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Postipanga tublimad tegijad kohtusid tänuüritusel SEB Eesti Ühispanga
peahoones. Sombusest ilmast hoolimata olid kohalolijad heatujulised. Ühes-
koos vaadati tagasi tehtule, jagati tunnustust ja räägiti lähiaja plaanidest. Üri-
tuse avasõnad ütles SEB Eesti Ühispanga juhatuse liige ja jaepanga divisjoni
direktor Riho Unt, ülevaate Postipanga tööst tegi divisjoni direktori ase-
täitja Tõnu Sepp.
Üritus jätkus tänukirjade ja auhindade üleandmisega. Eelmise aasta pari-
ma Postipanga kollektiivi tiitli said: Alatskivi, Iisaku, Leisi, Turba ja
Tõstamaa postkontorid. Iga postkontori kollektiiv sai preemiaks 5000
kroonise kinkekaardi. Tulemuslikkuse arvestamisel lähtuti arveldustehingu-
te, sõlmitud lepingute ja vastava piirkonna postkastide arvust.  
Parima Postipanga müügikampaania müüja 2007 tiitli pälvisid (kahel müü-
gikampaanial enim lepinguid sõlminud klienditeenindajad): Tiina Jõgi – Vast-
seliina, Tiina Lehis – Aseri, Vilma Eomois – Rõuge, Jelena Rebmann –
Narva-Jõesuu, Tiina Matvejeva – Aseri, Olga Buldakova – Kohtla-Järve,
Lembi Kolu – Püssi ja Viivi Tonka – Sonda postkontorist.
Parim Postipanga teenuse osutaja 2007 tiitli andmisel lähtuti erineva-
test kriteeriumidest, alustades sõlmitud lepingute arvust kuni parima kon-
sultatiivse rollini: Livia Levand – Sangaste, Vilve Rikkinen – Aruküla,
Kätlin Kont-Matsuzaki – Tootsi, Urve Pikner – Tootsi ja Valentina
Deinekina – Kallaste postkontorist.

Pikemat aega heade müügitulemustega silma paistnud Aseri postkontori
juhataja Tiina Matvejeva sõnul tuleb alustada eeltööga juba siis, kui alga-
vast kampaaniast on teada antud.
”Kampaania eesmärk ja kellele see on
suunatud, peab selge olema. Siis tu-
leb otsida sihtgrupp ja hakata selgi-
tustööd tegema. Nii ei saa, et kam-
paania juba käib ja me ei tea, mida
peame tegema või pole kaupa telli-
tud. Ettevalmistus ja läbimõeldud
suhtlemine on väga tähtsad.”
Tiina arvates Aseri vallas sellist inimest
pole, kes oma elu jooksul postkon-
toris poleks käinud. Siin saab kirja ja
pakki saata või kätte saada, teha pan-
gatehinguid, sõlmida lepinguid, tasu-
da makseid, kaupa osta ja pensioni
saada. Seda ei pea ta vabanduseks, et inimene ei taha näiteks Ühispangas
arvet avada – no miks ta ei taha, selgitada tuleb, küll ta siis tahab. Seda
enam, et seal Hansapanga kontorit pole. „Ise olen viienda põlve Aseri ela-
nik, tunnen kõiki ja kõik tunnevad mind. Inimesed tahavad postkontorisse
tulla ja mina tahan, et nad tulevad. Selle nimel tuleb tööd teha. Igal kaubal
on ostja, ta tuleb ainult üles leida. Tunnustusega on nii, see annab tõuke –
me suudame, tahame ja oleme heas kirjas. Olgu selleks siis hea sõna või
materiaalne motiveerimine,” ütleb Tiina Matvejeva.

