeli Ka-
narbik (Raasiku
postkontori ju-
hataja) pildil
paremal ja tütar
Annela Arike
(Raasiku post-
kontori kirja-
kandja) sumos
mõõtu võtmas.

Vaprad suusatajad. Postikontroll
veab ja regiooni juhataja lükkab
hoogu juurde. Svetlana Pihlakas
(postikontrollispetsialist), Liina
Pikker (Tallinna pk vastutav klien-
diteenindaja), Kristin Heinsalu
(Tallinna pk asejuhataja), Maie
Narusk (Tallinna pk juhataja)
ja Jaan Vinult (Põhja regiooni ju-
hataja).

Juhatuse liik-
med Ahti Kal-
laste (pildil va-
sakul) ja Aavo
Kärmas sumo-
matil. Kohtuni-
ku ametis Põh-
ja regiooni ju-
hataja Jaan Vai-
nult.
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Neljakümne nelja väiksema
postiasutuse töö ümberkorral-
damine puudutab Lõuna re-
gioonis Võru ja Põlva maakon-
di. Novembrist alates saavad
Võrumaal – Viitina, Nursi, Sän-
na ja Pärlijõe ning Põlvamaal –
Leevi, Saatse ja Kauksi posti-
punktide piirkonnas elavad ini-
mesed postiteenuseid kirja-
kandja kanderingil.

Kuidas keegi soovib või missugused
on selleks võimalused (suusõnaliselt,
kirja või telefoni teel) lepib inimene
kokku kirjakandja või postkontori
vahendusel aja, kui talle tuuakse pos-
titeenus koju kätte.

Sihikindlusest ja tasakaalust
Vestlesin hiljuti ühe meie koostööpartneri esindajaga, kes rääkis mulle
Skandinaavia päritolu enesejuhtimismudelist. Nimelt on Rootsi ettevõ-

tetes tavaks juhtimisega tegelevatel töö-
tajal hinnata oma karjääri läbi eesmärkide
seadmise ja nende saavutamise – millised
on minu saavutused tööalaselt viie aasta
pärast, millised on minu saavutused isikli-
kus elus viieteistkümne aasta pärast. Sa-
mas tõi tema kolleeg välja mõtte, et kar-
jääris tuleb teha muutusi iga tuhande päe-
va tagant, seega vähem kui kolme aasta
jooksul. Nii mõnigi Eesti ettevõtja leiab, et
muudatusi on vaja iga-aastaselt. Nii mõ-
nigi rahvusvaheline ettevõte seab oma
eesmärgid kuni kolmekümneks aastaks.

Kõrvutasin eesmärkide seadmisele ja saa-
vutamisele isikliku kogemuse ning meenus aasta 1997. Seadsin siis
endale kui juba kogenud tudengile ja just esimesel tõsisemal töökohal
alustanuna eesmärgid järgmiseks kümneks aastaks. Soovide inflatsioon
on nüüd küll teinud oma korrektuurid, kuid unistusena tundunud ees-
märgid on enamuses täitunud. Kuidas hindad Sina oma mõne aasta
taguste unistuste täitumist?

Sihikindel areng viib mind sinna, kuhu soovin. Rahulolu isiklikus elus
annab parema sooritusvõime tööalaselt. Tasakaalus areng on kombeks
nii loodusele kui vajalik meile kõigile inimestena.

Selleks peab olema tunne – ma pean õppima ning mõistma ümbritse-
vat. Tahtma muuta ennast ning arendada teisi. Selleks peab teadvusta-
ma, mis on mulle praegusel eluetapil tähtis, mis on tähtis aastate pä-
rast. Kuidas selleni jõuda, nii et ka ise sellesse uskuda. Sihikindlus loob
enesemotivatsiooni ja annab võimaluse vähesema stressiga jõuda oma
eesmärkide saavutamiseni.

Siinkohal tahan meenutada Püha Franciscuse palvet: “Jumal, anna mulle
meelerahu mitte muretseda asjade pärast, mida ma muuta ei saa, vaid
julgust muuta asju, mida ma muuta saan ning tarkust nende kahe vahel
vahet teha.”

Toomas Türk
arendusosakonna juhataja

REPLIIKMis siis ikkagi muutub?
te seisukohast oli postipunkt muidugi
koht, kus teistega kokku saada ja juttu
ajada, kui tal kaugele tulemist pole,”
räägib Vilma Eomois. Postipunktide
käibest rääkides jääb see tema sõ-
nul keskmiselt tuhande krooni piiri-
maile. Kokkuvõtvalt lisab Vilma:
„Minu meelest siinkandis küll midagi
ei muutu, tegelikult teevad juba prae-
gu kirjakandjad seda tööd.”

