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MEIE MISSIOON: Tagada klientide rahulolu postiteenuste kvaliteedi- ja hinna suhtega, luues ettevõtte jätkusuutlikkuse
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KLIENT ON NUMBER 1!  KOLLEEG ON MEIE PARTNER! ME EI KARDA VÄLJAKUTSEID!

Suurtes ja keskmise suurusega
ettevõtetes ei tohiks ostude
teostamine toimuda pealkirjas
toodud viisil. Eesti Postis läbivii-
dud hanked peavad tagama raha-
liste vahendite säästliku kasuta-
mise ning erinevate pakkumiste
võrdlemise teel parima võimali-
ku hinna ja kvaliteedi suhte.

Hanketegevuse tsentraliseerimiseks
ning koondamiseks ühte osakonda on
käesoleva aasta suvest moodustatud
hankeosakond. Alates 22. oktoobrist
kehtib ka uus hangete läbiviimise
kord, mille eesmärgiks on kehtesta-
da ühtsed nõuded ja protseduurireeg-
lid asutuses läbiviidavatele hangete-
le ning määratleda hangete teosta-
misel osalevate töötajate vastutus-
valdkonnad.
Mis selle tulemusena muutub?
Hanketegevuses on kvaliteetsete
hangete teostamise aluseks hea
planeerimine. Hankeplaani koosta-
misega alustame juba sügisel, peale

Muutused,  muutused …  mõned
on nendega harjunud, mõned ei
harjugi, mõnedele meeldib ja mõ-
nedele mitte… Kindel on see,
muutused on pidevad ja selleks,
et „elus püsida” tuleb homsesse
vaadata. Tulevik on võtmeküsi-
mus. Üheks viimase aja oluliseks
muutuseks on tulemusüksuste
moodustamine.

Ilus musta-valgekirju loom, ostaks ära
investeeringute koondkava ning
eelarvete kinnitamist. Selle tulemu-
sena saab hankeosakond oma tööd
paremini planeerida ning kindlus-
tada hangete tellijatele parimad
tulemused. Sarnaseid ostusid taha-
me maksimaalselt tsentraliseerida,
et suurema mahu ja pikemaajalis-
te lepingute pealt saavutada pari-
mad hinnad. Kõik hanked koonda-
me lähtudes hangete korras toodud
piirmääradest hankeosakonda. Sel-
lega tagab parema tööjõuressursi
planeerimise, kontrollitavuse ja jäl-
gitavuse, eelarvelistest vahenditest
kinnipidamise, piisava konkurentsi
ja ettevõttele kasumlikud hankele-
pingud.
Millised käesoleval aastal kor-
raldatud hanked mõjutavad otse-
selt regioone?
Nagu eelnevatel aastatel, on ka sel
aastal koostöös teiste osakondade-
ga korraldatud suuremahulisi han-
keid, varustamaks regioone kaas-
aegsete töövahenditega.
Eesti Postis on jätkuvalt terav vaja-
dus uute kaubikute ning veoautode
järele. 2006. aasta teisel poolaastal
sõlmisime raamlepingud kaubikute
ostmiseks Silberauto AS-ga ning City
Motors AS-ga. Sel aastal on regioo-
nidesse saadetud pea 50 erinevates
mõõtmetes uut kaubikut. Sel suvel
läbi viidud veoautode hanke tulemu-
sena tarnib Silberauto AS meile
2008. a. algul 6 veoautot koos fur-
goonidega.
Järjepidevalt tegeletakse ka kirja-
kandjate töövahendite uuendamise-
ga. Juurde oleme ostnud 480 posti-
kotti ning 135 jalgratast. Kasutajate
turvalisuse tagamiseks on ka sel aas-

Jaevõrgu tulemusüksus

tal hangitud koos jalgratastega jalg-
rattakiivrid, need on halli värvi ning
varustatud Eesti Posti logoga. Uued
postikotid jõudsid regioonidesse
augustis. Jalgrataste tarne võtab pla-
neeritust enam aega, kuna tegemist
on eritellimusel valmistatud rataste-
ga. Oktoobri algul jõuavad jalgrattad
Eestisse. Varustuses on talvekum-
mid, mis võimaldab tellitud rattaid
kasutada ka talvel. Uued jalgrattad
on varem tellitutest oluliselt kerge-
mad. Postiveoks kasutatavate tagu-
miste plastkastide asemel on veekind-
last polüestermaterjalist rattakotid,
mis on valmistatud Soome Postis
kasutatavate rattakottide eeskujul.
Kaitsmaks kirjakandjaid ilmastikuolu-
de eest, oleme ka sel aastal sõlmi-
nud lepingud täiendavate talveriiete
saamiseks. Välja on töötatud uus
õuekomplekt autojuhtidele ja kulleri-
tele, mis koosneb jopest ja tunke-
pükstest. Seni kasutasid autojuhid ja
kullerid  kirjakandjatega ühesuguseid
rõivaid. Saadud tagasiside tingis va-
jaduse viia nende rõivamudelitesse
sisse muudatused. Uued komplektid
on kanga koostiselt ja lõikelt autosõi-
dul mugavamad. Joped on lühemad
ja materjalid õhku läbilaskvamad.
Kirjakandjate komplektid jäid sa-
maks, kasutusel on vaid uued rõõm-
samad värvikombinatsioonid ning
senisest enam helkurkante. Juurde
tellime kirjakandjatele uusi sõrmeots-

teta, sõrmi katva klapiga kindaid.
Käesolevast aastast on kirjakandja-
te rõivaste valikus ka mugavad ja
nägusad fliisist talvemütsid.
Uuendamisel on kirjakastid, grupikas-
tid ning tugipunktkastid. Kõikide kas-
tide koguarv on veidi üle tuhande.
Kujundamisel on kasutatud värvi-
kombinatsioon – oran  ja helehall.
 IT-osakond on jätkuvalt tegelenud
uute arvutite ja printerite ostude pla-
neerimisega regioonide varustami-
seks. Suurematest hangetest võiks
mainida 370 printeri ning 250 arvuti
soetamist.
Regioonide jaoks olulisi hankeid ja-
gub ka järgmisse aastasse. Postkon-
torites kasutusel olevate kaalude han-
ge kuulutatakse välja järgmisel aas-
tal. Hanke tulemusena sõlmitakse
raamleping uute, Mõõteseaduse
nõuetele vastavate kaalude ostmi-
seks.