Kallaste postkontori klienditeenindaja Valentina Deinekina on üks pari-
matest Postipanga teenuse osutajatest. Postitööl on ta olnud kuus aastat,
millele eelnes sama pikk aeg SEB Ühispanga telleriametis. „Ju peavad klien-

Igal kaubal on ostja, ta tuleb ainult leida

did mind usaldusväärseks, varem käi-
sid nad pangakontoris minu juures ar-
veid avamas, nüüd tulevad postkon-
torisse. Teenuseid peab väga hästi
tundma, kui midagi valesti pakun,
vaevalt, et minu juurde järgmine kord
tullakse. Inimestega peab suhtlema,
rääkima ja selgitama, kui vaja ka mitu
korda,” arvab Valentina. Postipanga
kasuks räägib ka see, et Kallastel pan-
gakontorit pole. Kliendid on harju-
nud postkontoris käima, mõnel on
asja isegi mitu korda päevas. Mõle-
mad naised ütlevad heade tulemuste kohta – see on kollektiivne töö.    
Kuigi tänuüritusel tunnustati tublimaid, tänab Eesti Posti ja SEB Eesti Ühis-
panga juhtkond kõiki Postipanga ja selle tööga seotud inimesi tehtud tubli
töö eest.

Kaie Kompus
turundusspetsialist

Viimastel kuudel on Eesti Posti juhatus ja divisjonide juhid aktiivselt tööta-
nud uute tegevussuundade ja eesmärkide kujundamisega. Selle tulemusena
on ettevõttes kinnitatud uuendatud missioon, väärtused ja visioon.
Ettevõtte viimaste aastate majandustulemused ja Eesti postituru avanemine
alates 2009. aastast on tinginud vajaduse ettevõtte tegevuse ümberkorralda-
miseks, efektiivistamiseks ja uute tegevussuundade väljatöötamiseks. Eesti
Posti peamised tegevussuunad on senisest jõulisemalt logistika ja infologis-
tika valdkondadesse sisenemine. Sellest on tingitud ka  struktuurimuudatu-
sed, et erinevate valdkondade vastutus oleks selgemalt paigas, ettevõtte kulud
läbipaistvamad ja loodud eeldused postiturul läbilöömiseks.
Eesti Posti visiooniks on olla klientide jaoks usaldusväärseim, innovaatiliste
lahendustega partner aastaks 2013. Uue visiooni ja tegevussuundade välja-
töötamise käigus tekkis vajadus ka missioon ja väärtused üle vaadata, et iga
töötaja saaks väärtuste kandmise kaudu anda oma panuse ettevõtte ees-
märkide täitmisele. Ettevõttel on olemas väga oluline ressurss – meie töö-
tajad – kelle juures väärtustame kliendikesksust, usaldusväärsust,
innovaatilisust ja jätkusuutlikkusele suunatust. Kogu ettevõtte eesmärgisüs-
teemi juures kehtib lihtne seos – kui läheb hästi ettevõttel, läheb hästi igal
töötajal.
MEIE MISSIOON:
Jõuame igaüheni Eestis – pakkudes kvaliteetseid teenuseid ja paindlikke
lahendusi postiteenuste, logistika ja infologistika valdkonnas.
MEIE VÄÄRTUSED:
Ettevõtte kõige suuremaks väärtuseks on töötajad, kes on kliendikesksed,
usaldusväärsed, innovaatilised ja jätkusuutlikkusele suunatud.
Kliendikesksus – jõuame iga kliendini, tegutseme avatult ja läbipaistvalt,
oleme paindlikud.
Usaldusväärsus – toetume pikaajalisele kogemusele, oleme pühendunud
meeskond, täidame oma lubadused.
Innovaatilisus – oleme avatud uuendustele, viime ellu head ideed.
Jätkusuutlikkus – saavutame seatud eesmärgid, oleme säästlikud oma
tegemistes.
MEIE VISIOON:
Olla klientide kauba- ja infovoogude väärtusahelas usaldusväärseim
innovaatiliste lahendustega partner, kasvatades klientide ning enda väärtust.
Usaldusväärne – õige asi, õigel ajal, õiges kohas, õiges koguses – emot-
sioonid kauba peale.
Innovaatiline – oleme avatud, õpivõimelised ja uuendusmeelsed, tunne-
me kaasaegseid tehnoloogiaid ja trende maailmas ning ennetame klientide
muutuvaid vajadusi ja rakendame lennukaid ideid.
Väärtustloov – tunneme kliendi väärtusahelat, keskendume vastastikku
kasulikele lahendustele ja pikaajalisele koostööle.