Sänna kirjakandja Külli Pijon on
postitööl aastast 1986, alustas post-
kontori juhatajana, siis sai temast kir-
jakandja ja viimased kuus aastat teeb
ta kirjakandjatööd FIE-na. „Posti-
punktis käib meil väga vähe inimesi,
eriti siis kui pood kinni pandi. Kui kuu
alguses veel tullakse, siis lõpu poole
on päevi, kus keegi läbi ei astu. Minu
postiringil on suuremas enamuses
pensionärid, mis tähendab, et vähe-
malt korra kuus suhtlen nendega
kindlasti. Postipunkti tuldi rohkem
makse maksma. Aga maksud saa-
vad nii või naa makstud, selle taha ei
jää midagi, et inimesed suhelda ei saa,
telefonid on neil olemas. Tähtpäevad
ei tule ju ootamatule, kaart, post-
mark, ümbrik ostetakse tavaliselt
juba varem valmis. Ümberkorraldus
on minu jaoks ajaline võit, seda eriti
pimedamal ajal,” räägib Külli, kelle
tööpäevad algavad hommikul kell
kaheksa kümne kilomeetrise sõidu-
ga Rõugesse, kust võtab posti ja lä-
heb 90ne kilomeetrisele kanderingi-
le. Inimlikust küljest rääkides on FIE-
na töötades ka omad probleemid, lii-
singuga võetud auto tuleb kinni
maksta ja puhkusest ei saa unista-
dagi. „Asendajat ei ole võtta. Kellel
on auto, sellel on töö, kelle pole autot
ei ole ka lubasid. Kui varem tulid pe-
reliikmed appi, siis nüüd on lapsed
Tallinnas. Õnneks on meil teed päris
hästi hooldatud, mina pole küll lume-
vangis olnud või porri uppunud,” rää-
gib Külli Pijon.

Põlva piirkondliku postkontori
juhataja Merike Lill kinnitab eel-
öeldut, nende piirkonnas on sama
käekäik Saatse, Kauksi ja Leevi pos-

tipunktidel. „Saatse postipunkt on
erapoes, Leevi Tarbijate Ühistu
poes. Mõlemas kohas ei saa just kii-
delda postiteenuste pakkumise tase-
mega, kirjakandja teeb seda kindlasti

Vilma Eomois

Rõuge postkontori juhataja
Vilma Eomoisa sõnul midagi erilist
see ümberkorraldus ei muuda. „Prak-
tiliselt käib see juba täna nii, kui ini-
mene midagi tahab, siis ta helistab
postkontorisse või kirjakandjale, et
tule täna minu poolt läbi, too mulle
see või teine kaart, mark, isegi Bingo
piletit ostetakse. Ehk pane mulle
postkasti ja võta sealt raha. Ka siia-
ni on käinud nii, et kirjakandjad vii-
vad pakid rahavale koju, kuigi prae-
gu on see tasuline. Koju toomise soo-
vi on väga palju olnud, mõned lihtsalt
ei olnud võimelised vist maksma või
ei tahtnud ja lasid postipunkti tuua,”
lisas Eomois.
Nii Viitina, Nursi, Sänna kui Pärlijõe
postipunktid jäävad Rõuge postkon-
tori teeninduspiirkonda. „Kuna meil
on FIE kirjakandjad on see ümber-
korraldus neile pigem ajaline võit.
Näiteks igal tööpäeval 13-15, mis
Sänna postipunkt on lahti, saab kir-
jakandja oma kanderingi jätkata.
Nursi ja Viitina postipunktid on raa-
matukogudes ja Pärlijõe erakauplu-
ses,” arutleb Vilma.

Rõuge vallas elab ligikaudu 2000 ini-
mest, kes on suures osas pensionä-
rid. Tööl käivad sealse piirkonna ini-
mesed põhiliselt Rõuges ja Võrus.
„Postiteenuste kättesaamisega prob-
leeme ma ei näe. Vanemate inimes-

Külli Pijon

Merike Lill

kanderingil paremini. Samas on koh-
ti, kus seda tööd tehakse südamega,
näiteks Leevakul. Kauksis ei muutu
klientidele midagi, küll aga kirjakandja
elu lähen natuke kergemaks. Tema
alustab tööpäeva Põlvast, kella 9-10
peab postipunkt lahti olema. Juhtub
ka seda, et hommikune post jääb hil-
jaks ja nii tuleb tal tühjalt edasi-ta-
gasi sõita, aga bensiin tuleb ju kinni
maksta,” räägib Merike Lill.