Järgmise aasta hangete planeerimi-
seks on oodatud kõikide töötajate
soovid ning ettepanekud. Hanke teh-
nilise kirjelduse koostamise ning va-
jaduse väljaselgitamise eest vastuta-
vad üksuste juhid, arvestades ka oma
töötajate ettepanekuid, st Sinu arva-
mus on oluline.

Tiina Sillaste
hankeosakonna juhataja

Kõik algab ettevõtte strateegiast ja
valikutest – mida teha ja mida mit-
te? Kas jääda ootama ja mitte mida-
gi teha? Või teha ja pakkuda seda,
mida postiturg ootab ning areneda
koos turuga? Nendest küsimustest
lähtuvalt on otsitud vastuseid ja lan-
getatud otsuseid, kuidas tulemusliku-
malt edasi minna. Uued tulemusük-
sused on loodud eesmärgiga vähen-
dada ettevõttes dubleerivaid tegevusi,
pöörata senisest enam tähelepanu
kliendile teenuste arendustes ning
suurenda vastutust ja efektiivsust.

Mis siis täna muutub? Igal tulemus-
üksusel on teenuste portfell, mille
protsess on algusest lõpuni ühe ük-
suse reguleerida ja hallata. Seega
peaks kogu teadmiste pagas ja info
kogunema ühte kohta, mis annab
eeldused veelgi õigemate otsuste te-
gemiseks. Jaemüügi üksuse hallata
on järgmised teenused: kirja-, paki-,
finants- ja vahendusteenus.

Igal üksusel on oma müügimeeskond,
kes eelkõige on spetsialiseerunud

aktiivselt müüma oma üksuse teenu-
seid. Kuid kindlasti on üksuses ole-
mas kompetents ka teiste teenuste
osutamiseks, klient peab alati ja igal
pool saama head teenindust! Unus-
tada ei tohi, meie tegevus on suuna-
tud kliendile, sest nemad toovad raha
meieni.

Üksuste loomisega tekib parem tule-
mustele orienteeritus – igal üksusel on
omad eesmärgid lähtuvalt ettevõtte
eesmärkidest. Üks põhilisemaid ees-
märke, nagu äriettevõtetel ikka on tee-
nida kasumit ja teha oma tegevusi
efektiivselt. Sama eesmärk on jaevõrgu
üksusel ja lähiaastatel oleme orientee-
ritud järgmistele tegevustele:

Postiteenused kliendile lähemale
(uued frantsiispartnerid, kauban-
duskeskustes ja tööstusparkides
teenuste pakkumine, uued lahti-
oleku ajad jne)
Postkontorite renoveerimine
kliendi- ja töötajasõbralikumaks
Postkontori töötajate normeerimi-
ne ja postkontorite kasumlikkuse
analüüs

Jaevõrgu teenuste analüüs ja hin-
dade ülevaatus
Uued programmid ja lahendused
(pöördumiste programm, tele-
marketingi teenuse pakkumine
jne)
Uued vahendusteenused
Ja palju muud uut …

Üksuste loomisega tekib nii väikse-
maid kui suuremaid muudatusi, mis
täna on kindlasti vajalikud. Sarnased
muudatused on läbi teinud mitmed
Eesti ettevõtted (nt Eesti Telefon) ja
postiorganisatsioonid maailmas (nt
Islandi Post). Üks meenutus aastast
2005, kui Islandi Post ütles meie koh-
ta – nagu Islandi Post 7 aastat taga-
si. Nii mõnedki asjad on tehtud juba
tänaseks, aga palju tööd on veel ees.
Lõpetan tsitaadiga raamatust Alice
imedemaal – paigalpüsimiseks tuleb
joosta nii kiiresti kui jaksu on, kuid
edasiliikumiseks tuleb joosta poole
kiiremini.
Kiiret ja edukat jooksmist.

Sirli Seliov
jaemüügijuht

Alates novembrist alustame Postisarves
uue rubriigiga „Teised meist”,

kus tuntud inimesed saavad sõna postiteemal.

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

„Kujutle, et oled metsloom ja
Sinu elupaika ohustavad kesk-
konna- või kliimamuutused. Kir-
juta kõikidele maailma inimeste-
le kiri, milles selgitad, mida nad
saavad Sinu ellujäämiseks ära
teha.” Selleteemaline kiri tõi
Hiiumaa, Palade põhikooli õpila-
sele Mariana Kösterile UPU 36.

Pliiats ja paber on parimad sõbrad
rahvusvahelise noorte kirja-
kirjutamise konkursil pronks-
medali.
Täna jätkab Mariana õpinguid Noa-
rootsi Gümnaasiumis.
Ema Ursula sõnul on Mariana alati
hästi kirjutanud ja lisab: „Neljandas
klassis osales ta samal konkursil, siis
tunnistati tema töö Eesti parimaks.
Raamatuid on ta alati palju lugenud.”
Küsimusele, kui suur on ema osa
Mariana käekäigus, näitab tütar kä-
tega ühetähenduslikult, väga suur.
Ema Ursulaga on nii mõnigi kord kir-
jutamise teemasid arutatud ja nõu ka
kuulda võetud, seda enam, et ema
oli omaajal hea kirjandite kirjutaja.
Marianast veel rääkides ütleb ema:
„Ajalehed on olnud tema lemmikud,
luges neid palju, lõikas huvitavamad
artiklid välja, kleepis paberile ja viis
ka teistele kooli lugeda. Tegi endale
selliseid miniajalehti.”
Mariana on enda sõnul kirjutamise-
ga sinapeal, kuigi vähesed kirjatükid
jõuavad teisteni. Rohkem kirjutab ta
endale ja mis üldse ei meeldi läheb
tuleroaks. „Luuletusi ei ole ma ku-
nagi kirjutanud, ainult nii palju, kui
koolis oli vaja. Mulle meeldib ilukir-

Säravate silmadega, toimekas
naine hakkab rahva hulgast sil-
ma. Lonkab pisut, aga see pole
määrav. Selleks naiseks on
Ramsi postkontori juhataja Inara
Barkane.