Marek Raud
strateegiakoordinaator

Eesti Posti uus missioon, väärtused ja
visioon

Postipanga tänuüritus – pildil Posti parimad Postipanga teenuse osutajad, teenusementorid
ning Panga ja Posti esindajad.
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Täna kehtiva postiseaduse alusel
avaneb postiturg kõigi teenuste
osas 2009. aasta algusest. Ehkki
poliitikute hulgas on räägitud ka
turu avamise edasilükkamisest, ei
saa miljardikroonise käibega ette-
võte, mis vastutab tuhandete ini-
meste eest, pelgale jutule lootma
jääda. Seepärast tuleb valmistuda
turu avamiseks uuest aastast.

Eesti Postile tähendab see harjumist
uue olukorraga, mis seab ettevõtte
varasemaga võrreldes hoopis teistsu-

Jaanuari alguses oli kõigil Posti
töötajatel võimalus hääletada
Posti Aastategu 2007, et selgita-
da välja, milline oli eelmisel aas-
tal meie oma inimeste arvates see
kõige tähtsam või enam mõju
avaldanud tegevus, ettevõtmine
või üritus.

Osavõtjaid oli küll veidi vähem kui
lootsime, kuid siiski arvestatavalt, et
erinevate nö tegude jõujooned välja
kujuneksid.
Konkurentsitult kõige populaarsem
oli Spordiklubi loomine, mis sai pea
pooled hääled, sellele järgnes uute
sorteerimisliinide muretsemine ja käi-
vitamine ning kolmandana sai kõige
rohkem hääli uus juhatus. Pea võrd-
selt peeti tähtsaks 44 postkontori sul-
gemist, käimasolevaid struktuuri-
muudatusi, Tartu terminali avamist,
uute vormiriiete, jalgrataste ja kaas-
aegse autopargi muretsemist. Ära mainitutest võib veel esile tuua logistikateo
hõbemedalit, Postibussi, jõulukoormusega edukat toimetulemist ja Postisar-
ve uut kujundust.

Posti Aastategu 2007 – Spordiklubi loomine
Spordiklubi loodi 23. aprillil 2007 Hans Teivi ja Indrek Raigi poolt. Täna
on Spordiklubis ca 950 liiget. Kokku on liikmed näidanud 62 erinevat spor-
diala, millega nad on iseseisvalt tegelenud, sh ka näiteks sellised alad nagu
veelaua sõit, kickboxing, karate, line-tants, sambo, body combat, kriket, jääpall
jne. Kõige rohkem tegeletakse Spordiklubis ujumise ja aeroobikaga. Sporti-
misvõimalusi on igas maakonnas ja kõigis suuremates linnades. 2008. aasta
märksõnadeks on meeskonnaalad, eelkõige pallimängud.

Posti Aastategu II koht – uued paki- ja kirjasorteerimisliinid
Uus pakisorteerimisliin, mis on võimasaim omataoline Balti riikides käivitati

Postiturul on ees muutuste ajad

guste väljakutsete ette. Kui 2009. aas-
ta alguseks ei ole kõik meie teenused
klientidele kas kvaliteedi või hinna
koha pealt meelt mööda, tekib suur
võimalus uute konkurentide tekkeks
ning turule tulemiseks. Kindlasti ei tule
konkurentsi karta, lihtsalt meie teenu-
sed peaks olema parima hinna ja kva-
liteedi suhtega. Viimase saavutamine
seab aga meie ette uusi ülesandeid.
2007. aasta majandustulemused ei ole
Eesti Postile  rõõmustavad. Kahjumit,
mida poolaastaks oli kogunenud üle 20
miljoni, kogunes juurde ka teisel pool-
aastal. Kahjuks on paljud muudatused,
mida pidanuks tegema juba aastate eest,
jäänud tegemata ning kõik see koor-
mab ettevõtet kuludega, mis tuludena
võrreldavalt tagasi ei too. Ent miljardi-
kroonise käibega ettevõtte ei ole kerg-
liiklusvahend, mille pööramiseks piisab
uutest juhtidest või mõnest kiirest otsu-
sest. Siin annavad otsused tulemusi alles
pikema aja pärast ning lühiperspektiivis
toovad osad lahendused endaga kaasa
isegi kulude kasvu.
Kindlasti ei ole muutused ettevõttes
lõppenud. Postivõrgu kaasajastamine