Lihtsalt teadmine, et meie külas on
postipunkt, mis sest, et seal harva
käiakse, ei sobi enam tänasesse
päeva. Loomulikult on inimestel
vaja aega selle teadmisega harju-
miseks. Arvestada tuleb ka selle-
ga, alati on neid, kes tunnevad, et
neile on liiga tehtud, olgu siis mis-
tahes ümberkorraldusega ja hooli-
mata sellest, millal ta ise viimati
postipunktis käisid.

Eve Aab
infotoimetaja
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Minu elus oli 15aastane periood, kui istusin hommikust õhtuni töölaua taga.
Sel ajal tegin igas kuus valmis ligi neli gravüüri – kõigepealt kavand, seejärel
graveerimine ja lõpuks tiraa i trükkimine. Ja nii päevast päeva, nädalast nä-
dalasse, kuust kuusse ja aastast aastasse...
Töö juures pähe tikkunud mõtteid kirjutasin aeg-ajalt kättesattunud paberitü-
kikestele, mis rändasid riiulinurgale. Siin nad nüüd on, muidugi mõista valiku-
liselt.

Klienditeeninduskeskuse pinge-
lise ja vastutusrohke töö juures
on ka neid hetki, mis teevad tuju
paremaks ehk, mida kõike küsi-
takse.

Klient: „Kas ajakiri on olnud punk-
tis A kandes? Kui on olnud, siis kui-
das jõuab ajakiri punkti B ja millal
toimub kanne? Ühesõnaga, kuidas
ajakiri jõuab punktist A punkti B?”

Klient: „Kas ma juurdemaksu kirja
võin postkontoris markidega kinni
maksta?”

Klient: „Kas kassipoega saab ELS-
ga saata?
Klienditeenindaja: „Ei saa.”
Klient: „Aa... kes siis sellega tege-
leb?”

Klient: „Saatsin ELS-ga pesumasi-
na. Kui saaja nüüd maksab korruse-
tasu ja saatekulu, siis kuidas ma sel-
le kätte saan?”
 
Klient: „Kas te oskate palun öelda,
mis kellaaegadel on Laagri postkon-
tor avatud?”
Klienditeenindaja: „6 796 … ,oi
vabandust.”

Mõtted riiulilt

Klienditeenindajani kostab tele-
fonitorust: „Too mulle väike paber
suure reede probleemiga.”
 
Klient: „Tere! Olen Teele…. Oi,
mis Teele, indeksit soovin.”
 
Väsinud klienditeenindaja klien-
dile helistades: „Mina olen Eesti Posti
infotelefon.”
või „Võite pöörduda halduri peale.” 

Klienditeenindaja soovides öelda
„mina ei pretendeeri“, ütles hoopis
„mina ei adresseeri“.  

Klienditeenindaja helistab kliendi-
le: „Tere. helistan teile klienditeenin-
duskeskusest. Minu nimi on Nadja.”
Klient: „Ja-jaa, ma kohe teen teile
lahti (kõne katkestatakse).” 

Klienditeenindaja täpsustab: „Mil-
line saadetis teile tuleb?”
Klient: „Hiir (paus), arvutihiir.” 

Klienditeenindaja hüüab üle ruu-
mi: „Sinihallik – Just (ajakiri Just), kes
tegeles?” Kaastöötajateni jõudis see:
„Sinihallitusjuust, kes tegeles?” 

Klient: „Alates 1. juulist muutus kir-
ja saatmise hind, aga mul on palju
4.40 marke alles. Kas ma võin osad
margid pooleks lõigata ja ümbrikule
ühe terve ja ühe pooliku 4.40 margi
kleepida? Siis on saatekulu isegi üle-
makstud.”  

Klient: „Soovin saata Belgiast kii-
resti kirja Eestisse. Kas nii saab, et
Belgia margiga tuleb sõber Eestisse
ja laseb kirja siin posti? Kullerteenust
kasutada ei soovi.”

Parimate soovidega,
Marju Väät
klienditeeninduskeskuse konsultant

Mõnusat lugemist

● Postmark on riigile visiitkaart, Postile postimaksevahend, kunstnikule –
looming.