Sellele ametikohale tuli ta pool aas-
tat tagasi, kui endine postkontori ju-
hataja pensionile jäi. On see kokku-
sattumus või mitte, nii Inara kui tema
eelkäija Dzintra on mõlemad lätlan-
nad ja see neid kokku viiski. „Ainu-
ke, kellega sain Ramsis läti keelt rää-
kida, ju sellest meie suhtlemine al-
gaski. Ajapikku õppisin Dzintra kõr-
valt ka postitööd, olen teda asenda-
nud puhkuste ajal. Nii oli mul see töö
juba varem enam-vähem selge,” rää-
gib Inara.
Tööga on ta väga rahul, enda sõnul tuleb
ta iga päev rõõmuga tööle. See on tema
Eestis elamise ajal esimene töökoht.
Inara kodukohas elab ligikaudu tuhat

Inara võistleb järgmisel aastal paraolümpial
inimest. „Pood ja postkontor ongi meil
need kohad, kus lähikonna inimesed
kokku võivad saada.”
Selleks, et kõik on nii nagu praegu
on, oli vaja üht määravat juhust 1995.
aastal. „See oli vist saatus, et kokku
saime. Mina mängisin võrkpalli Ees-
tis, Inara Lätis, võistlused Kotkas, st
Soomes viisid meid kokku. Nüüd saab
meil koos oldud kolmteist aastat. Elus
peab õigesse kohta sattuma,” arvab
abikaasa Sven Jakobson. Selle mõt-
tekäigu jätkuks meenutab Inara, et
ajal kui Sven Riias sõjaväes oli ja
tema samas linnas elas nad miskipä-
rast üksteist ei leidnud.

Inara on sündinud ja kasvanud Riias.
Noorpõlves tegeles spordiga, laulis,
tantsis ja oli enda sõnul üldse väga
aktiivne. Ja siis muutus hetkega kõik,
paarkümmend aastat tagasi juhtus tal
autoõnnetus. Lihtsalt koju istuma jää-
da ta ei tahtnud. „Mõtlesin ja otsisin,

millega saaksin edasi tegeleda? Nii
leidsin Riias istevõrkpalli naiskonna,
hakkasin seal käima ja mängin siia-
maani. Kord kuus ühel nädalavahe-
tusel saame kokku, see on nagu tree-
ninglaager. Ega Lätiski kõik tüdru-
kud pealinnas ela. Suvel on olnud ka
pikemaid, kümnepäevaseid treening-
laagreid. Ramsist Riiga on 220 kilo-
meetrit.” Istevõrkpalliga tegelevad
inimesed, kellel on liikumispuue või
raskendatud liikumine või sportlased,
kellel on olnud sporditrauma.

„Nüüd seisab meil ees isegi para-
olümpia. Septembri keskel käisime
EM-il Ungaris, olime nii tublid, et
võitsime nii venelased kui sakslased,
mis tähendab, et järgmisel aastal sõi-
dame paraolümpiale. Ma mängin
Läti võistkonnas. Olümpiale sõidab
kaheksa võistkonda – Jaapani, Hii-
na, Ukraina, Sloveenia, Hollandi, Soo-
me, USA ja Läti,” on nii Inara kui
Sven uhked selle saavutuse üle.
Harjutamine käib ka kodus, suvel
saab seda õues teha, talvisel ajal tu-
leb läbi ajada suurema toa põranda-
ga. „Väga hästi saab mängida, istu-
me põrandal ja mängime. Katki on
läinud üks kell ja valgusti, aga sellest
pole midagi,” selgitab Inara.

Miks on nii, et need inimesed, kes
õnnetusest puutumata, on sageli mor-
nimad ja rahulolematud? „Kaotada
vist rohkem pole, tervis on ju kõige
kallim vara. Mis on läinud, see on
läinud, nüüd tuleb võtta kõige pare-
mat, mida elul pakkuda on. Kõige
tähtsamad on minu jaoks kallis mees

ja poeg,” arvab Inara. Sama kinni-
tab ka väikeettevõtjana tegutsev
Sven, et kõige tähtsam on loomuli-
kult pere.

Nii lätlaste kui eestlaste seas on jõulud
ja jaanid tähtsad pühad. „Eestlased on
väga tagasihoidlikud, pisut külmad ise-
gi, meie oleme emotsionaalsemad ja
laulda armastame palju rohkem, sel-
lest tunnen ka suurt puudust,” näeb
Inara põhjanaabreid, millele sekundee-
rib Sven: „Lätlased võtavad kõike roh-
kem südamega, lõunanaabrid on tem-
peramentsemad, olen nendega palju
koos olnud ja neid näinud. Kahel rah-
vusel on päris suur vahe, kuigi kilomeet-
rites on see väike.”

Vahepeal on meiega ühinenud pere
noorim liige, 11aastane Bruno. Võrk-
palli mängib temagi, spordikooli-
meeskonnas, aga pereringis ühineb
ta koos ema-isaga istevõrkpalli män-
gima. Koostegemisi on neil teisigi –
erinevad laua- ja sõnademängud,
doomino, kaardid. Suvekodus män-
gitakse petangi ja korvpalli. Kes on
ühiste ettevõtmiste initsiaator, ütleb
Sven: „Eks ikka lõunanaabrid, sest
eestlane tuleb ju käima sikutada.
Meie peres on ema ka see, kes pi-
dudel, sünnipäevadel igasuguseid
mänge ja võistluseid organiseerib.”
Erinevate temperamentide kooslust
peab Sven heaks, kunagi ei hakka
igav ja kõik probleemid saab lahen-
datud.