ehk kohandamine meie klientide va-
jadustega jätkub. Ehkki see näib tra-
ditsioonide vastasena, tuleb mõista, et
oma teenuseid saab ettevõte pakku-
da seal, kus on piisavalt kliente, et te-
gevus ka ära tasuks. Üritades iga hin-
na eest laia võrguga jätkata, võime
ühel hetkel, aga liiga hilja mõista, et
sellise kangekaelsusega satuvad löögi
alla meie tegevused ka klientidele üli-
vajalikes piirkondades, sest rahaliste
võimaluste killustamise tõttu ei ole
pakutavad teenused piisavalt kvaliteet-
sed või odavad.
Peame muutuma veelgi efektiivse-
maks. Uue juhtimissüsteemi ehk tule-
musüksuste rakendamine peaks hak-
kama sel aastal esimesi vilju andma.
Kuna iga üksus peab suutma end tões-
tada, seisavad ees ka ridade ülevaata-
mise ajad. Ilmselt saab lähiajal selgeks
iga konkreetse inimese panus ettevõtte
töösse. Investeeringud tehnikasse pea-
vad vähendama vajadust tööjõu järe-
le. Kui me kaasaegset tehnikat kasu-
tusele ei võta, siis jääme teenusepak-
kujana lihtsalt hätta ning klientidest il-
majäämine on tänapäeval nii lihtne.

Kõik meie poolt osutatavad teenused
peavad olema isetasuvad. Ei saa üh-
tede teenuste arvelt hoida üleval teisi.
Esiteks on see majanduslikult ruma-
lus ning mitteperspektiivikas, aga kind-
lasti ka ausa ettevõtluse vastane tege-
vus. Täna oleme olukorras, kus uni-
versaalse postiteenuse osutamine on
ettevõttele justkui kahjulik, ent tegeli-
kult näitab see vajadust paremaks
koostööks tururegulaatoriga.
Eestis räägitakse tihti, et ei saa loota
vaid odavale tööjõule. See arusaami-
ne peab jõudma ka Eesti Posti. Ini-
mesed peavad olema motiveeritud
hästi töötama, peab olema meeskon-
natunne, kus igaüks mõistab, et tema
tegevusest sõltub asutuse hea nimi.
Siinkohal rõhutan, et selline meeskon-
natunde loomine ei saa olla vaid töö-
andja ülesanne. Iga Eesti Posti töötaja
peab mõistma, et tema tehtud või te-
gemata töö, tema osutatud teenused
ükskõik kuidas nad tehtud saavad, on
osa terve suure meeskonna näost.

Meelis Atonen
Eesti Posti nõukogu esimees

2006. aasta lõpus. Liin sorteerib 3600 pakki tunnis, jagades pakid automaat-
selt sihtnumbrite või aadresside alusel nii regioonide, postkontorite kui kan-
deringide lõikes, muutes nii saadetiste sorteerimise kiiremaks ja täpsemaks.
Pakisorteerimisliini käivitamisega vähendati autode ooteaegu ning kiirendati
oluliselt koormate laadimist, mille tulemusena jääb rohkem aega saadetiste
laialitoimetamiseks. Uus kirjasorteerimisliin käivitati 2007. aasta lõpus. Teh-
noloogiliselt võimaldab liin automaatselt sorteerida kanderingide lõikes mak-
simaalselt 36 000 kirja tunnis, seade kogub kõik vajalikud statistilised andmed
nagu kaal, mõõdud ning kirjade kogused sihtpiirkondade kaupa ja kustutab
margid vähendades seeläbi oluliselt käsitöö mahtu.