● Ära karda lihtsust. Lihtsalt teha on palju raskem kui keeruliselt.
● Vabaduse väärtust mõistame alles siis kui oleme selle minetanud.
● Inimese täiuslikkus seisneb tema ebatäiuslikkuses. Vastasel korral oleks

inimsugu maapealt juba kadunud.
● Nooruse uljus on teadmiste puudus.
● Kui asju ei nimetata nende õigete nimedega on midagi mäda.
● Eesti kultuur on võsastumas.
● Tihti on tunne, et inimese mõtlemiskese on tänapäeval liikunud kõrvade

vahelt sinna, kus algavad jalad.
● Kultuuri digitaliseerimine pikemas perspektiivis on inimkonna kõige eba-

ratsionaalsem ettevõtmine.
● Nagu null numbritest, on perforatsiooniauk postmargi juures mõnikord

kõige tähtsam.
● Inimkond pole minevikust mitte midagi õppinud ja paistab, et ei õpigi –

kõik põlvkonnad on korranud üksteise järel ikka ja jälle täpselt samasid
vigasid.

● Nii mõnigi kord on minu taotluste tulemus osutunud risti vastupidiseks
oodatule.

● Raha võetakse sealt, kus seda võtta pole ja liigub alati sinna, kus seda
juba on.

● Suurimad puud ei kasva metsas.
● Inimese esmane õigus peaks olema õigus elada sõdadeta maailmas.
● Inimene on loomariigis ainuke isend, kes tapab liigikaaslasi mitte selleks,

et neid süüa.
● Mitte kellelgi, isegi mitte Jumalal, pole õigust ignoreerida rahvuse enese-

määramise õigust.
● Poliitiline vastustus on nagu prostituudi süütus.
● Tihti jagavad kunstnikele õpetussõnu inimesed, kel kriipsujuku joonista-

misegagi raskusi. Ometi ei trügi nad lennu ajal pilooti ega operatsiooni-
laual lebades kirurgi õpetama. Huvitav miks?

● Reklaamibüroo töökuulutusest – otsime 25 aastast kunstnikku, kel 50
aastane töökogemus.

● Mõtte sisukus ei sõltu tähtede suurusest ega kõneleja hääletugevusest.
● Pole võimalik  kiiremini magada ega graveerida.
● Need, kes oskavad – teevad. Need kes teha ei oska – õpetavad. Need,

kes ka seda ei oska, on teoreetikud.
● Kõige vähem meeldib mulle kiiresti elada.

Lembit Lõhmus
Postmargi kunstnik

Lembit Lõhmus koos isa  ja emaga 25. septembri 1948.

Lembit Lõhmus 60
Fakte tema loometegevusest:
● Eestis enim postmarke kujundanud kunstnik, kokku 119 – neist tervik-

asju 23
● Eritempleid 120
● Eestis on käibele lastud tema tehtud postmarke – 111

Rootsis – 1, Lätis – 1, Leedus – 1, Kasahstanis – 1, NSVL-s – 4
● Tänaseni ilmunud iseliimuvad ehk kleepsumargid on kõik tema kujun-

datud – kokku 22
● Lõhmuse kujundatud on presidendimargid – Lennart Meri ja Arnold

Rüütel
● Lõhmuse kujundatud on kõik OM ja MM võitjate postmargid ja tervik-

asjad – Erki Nool, Andrus Veerpalu, Kristina Šmigun, Andrus Värnik,
Andrei Inešin ja Heiki Nabi.

● Euromündi reversi konkurssi võitis 2004
● Personaalnäituseid – 29
● Graafilisi töid on umbes 600 – eksliibrised (25 riigi kogujatele), vaba-

graafikat puu-, vase- ja terasgravüüris.
● Juubeli puhul andis välja raamatu „LEMBIT LÕHMUS. 60 GRAVÜÜ-

RI. 60 ENGRAVINGS. 60 GRAVÜREN“
● Ülevaate tema loomingust saab veebiaadressil www.hot.ee/lime
24. septembril avati Lembit Lõhmuse juubeli puhul Rahvusraamatukogu 6.
korruse näitusesaalis  personaalnäitus, mida saab külastada 8. oktoobrini.