Eve Aab
toimetaja

janduslik tekst, ise lugu välja mõel-
da, oma tegelaste ja juhtumistega.
Üheteistaastaselt hakkasin käima
luuletuste esitamise võistlustel, siis
hakkas mulle näitlemine meeldima.
Sealt edasi tuli järgmine samm, kir-
jutasin näidendi „Kuhu küll need jõu-
lud jäid?”, mis jõudis koolis ka lava-
laudadele. Isegi teine osa sai kirjuta-
tud. Eelmisel aastal sain maakonna
kirjandivõistlustel I-II koha, kirjuta-
sin poisist, kes hakkas kurdistuma.”
Tõsisemate valikute aeg seisab
Marianal veel ees, kas õppida ars-
tiks, ajakirjanikuks/kirjanikuks või
näitlejaks. Viimast ametit ema küll
eriti ei toeta. Aga praegu õpib ta hu-
manitaarkallakuga klassis erinevaid
keeli – rootsi, ladina, inglise ja vene
keelt. Kirjutamise kohta ütleb Ma-
riana veel: „Kirjutades on sul pliiats
ja paber, need on nagu parimad sõb-
rad, ükskõik, mida kirjutad, igatpidi
jääb ta sinuga rahule, kui midagi ei
meeldi, tõmbad maha, paber unus-
tab ka selle või mine tea, paneb tule-
viku jaoks tallele.”
Viielapselise pere ema Ursula on
oma ainukese tütre Mariana saavu-
tuse üle uhke ja õnnelik.

Medali üleandmine toimus Hiiumaal,
Palade põhikoolis, kus rõõmu jätkus
kõigile, õpetajatele ja õpilastele.
Lisaks eelvooru võitnud töö autorile
Mariana Köster (15aastane, Palade
põhikool, õpetaja Aare Ristmägi)
märkis Eesti eelvooru komisjon ära
kolme konkursil osalenud töö auto-
rit: Kadi Aas (13aastane, Tabasalu
Ühisgümnaasium, õpetaja Niina
Peerna), Annika Laumets (12aasta-
ne, Jõgeva Ühisgümnaasium, õpeta-
ja Inga Reinumägi) ja Karl-Ruuber
Soolep (13aastane, Tabasalu Ühis-
gümnaasium, õpetaja Niina Peerna).
UPU ja UNESCO poolt korraldata-
va 37. rahvusvahelise noorte kirja-
kirjutamise konkursi teema on „Kir-
juta kellelegi kiri, miks maailm vajab
tolerantsust.” Konkursi tingimustega
saab täpsemalt tutvuda Eesti Posti
koduleheküljel www.post.ee
Töö tuleb saata aadressil „Kirjakir-
jutamise konkurss”, AS Eesti Post,
Pallasti 28, 10001 Tallinn, hiljemalt
29. veebruariks 2008 (kalendertempli
jäljend ümbrikul).

Eve Aab,
toimetaja

Jagatud rõõm – Inara, Bruno ja Sven.

Ema Ursula (pildil vasakul) on
uhke Mariana saavutuse üle.
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Neljandat aastat on Posti Parima
ürituse sõnumiks – teenindus on
elustiil. Tänan, palun, kliendisõb-
ralik teenindamine, oskus klienti
ära kuulata ja teda aidata kuulub
eduka teenindusettevõtte juurde.

Sel aastal kohtusid omaala paremad
Rakveres, kelleks olid kullerid: Ülar
Galindos (Paide pk), Kaido Paimets
(Paide pk), Gunnar Lender (Valga
pk), Urmas Pungar (Tartu postiveo
jaoskond), Taavi Tarkmees (Rapla
pk), Margus Kuuseväli (Haapsalu
pk), Enn Säde (Viljandi pk), Alar
Auksmann (Viljandi pk), Kalev Lohe
(logistikakeskus) ja Jüri Petrov (lo-
gistikakeskus). Klienditeeninda-
jad: Lea Klukas (Särevere pk), Sille
Tovstsik (Rakvere pk), Maire Praats
(Jõgeva pk), Lilian Olgo (Torma pk),
Annely Maivel (Mustamäe pk), Alla
Hargist (Tallinna pk), Ene Luht
(Orissaare pk), Maiu Ellermaa (Ko-
hila pk), Esta Vutt (Pärnu pk) ja Tiiu
Pirso (Tõstamaa pk). Kirjakand-
jad: Maire Põldmäe (Rakvere pk),
Leili Vendland (Paide pk), Nikolai
Fjodorov (Tartu väljakande jaos-
kond), Malle Kapp (Tartu väljakan-
de jaoskond), Annela Arike (Raasi-
ku pk), Anne Ostra (Pääsküla pk),
Kaia Luist (Laimjala pk), Maire
Kruus (Lihula pk), Lilian Pilv (Vänd-
ra pk) ja Kristiina Kivi (Viljandi pk).
Laiemas plaanis jäi üritusel silma ehk
see, et nii mõnigi kord vajab suhtle-
misoskus lihvimist. See tähendab ka
seda, kui mingit asja täpselt ei teata,
ei tohi seda kunagi kliendile välja
näidata, tuleb otsida lahendus, kuidas
klient vastuse saab. Kui hästi järele
mõelda, on selleks kindlasti kliendile
meeldivad võimalused olemas.
Veel ühest tähelepanekust, testi esi-
meseks küsimuseks oli, kes on ma-
jandus- ja kommunikatsiooniminis-
ter? Pakutud oli kolm varianti, minis-
ter  Juhan Partsi valis 17 inimest,
Eesti Posti nõukogu esimehe Meelis
Atoneni 13 inimest. Vastajaid oli kok-
ku 30.
Oli kuidas oli, millegi võrra oleme jälle
targemad.