Posti Aastategu III koht – Posti uus juhatus
Eesti Posti juhatuse liikmeteks on Ahti Kallaste ja Aavo Kärmas. Uus juha-
tus on selgeks suunaks võtnud ettevõte kahjumist välja tuua ja jätkusuutlikuks
muuta, et olla valmis postituru avanemiseks 1. jaanuaril 2009.

Terves kehas terve vaim

Posti Aastategu 2007
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Meie postkontoris Õismäel on alati järjekorrad. Sabas seistes mu arvamus
Eesti Postist kujunebki, on aega ka ringi vaadata. Kõik kassad tavaliselt töö-
tavad, ometi on tuba rahvast täis või vähemalt pooltäis. Järjekorraautomaa-
ti pole, istumisvõimalust pole, ei ootamise ega teeninduse ajal, kuigi minu-
arust on postkontori eriliseks sihtrühmaks just vanemaealised inimesed.
Kas postkontorite sulgemisega on mindud liiale? Kas saab pidada nor-
maalseks, et Tallinna linnas on elukohajärgne postkontor 8 km kaugusel,
kohas kuhu muidu asja pole? Mina siiski usun, et mitte kontorivõrku ei tule

tihendada, vaid postiasutuste külas-
tamise vajadust on vaja vähendada.
Kaasa saab aidata igaüks ise, kel tun-
dub postkontoris käimine tülikas,
kuid kindlasti ka Eesti Posti juhtkond
uute teenuste pakkumisega, mis ula-
tuksid postkontoritest väljapoole.
Miks mul tuleb seal käia? – erandi-
tult kas tähitud kirja või interneti-
kaubamaja paki järel. Oma postitee-
nuste tarbe vähendamiseks viskan üli-
püüdlike juristidega nalja, et olete
avastanud uue kiusamise vormi –
tähitud kirja saatmise. Et las läheb ja

seisab....! Internetikaubamajadest ostavad mu lapsed. Nemad ju ei pea sa-
bas seisma, sest on kättesaamiseks liialt väikesed.
Ega infoajastul traditsioonilisel postiettevõttel vist kerge pole – internet ja e-
mailid kipuvad ära võtma enamuse tööst ja leivast. Inimesed saadavad ar-
vatavasti drastiliselt vähem paberkirju, teevad palju vähem posti kaudu ra-
haülekandeid, ei saada enam telegramme jne.
Õismäel on hoone tänavafrondis kolm teenindussaali – Hansapank, Olympic
Casino ja Eesti Post. Postkontor näeb ülejäänud kahest tunduvalt armetum
välja, paikneb vist kõige väiksema pinna peal, aga seal käib mitu korda
rohkem inimesi kui ülejäänud kahes kokku. Seega peaks potentsiaali justkui
kõvasti olema. Mulle on jäänud silma postkontori viimaste aastate positiiv-
sed arengud: loodi universaaltöökohad, paranenud teenindajate väljaõpe
kui ka välimus. Personal on nüüd üldiselt heatujuline, abivalmis, optimistlik.
Hiljuti võeti maha viimane sotsialismiaegset teenindust meenutav atribuuti-
ka – akendega klaasid leti peal. Andmebaasidega tunduvad olema asjad
korras, kõige kohta on arvutist andmed kiiresti leitavad.
Viimasest avalikust aastaaruandest võib lugeda, et Eesti Posti aastakäive on
800 miljonit krooni ja töötajate arv 4000. Mõlemad on suured arvud, kuid
see teeb ühe töötaja kohta vaid 200 000 krooni sissetulekut aastas. Majan-
duse rusikareegel ütleb, et lihtsa töökoha, sealhulgas lihtsa kontoritöökoha
aastakulu on 500 000, et tagada elementaarne tase tasustamisel, väljaõppel
ning töökoha loomisel-käigushoidmisel. Seega peab minu arvates Eesti Post
leidma kiiresti võimalusi tootlikkuse kolmekordseks tõusuks, et ühiskonna-
ga ühte sammu käia. Ma ei oska küll täpsemaid soovitusi anda, mil määral
on see saavutatav hinnatõusuga, tegevuse ümberkorraldamisega, uute tee-
nuste pakkumisega, aktiivsema kaadripoliitikaga, aga muud varianti olukor-
rast väljumiseks pole. Kui parimate eraettevõtetega võrdlemine tundub üle-
pakkumisena, siis vähemasti Õismäe postkontor on vaeslapse osas ka võrd-
luses riigiasutuste, kasvõi kodakondsusameti, politsei, meditsiiniasutuste tee-
nindussaalidega. Niiviisi oskangi ma teie pikkade traditsioonidega kollektii-
vile soovida edu eelseisvate suurte ja kindlasti keeruliste ülesannetega toime-
tulekuks.