ž
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387-14.09.07

Nominaal 10.00
Trükk ofset
Kujundus Lembit Lõhmus
Plokk 51 x 66 mm
Trükiarv 75 000
Trükikoda AS Vaba Maa

Matthias
Johann Eisen
150

Maret Viik – 1. septembril 35. töö-
juubel – Lääne regiooni Taebla pk
kirjakandja

Einike Hallang – 1. septembril 35.
tööjuubel – Põhja regiooni Lilleküla
pk klienditeenindaja

Reet Indela – 1. septembril 30. töö-
juubel – Lõuna regiooni Põltsamaa
pk asejuhataja

Svetlana Tregubova – 2. septemb-
ril 20. tööjuubel – Tallinna sorteeri-
miskeskuse kirjapostiosakonna pos-
titöötleja

Elle Kabonen – 4. septembril 35.
tööjuubel – Edela regiooni Pärnu pk
asejuhataja

Aasa Laanelepp – 8. septembril 25.
tööjuubel – Lõuna regiooni Võru pk
klienditeenindaja

Ülle Soon – 8. septembril 20. töö-

Tööjuubelid

Lähtudes Eesti Posti eesmärkidest ja pikematest perspektiividest
tuleb senisest enam suunata tähelepanu ELS teenuse kvaliteedile
ja osakaalule.

Oluline on kindlustada aastaks 2009 ettevõtte jätkusuutlikkus ja konkurentsi-
eelis juba hetkel äärmiselt tiheda konkurentsiga turusituatsioonis.
Alustada tuleb juba täna meile kõigile väga-väga olulisel ja määraval tee-
konnal. ELS kampaania, mis käivitub oktoobris saab olema senisest suure-
ma tähelepanu all. Ees seisab tõhusam töö nii klientidega kui kullerteenuse
veelgi parema osutamisega.

Kampaania keskendub ELS olemasolevatele ja ka potentsiaalsetele äriklien-
tidele ning loomulikult meie suurklientidele. Suures osas keskendume kam-
paania raames meie sisemistele ressurssidele ja võimalustele, et tõsta ELS
teenuse tuntust ja konkurentsivõimet. Eelduseks saada parimaks antud turu-
osas on oluline üksteise toetamine ja paindlik lahenduste otsimine eelkõige
ettevõtte siseselt.

Kampaania on üle-eestiline, mis tähendab, pingutada tuleb kõigil, et anda
oma panus parima tulemuse saavutamiseks. Me ei karda väljakutseid!
Täpsemalt saate kampaania kohta lugeda intranetis septembri viimasel nä-
dalal.

Tanel Taal
turundusspetsialist

Kes rahvasuus tuntud Kaika Lai-
net ei tea? Vähem on neid, kes
teavad, et sünninimega Laine
Roht pidas kolmkümmend aas-
tat kodukandis postiljoni ametit.

Siis oli kolhooside aeg. „Mul ei
olnud võimalik tervise pärast rasket
kolhoositööd teha, aga postitööga tu-
lin toime, oli ta siis nii raske kui oli ja
nii hää kui oli. Rahvas valis mind
kolhoosi üldkoosolekul postiljoni ame-
tisse. Tookord käisid asjad teisiti, Si-
dest tuli käskkiri, et igal kolhoosil
peab olema oma postiljon. Ja ega siis
kogu aeg pole posti majast majja vii-
dud, mingil ajal viidi postipunkti, kust
inimesed kätte said.”
Kunagistest kolleegidest, kohalikest
postiülematest meenutab Laine hää
sõnaga Lonni Slog- Kulbinat (tööta-
sid koos kuus aastat), järgmised kaks-
kümmend kaks aastat oli Anni
Mändik ja viimased kaks aastat prae-
gune Aakre postkontori juhataja Kaja
Linder
„Kolhoosi ajal oli meil imelik palk, ei
mõista kohe kõnelda, arvestamine
käis sajandikega ja tasu andmise ajal
saime kolhoosist peotäie teri,” mee-
nutab Laine.
Post on alati olnud muutuste kee-
rises – küll on liidetud ja lahutatud
ja ümbernimetatud ja kuhu ei ole pos-
ti toodud või järel käidud. Selles rä-
gastikus nimetab Laine Murrangu
kolhoosi, Kalevipoja kolhoosi, Ähijär-
ve postipunkti, Antsla sidejaoskonda.
See on juba peenemat sorti teadus,
mille täpsemaks mõistmiseks tuleks
postiajalugu uurida. Oluliseks erine-
vuseks on see, kui tänasel päeval lii-
gub post autoga ja jalgrattaga, siis
omal ajal tuli pikki vahemaid jalgsi
käia.
Oli see 50-ndatel või 60-ndatel
aastatel, seda Laine täpselt ei
mäleta. Siis läksid kolhoosi pos-
tiljonid üle Side palgale (aastaks
1971 olid kõik Side palgal –
toim.)