Teenindus on elustiil

Võistlusel osales kolmkümmend omaala paremat tegijat.

Suurte postitöö kogemustega Ida regiooni postispetsialist Helgi Palts
kontrollib Viljandi pk kirjakandja Kristiina Kivi teadmisi, kes on selles
ametis olnud vaid mõned kuud.

Tõstamaa pk klienditeenindaja Tiiu Pirso „klienti” teenindamas. Logistikakeskuse kuller Kalev Lohe on oma etteasteks valmis.

Teoreetiliste teadmiste ja praktiliste
oskuste puntide summeerimise tulemu-
sel osutusid parematest parimateks:

Kullerid:

I koht – Kaido Paimets
II koht – Gunnar Lender
III koht – Enn Säde

Kirjakandjad:

I koht – Maire Kruus
II koht – Leili Vendland
III koht – Anne Ostra

Klienditeenindajad:

I koht – Esta Vutt
II koht – Alla Hargist
III koht – Annely Maivel

Palju õnne!
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Loosiõnn määras ka kulleritel praktilise ülesande sooritamise järje-
korra ehk kui kaua keegi pabistama pidi.

Kolm aastat head koostööd. Pildil vasakul Posti Parima korraldus-
toimkonna vedaja jaemüügijuht Sirli Seliov ja päevajuht Andres Karu.

Pärast päeva sissejuhatust alustasid kõik
testküsimustele vastamisega. Pildil Paide
pk kirjakandja Leili Vendland.

Heade suhtlemisoskustega Nikolai Fjodo-
rov Tartu väljakande jaoskonna kirjakand-
ja praktilist ülesannet lahendamas.

Teeninduse õnnevalemit otsivad koolitusel pildil esireas vasakult: Lea
Klukas (Säravere pk klienditeenindaja), Sille Tovstsik (Rakvere pk
klienditeenindaja) ja  Alla Hargist (Tallinna pk klienditeenindaja).

Üllatusürituseks oli Palmse mõisas salon-
gilik vene romansside õhtu. Pildil Ülle
Lichtfeldt ja Valga ppk kuller Gunnar
Lender.

Klienditeenindajatest saavutas võistlustel II koha Alla Hargist (Tallin-
na pk klienditeenindaja). Tunnistuse annab talle üle Eesti Posti juha-
tuse liige Aavo Kärmas.
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Põlva postkontori asukoht aastal 1918.

Meie ettevõttel on pikk ja huvi-
tav ajalugu, erinevad ühiskond-
likud korrad ja valitsused on jät-
nud oma jälje, mida tasub ikka
meenutada ja üle vaadata.
13. novembril 1918 alustas tööd
Eesti rahvuslik postiametkond,
mis oli toona riigiasutus.
Postiametkonna tähtsust riigi jaoks
näitab asjaolu, et paljud postikorral-
dust puudutavad otsused võeti vastu
riiklikul tasandil: Asutavas Kogus,
hiljem Riigikogus või määrati kind-
laks Ajutise valitsuse, hiljem teede-
ministri korraldustega. Riigi Teatajas
avaldati postiametkonna kohta käi-
vaid teateid – postimaksevahendite
käibele tuleku kohta, postiametnike
palkade kohta jne. Näiteks „Riigi
Teataja” nr. 2, 28. novembrist 1918
avaldas Tallinna postkontori lahtiole-
kuajad alates 25. novembrist 1918:
postiosakond oli avatud tööpäeviti kl.
9 – 13 ja 16 – 18, pühapäeviti 9 – 11.
Margikassa oli avatud tööpäeviti kl.
9 – 20 ja pühapäeviti 9 – 11.1 „Riigi
Teataja” ülejärgmisest numbrist võis
lugeda, et kuna uued postmargid olid
müügil, võis lihtkirjad Tallinnas jälle
postkastidesse panna. Senised kee-

lavad sildid postkastidel lubati kiire-
mas korras ära muuta. ( Ajal, mil
puudusid postmargid, sai kirju posti-
le anda vaid postkontoris sularaha
eest tasudes.) Kirjade tsenseerimi-
ne oli lõpetatud, mistõttu kirjad tuli
kinni kleepida. Saatja aadressi kirju-
tamine ümbrikule polnud enam ko-
hustuslik, postivalitsus soovitas seda
siiski teha kirjasaatjate endi huvides,
kui kiri mingil põhjusel ei peaks saa-
jani jõudma, oleks võimalik see saat-
jale tagasi toimetada.2
Periood november 1918 – veebruar
1919 on huvitav selle poolest, et Eesti
alal eksisteeris kaks postiametkonda
– Eesti Vabariigi Posti telegraafi- ja
telefonivalitsus ning Töörahva Kom-
muuni Post Tartus, Narvas, Võrus jm.
Nimetatud postikorraldus jättis endast
mõned jäljed ka ülevõetud postkonto-
ritesse. Töörahva kommuuni ametlikud
kirjablanketid näiteks.
13. – 30. novembrini 1918 avati 70
postkontorit ja üks postiagentuur,
detsembris lisandus veel 12 kontorit
ja 2 agentuuri. 16. märtsiks 1919 oli
posti – telegraafi – telefoniasutusi
kokku 100.
Peale esimeste, nn lillemustri marki-

Ligemale pool sajandit postitööl,
võib enda kohta öelda Lavassaa-
re postkontori juhataja Laine
Koger, kellel 1. novembril täitub
49. aastat Postis.