Lugupidamisega,
Jüri Mõis

Posti Parim kirjakandja 2007, Kait-
seliidu vabatahtlik noortejuht,
Kirbla küla- ja naisseltsi ning Li-
hula naiskoori liige, line-tantsu ja
võrkpalli huviline – nii võib tut-
vustada Lihula postkontori kirja-
kandjat Maire Kruusi. Võib-olla
oleks pidanud alustama aga hoo-
pis sellest, et Maire on pereinime-
ne ja kolme lapse ema.

Kirjakandja sai Mairest 17 aastat ta-
gasi. „Olin siis lastega kodus, kui meie
tollane kirjakandja tahtis pensionile
jääda ja praegune vallavanem Anne-
Lii Jürman uuris, kas ma tööle tulek-
sin. Võtsin väärt pakkumisest kinni ja
esmalt hakkasin tegema ainult Kirbla
ringi. Väikeste laste kõrvalt oli see hea
töö.” Algus oli Maire sõnul hirmutav,
oli veebruarikuu, teed libedad ja ilmad
külmad. Jalgrattaga 30 km sõita ole-
vat olnud paras õudus. „Töö keeruli-
ne ei olnud, endised postitöötajad,
toredad memmed aitasid mind ka.
Mõlemad on praegugi elus, üks mem-
meke ootab mind igal pensionipäe-
val pannkookidega öeldes: „Omal ajal
olid need kõige ilusamad päevad, kui
keegi ootas mind kohvi ja kookide-
ga.” Nüüd ootab tema mind sama-
moodi,” räägib Maire.

Meeldib olla oma aja peremees.
Üle kolme aasta tagasi vahetas jalg-
ratta välja auto ja postiringi pikku-
seks on nüüd üle 80 km, kuhu jääb
170 postkasti. Tööd meeldib Mai-
rel teha, istumist ja ootamist ta ei
armasta. Kui Kirbla postkontoris
koht vabanes, tehti talle pakkumine
tulla tubasele tööle, millest ta loo-
bus. „Olen postkontori juhatajat
asendanud puhkuse ajal, mulle istu-
mistöö ja klientide ootamine ei sobi.
Kirjakandjana olen kogu aeg liikvel
ja tegevuses. Tänu postitööle läksin
ka autojuhi kursustele. Mulle meel-
dib olla oma aja peremees, kui vaja
võin rabeleda ja olla õhtul kella viie-
ni tööl, aga ma tean, et teen tööd.”

Memmedega oma kokkulepe.
Maire postiringile jääb üheksa küla.
„Aastatega on kõik inimesed omaks
saanud. Hajakülades elavad enamasti
vanemad, Kirbla ja Kasari külades aga
nooremad inimesed. Meil on paljude
memmedega kokkulepe, et kui paari

päeva lehed on postkastis, siis lähen
vaatama, kas midagi on juhtunud, et
ajalehti pole ära võetud. Vanemad ini-
mesed – paljugi, mis võib olla.”
Kirjakandja töö ei saa kunagi rutiin-
seks muutuda. Kuna autolahvkat siin-
kandis enam ei käi, on Maire ooda-
tud inimene – kes tahab suitsu, kes
kohvi, naljamehed küsivad, miks tal
õlut ei ole.