Need jalad on kolmkümmend
aastat posti kandnud

„Siis hakkasime korralikult palka saa-
ma, st rahas ja kaks korda kuus.
Kolhoosi ajal oli väga väike palk,
ainult mingeid nulle loeti,” räägib
Laine. Selle kohta, kuidas elatud sai,
ütleb Laine: „Kuidagi läbi häda pidi
ära elama, palk oli ikka armetult väi-
ke, põllumajandusmaksud olid ka
peal. Mul oli siis 60-nd sajandikku
maad ja lehmakene. Piima pidin nor-
mina ära andma, sealt sain mõned
kopikad, nii seda maksuraha sai kor-
jatud. See oli väga raske aeg.”
Siis, kui Laine kandis Murrangu kol-
hoosi posti pidi ta kella poole 11-ks
Haabsaare sidejaoskonnas olema,
tööpäeva pikkus sõltus paljuski ilmas-
tikust, tuli ju oma piirkond jalgsi läbi
käia. Sellest ajast mäletab ta veel:
„Siis pidid kommunistid oma Eesti
Kommunisti tellima, minu piirkonnas
oli neid üheksa, aga nad ei tahtnud
seda teha. Mina läksin siis kavalaks,
tellisin oma kopikate eest neile ära,
nii olid nad sunnitud mulle ära maks-
ma. Niimoodi sain ma oma plaani
täidetud. Ja üldse olin ma rohkem
kaupmees kui postiljon, kõiksugu asju
pidi müüma (raamatuid, vihikuid,
pliiatseid jpm), plaanid olid peal. Ja
kõike seda tuli turja peal kanda.”
Sidejaoskonnas oli raamat nn
vorm 32, kuhu pidi hommikul
tööle tulles kirjutama kohale
jõudmise kellaaeg ja allkiri, õh-
tul sidest välja tulles tehti sama.
„Kui posti kätte sain, kaaluti see üle,
norm oli 25 kilo. Kui oli vähem, siis
sain ka vähem palka. Tol ajal inime-
sed kirjutasid rohkem ja alalehti-aja-
kirju telliti rohkem, siis olid nad oda-
vad. Praegu on nad nii kallid, et mõ-
nes peres ei käi ühtegi lehte, rääki-
mata ajakirjast. Minu jaoks olid kõi-
ge raskemad ajakirjade päevad, kui
õhtul koju said, siis tundsid, kuidas
kaelasooned valutasid.” Sel ajal oli
postikanne isegi riiklikel pühadel, st
uue aasta hommikul tuli tööle minna,
pühasid postiljonil ei olnud.
„See oli ka üks hull lugu, mulle
pandi kohustus ühele üle kahek-
sakümne aastasele sõjaveterani-
le ajalehest uudiseid ette luge-
da.”
Kui Laine traktipostiljoni tööd tegi, st
käis Antslast posti toomas, sai ta kol-
hoosi tallist hobuse, kuhu oli kodust ki-
lomeetri jagu vaja jalgsi minna. Kui post
Haabsaarde toodud, võttis ta oma piir-
konna posti ja läks kanderingile. „Töö-
päevad läksid pikale, vahest lõpetasin
öösel kell üks. Samas pidi järgmisel
hommikul kell neli hobusele looga peale
panema ja Antslasse sõitma. Töö oli
jagatud nii – meil oli neli kolhoosi – ühe
kolhoosi postiljon tõi Antslast posti kuu
aega, siis tegi seda teine.

(Järgneb oktoobikuu lehes)
Eve Aab, infotoimetaja

ELS kampaania

juubel – Põhja regiooni Tallinna pk
klienditeenindaja

Erna Va – 13. septembril 35. töö-
juubel – Põhja regiooni Saue pk vas-
tutav klienditeenindaja

Regina Vinogradova – 14. sep-
tembril – Põhja regiooni Männiku pk
kirjakandja

Aili Lain – 15. septembril 35. töö-
juubel – Edela regiooni Mõisaküla pk
juhataja

Bogdan Lopatnjuk – 23. septemb-
ril 20. tööjuubel – Tallinna sorteeri-
miskeskuse postipakiosakonna laadi-
ja

Aino Lään – 26. septembril 30. töö-
juubel – Lõuna regiooni Tsirguliina
pk klienditeenindaja

Palju õnne!
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