Magades panin sideukse võtmed padja all

„Olin siis 17aastane, kui minust sai
sidejaoskonna ülem. Üks sõber kut-
sus, tule ja proovi. Ta oli mind aasta
varem näinud kaupluses inventuuri
tegemas. Ju ta nägi, et sain rahaliste
asjadega päris ilusti hakkama Kuna
mul töökohta polnud, siis tulingi. Üks
vanem naine Audru sidest õpetas
mind. Lahkudes ütles ta, ära siis kohe
minema mine, jää ikka kauemaks
paika. Jäingi ja olen seda tööd teinud
tänase päevani,” meenutab Laine.

Posti veeti sel ajal liinibussiga. Kui
õhtul oli kassas raha lubatust rohkem,
tuli sideülemal endal see bussiga lin-
na viia. Ja otse loomulikult tuli neid
käike sobitada bussiaegadega, päris
öö peale ei tohtinud ka jääda, kuna
tegemist oli rahaga.
Vastutus oli suur, kas see ei hir-
mutanud?
„Hirmu oli ikka ka, algul isegi maga-
sin sideukse võtmed padja all, tead-
sin raudselt, et need peavad mul enda
lähedal olema. Ega ma otseselt var-
gaid kartnud, aga ikkagi oli tunne, et
ma ei tohi võtmeid kuhugi ripakile
jätta. Jõõpre sides oli sel ajal peale
minu kolm postiljoni ja posti viidi ini-
mestele hobustega. Hommikul tuli
ise postile bussi saabumise ajaks vas-
tu minna, tagasiteel panin samuti posti
peale. Kui sides oli rohkem raha vaja,
toodi seda linnast samuti bussiga. Siis
olid suured rahatähed ja rahakotid
olid ka suured.”
Kaks inimpõlve ühes ametis on
tohutult pikk aeg. Missugused on
teie pilgu läbi head ja vead nii
algusaastatel kui täna?
„Ligemale viiskümmend aastat tagasi
ei osanud midagi muud ja teisiti tah-
ta. See oli suur asi, kui said teha tööd,
kus olid puhtad riided seljas, mitte
laudas või põllul hargiga heina tassi-
da. Sel ajal olid postitöötajad rohkem
au sees. Lähipiirkonnas oli riigiamet-
nikke vähe – õpetajad ja postitööta-
jad. Vahel mõtlesin küll, et tahaks
midagi muud teha, aga ära siiski ei
läinud. Aastaid tagasi käisin teistes
postkontoris inimestele puhkust and-

mas, siis oli niisugune tunne, et mul
ongi uus töökoht – mul olid uued ruu-
mid, uued inimesed ja see oli suur
elamus. Praeguse postitöö juures
oleksin mina postiljonid alles jätnud.
Viimase nelja-viie aasta jooksul on
siin üheksa FIE-t olnud. Kui inimene
on töö selgeks saanud, siis läheb ta
jälle minema. Noored ei taha posti-
tööle tulle, neile meeldib hommikul
kaua magada. Ise olen kõik postirin-
gid läbi sõitnud. Uuel inimesel on al-
gul päris keeruline, ühel pool teed on
postkast, teisel pool maja. Võta siis
kinni, kuhu post panna?” Samas on
Laine veendunud, et midagi ei pea
elus samaks jääma. Teenused lähe-
vad kallimaks, inimesed rikkamaks.
Elate linnas ja käite Lavassaar-
de tööle?
Lavassaares on Laine tööd teinud
kakskümmend aastat, kolmkümmend
viis aastat on ta elanud Vana-Pär-
nus, mis tähendab, et iga päev tuleb
hommikul tööle ja õhtul koju sõita 30-
nd kilomeetrit. Tema õnneks tuleb
praegu hommikul linnast buss ja ta
jõuab poole kaheksaks tööle, mis jä-
tab vajadusel aega ka ruumide ko-
ristamiseks. Koju saab ta postiautu-
ga. See kõik rõõmustab Lainet, sest
on olnud ka neid aegu, kui sõidetud
kahe bussiga ja siis veel pool teed
jalgsi käidud. „Ma olen väga rahul,
keskküttega ruumid teisel korrusel,
nii ei pea ka akende ees trelle ole-
ma, nagu vanasti oli. Siinne rahvas
on tore, vallainimesed samas majas,
oleme nagu üks pere,” räägib post-
kontorijuhataja. Klientide üle ta ei

de ilmumist 24. novembril 1918 tuli
hakata mõtlema oma postmarkide
kujundamisele.
„Riigi Teatajas” nr. 7/1918 kuulutas
rahaministeerium välja konkursi riigi
rahade, postmarkide, tempelmarkide,
äritunnistuste ja panderollide kavade
valmistamiseks. Postmarkide kohta oli

öeldud, et kavatseti välja anda post-
marke mitmes hinnas ühesuguse ku-
jundusega, kusjuures väärtust määra-
sid värv ja pealetrükitud nominaal.

Aive Küng
Postimuuseumi juhataja

(Järgneb)

Laine Koger Edela regiooni sü-
gispäevadel.

kurda, seda päeva pole, kui inimesi
postkontoris ei käi. Üle 160ne inime-
se saab pensioni postkontorist, vane-
mad inimesed on kohusetundlikud, st
maksavad maksud kohe ära. Ja kui
juba postkontorisse tuldud, ostetak-
se ka muud kaupa. Lavassaares ar-
vutit veel pole, kui tuleb loodab Lai-
ne ka selle kasutamise selgeks saa-
da.
Mis mahub veel elurõõmsa nai-
se päevadesse?
Laine ise kasvas üles peres, kus oli
seitse last. Praegu on ta juba vana-
vanaema, kahel oma lapsel on kok-
ku neli last ja ühel lapselapsel oma-
korda kaks last. Kõige pisemate jä-
reltulijatega elab Laine ühe katuse all.
Seitse aastat tagasi sai temast ka
rahvatantsuringi „Vanaemad” liige,
neid hakkajaid naisi on kokku 16, kes
kord nädalas käiavad Jõõpres jalga
keerutamas. „Mulle meeldib seal,
maainimesed tahavad suhelda ja
koos käia. Sügist ei jõuta kohe ära
oodata, kui jälle tantsima hakkame.
Tänu tantsimisele olen saanud ka
sõitmas käia.”
Juba lapsepõlvest on Laine metsaga
sinapeal. Nii käib ta tänaseni igal
aastal Lavassaare rabas, kust saab
korjata alustades mustikatest ja lõ-
petades jõhvikatega, ka seeni. „Ise
mõtlen, kui tervisega probleeme pole
ja saan oma tööga hakkama, siis ei
tahakski veel ära minna. Käin met-
sas energiat kogumas, siis ei ole hai-
ge ka.”