Liikuv postkast.
Päeval mil Mairega postiringile kaasa
sõitsin, nägin oma silmaga, kuidas
Kloostri külas üks proua närviliselt
õues juba meie tulekut ootas, sest suit-
sud olid otsa saanud. Seal samas näi-
tas Maire ka trepikojas olevat sääre-
väristajat, mille peale ta kokkulepitult
kellegi posti paneb. Kuna sõiduk on
aktiivses kasutuses juhtub sedagi, et
posti panemiseks kohta polegi. Mai-
re sõnul on igal kaubal hea minek, eriti
pensionipäevadel. Makaronid ja kom-
mitagavara ostetakse kuuks ajaks ette.
Ja ega sealne rahvas rohugi pärast eral-
di linna pea sõitma – Maire toob
needki koju kätte.

Isegi põdrad õpivad.
Postiringil sõites näitab Maire põllul
olevale kitsepaarile öeldes, et tavali-
selt on neid rohkem ja räägib postiju-
tule vahelduseks toreda loo looma-
dest. Ühe kohaliku mehe sõnul tule-
vad põdrad jahihooajaks tema kodu
lähedale redusse, tegemist on ju Mat-
salu Looduskaitse alaga. Ju õpetab elu
ka loomi – teavad, kus on lootust ellu
jääda.

Mairet jagub igale poole.
Eriti südamelähedaseks peab Maire
kodutütarde juhendamist. On selle
põhjuseks harv kooskäimine või to-
redad lapsed ta öelda ei oska. Regle-
mendi järgi jäävad kodutütred vanu-
sesse 8-17 aastat. Kokku juhendab
Maire 13 tütarlast, kellest vanimad
hoolealused käivad Kasari kooli ühek-
sandas klassis. Tänapäeval nappivat
isegi lastel aega ja maapiirkonnas on
kooskäimiste üheks määravaks tegu-
riks ka bussiliiklus. Ühiseid toredaid
ettevõtmisi jätkub sellegipoolest, jaa-
nuari lõpus koguneti sõbrapaela meis-
terdama, veebruaris tuleb laager, sest
ees seisavad järgukatsed.
Õhtuti käib Maire line- e rivitantsu
harjutamas, võrkpalli mängimas ja
Lihula naiskooris laulmas. Tänu viima-
sele on ette tulnud ka erinevaid reisi-
misvõimalusi. Naisseltsi liikmetega on
hetkel käsil vaibakudumine, külaselt-
siga korraldatakse tihti vahvaid üritu-
si. Ja kui aega veel üle jääb, on tema
headeks kaaslasteks raamatud.

Kukeaastal sündinud Kala. 
Kui asjad ei suju kõige paremini, peab
Maire õigeks vaikimist. Elab pigem
sissepoole ja kui teisiti ei saa, poetab
ka pisara. Pärit on ta Rumba külast,

Minu postkontorNaine nagu orkester

Lihula valla äärealalt, mis tänaseks on
välja surnud. Kirblasse tuli pärast
mehele minekut. Tänu postitööle saab
ta emaga suhelda iga päev, sest Vana-
mõisa, kus ema elab, jääb Maire pos-
tiringile. „See on vedamine, saan emal
silma peal hoida ja kui aega on, siis
lõuna ajal kõhu ka täis,” on Maire as-
jade sellise korraldusega rahul. Tuju-
tõstvaks võib pidada sedagi, et üks
lähikonnas elav luulelembeline mees
paneb aeg-ajalt värsiread paberile ja
saadab kirjakandjale. Võib-olla veider,
aga päevale lisab värvi.

Parim annab hea tunde.
Maire sõnul ei ole tunnustus teda
muutnud, aga igatahes on meeldiv
küll, kui märgatakse. Pärast tiitli saa-
mist korraldas OÜ Kirbla talle vastu-
võtu ja kinkis mälestuseks seinakella.
Oma maja inimesed kutsusid Maire
aga poolpetuga külla, kus ees ootasid
sõbrad, kaetud laud tordi ja küünal-
dega. „Võttis ikka pisara silma küll,”
meenutab Maire silmad säramas.
 