Eve Aab, toimetaja
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„Tere sügis”

Edela regiooni juhataja Aivar Sülla tegeles ka sügispäevadel juhtimi-
sega. Tema järgi tulevad Sirje Õepa (Viljandi pk klienditeenindaja),
Urve Vesik (Audru ppk juhataja), Endel Miller (Kõo pk kirjakandja)
ja külalisena Gert Kiiler.

Kohaliku giidi Jaan Allase juhendusel tutvutakse lähemalt Rõuge
ürgoruga.

Täpsusvisked Kiidi moodi. Kes-
kendunult sooritab viset jaeklien-
dihaldur Rita Haljak.

Postirahva tegemised panid kaasavõetud pisipõnnid lausa hämmin-
gusse.

Kriketimängu tublid tegijad olid
Ülle Meerase (Tihemetsa pk kir-
jakandja) pojad, üks neist kao-
tusest päästmas neljandat võist-
konda.

Oleks ilmataat ka meiega. Katrin Püks (Edela regiooni personalijuht).

Eesti Posti peakontor otsib oma  meeskonda:

Andmehaldurit
Müügiassistenti
Turundusspetsialisti

Täpsema informatsiooni töökuulutuste kohta leiad intranetist:
Personalitöö > Tööpakkumised.

Soovita meile oma tuttavat ning saa osa värbamispreemiast

Edela regiooni postirahvas ütles sügisele tere Kiidi turismitalus,
Rõuge ürgorus.

Üks nädalavahetus looduses koos kolleegide ja lastega seob meid emotsio-
naalselt rohkem kokku kui pikad tööpäevad. Postijuttu räägitakse nii või naa,
ainult vabalt ja vahetult.

Kaunis Võrumaa loodus koos teejuhi Jaan Allasega, on just see, mida me
kõik vahest vajame. Teha silmad ja kõrvad lahti, vaadata ja kuulata – lihtsalt
olla.

Irina Klimenko – 6. oktoobril 20.
tööjuubel – Tallinna sorteerimiskes-
kuse kirjaposti jaoskonna vahetuse
vanem
Maie Jaško – 11. oktoobril 30. töö-
juubel – Põhja regiooni Lasnamäe pk
juhataja
Niina Ljadova – 13. oktoobril 20.
tööjuubel – Põhja regiooni haldusosa-
konna koristaja
Helgi Roops – 18. oktoobril 40. töö-
juubel – Põhja regiooni Nõmme pk
kirjakandja

Lea Klukas – 23. oktoobril 20. töö-
juubel – Ida regiooni Säravere pk
klienditeenindaja

Lidia Jegorova – 26. oktoobril 20.
tööjuubel – Tallinna sorteerimiskes-
kuse kirjaposti jaoskonna postitööt-
leja
Siiri Park – 27. oktoobril 25. töö-
juubel – Edela regiooni andmetööt-
lusosakonna andmetöötleja

Palju õnne!

Tööjuubelid
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(Algus septembrikuu Postisarves)

Minule juhtusid halvemad kuud, ke-
vadine teedelagunemise aeg, et ho-
bune vankriga läbi saaks, tuli endal
maha hüpata ja aidata vankrit tagant
tõugata. Iga päev tuli postiga jalgsi
maha käia 25 kilomeetrit.”
Mõni seik jääb elust rohkem meel-
de, Antsla aegadest rääkis ta järg-
mise loo. See oli talvel, metsaven-
nad liikusid ringi. Antslast tulles hüp-
pas järsku üks mees lumevalli tagant
teele, haaras hobuse suu juurest kin-
ni ja tahtis raha saada. „Ta vaeseke
eksis, arvas, et ma toon Antslast raha.
Tookord oli mul küllaltki laisavõitu
hobune, aga sel hetkel oli ta küll virk.
Lõi jalaga seda meest, nii et ta lum-
me uppi lendas. Mina kukkusin saa-
ni kõhuli ja siis vuhises kaks kuuli üle
minu.” Õnnelik õnnetus, aga rääki-
da ei tohtinud ta sellest kellelegi, aeg
oli niisugune.

Hobustest rääkides ütleb Laine
Roht: „Ta on küll tark loom, aga
ka temal võib kõike ette tulla…
Nad on ikka päris hulle tükke tei-
nud, aga see on kõik loomale
andeks antud.”
Hobust postitööks kolhoos Lainele ei
määranud, st kui tallis oli vaba hobu-
ne, võis ta selle võtta. „Juhtus ka
seda, läksin hommikul tallist hobust
küsima, aga kõik olid juba jaotatud.
Siis pidin ma ikka jala laskma. Need
jalad on kolmkümmend aastat posti
kandnud.
Kasutada sai erinevaid hobuseid,
mõni lõhkus nii, et talli juurde jõudes
olid saanist ainult jupid järgi. Ja ega
loom ka alati süüdi olnud, võib-olla
teinekord eksisin mina ka. Kõige
halvem lugu juhtus siis, kui olin Ähi-
järve kolhoosis. Seal oli postipunkti
lähedal mesipuu, tol päeval läksid
nad miskipärast väga kurjaks, lenda-
sid mulle ja hobusele selga. Hobune
pani lõhkuma, lõi mind vankri alla,
nii et ohjad jäid ümber jala ja nii nagu
ma olin, vedas ta mind vankriga kaa-
sa … see lugu lõppes kolme operat-
siooniga, aga sellest me vist rohkem
ei räägi,” ütleb Laine mõtlikul-rahu-
likul häälel. See õnnetus juhtus Lai-
nega 1953. aastal, talle määrati II
grupp. Postitööd tegi ta veel aastani
1979. Laine ütleb elutargalt: „Inime-
ne eksib kahel jalal, hobune neljal,
ainult sellel viimasel juhul teeb ta ka-
hejalgsele sõitu.”

Noored on ikka noored, lusti ja
lõbu oli ka siis Laine sõnul na-
bani.
„Ma oli selline kerge jalaga inime-
ne nagu postiljon kunagi, nii jätkus
mind veel igale poole ettekandjaks.

Need jalad on kolmkümmend
aastat posti kandnud

Mõnikord oli ka nii, et kadunud ema
viis minu eest posti, kui mina mõ-
nel peol olin. Mis tükke küll elus
tehtud pole, sugulase matusepeolt
läksin järgmisel päeval pulmapeo-
le ettekandjaks. Ja „amor-postil-
jon” olen pidudel olnud.
Kaval pidi ka olema, inimesed küsi-
sid ikka uudiseid Kui ma oleksin kõi-
kidele küsimustele ausalt vastanud,
et selles majas elatakse niimoodi ja
selles naamoodi, siis oleksin terve
kolhoosi tülli ajanud. Nii saigi anek-
doote räägitud. Töö kõrvalt sai kõik
nooruse uljused ära tehtud, siis olid
ju väsimatu,” räägib sel aastal oma
80. juubelil tantsu löönud Laine Roht.

Inimestega on Lainel suhe vas-
tastikkune.
Jutuajamist toetama tulnud lähi-
kondsetel Ainol, Tiinal, Milvil ja
Triinul on igaühel oma kogemused
ja suhe tädi Lainega. Aino ja Tiina
räägivad oma loo ehk abist, mida
nad on temalt saanud. Nagu ühest
suust jääb kõlama, Laine on harul-
dane inimene, tema juures on hea
olla, siit saab alati positiivse laen-
gu. Ta ei hädalda kunagi, naerab
alati ja kui vaja, lööb tantsu. Lähi-
kondsete ärgitusel tuleb jutuks ka
see seik Laine elust, kui ta oli 16-
aastane. Nakkav tuberkuloos viis
ta haigevoodisse pooleks aastaks.
„Õpetaja käis kodus õpetamas,
kuus klassi jõudsin ära lõpetada.
Minu eluunistuseks oli arstiks õp-
pida, aga läks nii, ülikooli uksi ma
ei kulutanud, kulutasin ainult Kai-
ka kooli uksi,” räägib pool sajandit
inimesi tohterdanud teadjanaine
Kaika Laine. Postiga on tal jätku-
valt tihe side, kogu elu on olnud aja-
lehtede sees. Ka praegu käib tal
koju hea hulk ajalehti-ajakirju, Pos-
timeest nimetab ta eraldi, mida ta
on alati tellinud (juba Edasi aega-
dest – toim.). Postitöö kohta ütleb
Laine: „Olgu kord või valitsus mis-
sugune tahes, postiljon on alati ol-
nud ja jääb pärast meid ka. Kes on
selle töö peal, sellel on eluaegne
leib laual.”

Elutöö teinud vanaproua istub oma
rahulikul moel ja peab täna kõige
väärtuslikumaks seda, et saab oma
jalgadel käia, oma kätega tööd teha,
oma silmaga näha ja oma kõrvaga
kuulda.
Veel üks huvitav tähelepanek – Lai-
ne silmalaugudel on päikesekiirte
sarnased kortsud.

Eve Aab
infotoimetaja

5. oktoober 2007

388-05.10.07

Nominaal 10.00
Trükk ofset
Kujundus Vladimir Taiger
Perforatsioon 13:13
Poogen 5 x 4
Trükiarv 180 000
Trükikoda AS Vaba Maa

11. oktoober 2007

389-11.10.07

Nominaal 5.50
Trükk ofset
Kujundus Riho Luuse
Perforatsioon 13¾:14
Poogen 5 x 5
Trükiarv 535 000

2006. aastal Eesti Posti poolt
välja antud margiplokk „Esto-
nia – 100” tunnistati rahvusva-
helise Jehudi Menuhhini nime-
lise auhinna teise koha väärili-
seks .
Margiploki kujundasid kunstni-
kud Ülle Marks ja Jüri Kass.

Auhinda antakse välja alates 2000.
aastast maailmakuulsa viiuldaja ning
muusikategelase Jehudi Menuhhini
(1919-1999) mälestuseks. Selle raa-
mes valitakse eelmise aasta kõige
silmapaistvamad muusikateemaliste
postmarkide kujundajaid üle maailma.
Võitjate väljaselgitamisele kaasatak-
se omaala spetsialistidele lisaks ka
tunnustatud filateliste kõigist maail-

Estonia margiplokk pälvis
rahvusvahelise auhinna

Ragnar Nurkse 100

Kanepi Jaani kirik

ma paigust ning hääletamine toimub
interneti vahendusel.

2007. aasta Jehudi Menuhhini auhin-
na esimese koha pälvis Belgia, teise
Eesti ning kolmas koht läks jagamise-
le Suurbritannia ja Austria vahel. Ülle
Marksi ja Jüri Kassi  „Estonia  – 100”
kujundatud margiplokk tunnistati ka
Eesti kauneimaks postmargiks 2006.

Auhinnatud tööd leiab aadressilt
http://www.geocities.com/musical-
stamps/menuhin/ymstartd.html

Informatsioon margiplokk „Estonia”
teater 100: http://www.post.ee/
?id=1595&product_id=882&c_tpl=1019

Margiploki esitlusel Estonia Talveaias 2006 Jüri Kass ja Ülle Marks.
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