Eve Aab
toimetaja
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Tallinna postkontori kirjakandja
Meedi Palm on üks vähestest, kes
on olnud oma ametile truu 50 aas-
tat. Esimest tööpäeva meenutab ta
sõnadega: „Ega ma suurt midagi aru
saanud, pea oli nii segamini. Ma ei
osanud kirjakandja tööd üldse ette
kujutada.”

Õppinud õmblejast sai kirjakand-
ja.
Noorusaastatel õppis Meedi naisterõi-
vaste õmblejaks ja mõnda aega ta tol-
lases Klementi nimelises õmblusvab-
rikus seda ametit ka pidas. Kui perre
sündis esimene laps tuli kolmes vahe-
tuses töölkäimisest loobuda. Pärast
lühikest kodus olemist hakkas ta tööd
otsima. Kergelt see ei läinud, ka tollal
ei olnud väikelapsega naisel lihtne tööd
leida. „Juhtus aga nii, et meie kirja-
kandja küsis ühel päeval, et mis ma
siin kodus passin, tule parem postkon-
torisse tööle. Kuna elasin postkonto-
ri lähedal läksin asja uurima. See oli
jaanuaris aastal 1958, kui minust sai
kirjakandja.”

Ajad muutuvad, probleemid jää-
vad.
Ju nappis ka siis töökäsi arvab Meedi,
sest erilisi nõudmisi talle ei esitatud ja
nii ta tööle vormistatigi. Oma rajoo-
ni ehk piirkonda ta kohe ei saanud.
Aastajagu käis küll samas piirkonnas,
aga erinevatel postiringidel, mida on
ka hiljem tulnud vajadusel teha.

Seitse ringi ümber maakera.
Just niipalju on Meedi Palm viieküm-
ne aasta jooksul kirjakandja ametis läbi
kõndinud. Inimesed on kõik tuttavad,
tead, kus keegi elab ja kui kiri tuleks
ilma aadressita, siis probleemi selle
kohaletoimetamisega ei oleks. Tema
igapäevane „jalgsimatk” ehk postiring
on aastakümnete jooksul olnud kahe-
kümne viie kilomeetri ringis. Pikal kan-
deringil on postkastide arv olnud suh-
teliselt stabiilne, st umbes 800. Aasta-
tega on neid isegi juurde tulnud, sest
uued majad ehitatakse väga kõrged,
millest tulenevalt kasvab ka postkas-
tide arv.

Posti on alati kantud kuuel päe-
val nädalas.
Muutunud on ainult see, et varem oli
puhkepäev esmaspäeval. See oli ajal, kui
venekeelsed lehed ilmusid ka pühapäe-
val ja nende tellimusi oli päris palju.

Amet kui elustiil

Nõukaajal tuli ka riiklikel pühadel (aas-
tavahetus, oktoobri- ja maipühad) tööd
teha. Halenaljaka seigana räägib Meedi,
kuidas ta kord maipühade ajal töölt koju
minemisega nii kiirustas, et unustas riie-
te vahetamisel kombinee pükste peale.
Alles siis, kui üks mees tänaval teda ük-
sisilmi vaatama jäi, märkas Meedi ap-
sakat. Suurt probleemi ta sellest aga ei
teinud – oli kombinee ju ilus, must ja
pitsidega. Meedile meenub veel üks aas-
takümnete tagune vana-aasta õhtu, kui
tema veel postiringil oli, Kremli kellad
aga juba uut aastat kuulutasid. Mees oli
toona otsima tulnud, et kuhu ta nii
kauaks jääb. See oli aeg, kui ka 1. jaa-
nuaril tuli tööle minna.

Kirjakandja amet kui elustiil.
Meedi sõnul ei ole kirjakandjaks olemi-
ne enam amet, vaid pigem nagu aller-
gia. Äratuskella ei ole tal kunagi vaja ol-
nud ja ühtegi sissemagamist talle ka ei
meenu. Igal hommikul, isegi puhkepäe-
val, on silmad kell pool viis lahti. Hom-
mikused toimetused tuleb teha vaikselt,
et teisi mitte üles ajada. Igapäevaseks
rituaaliks on Meedil kohvi joomine,
milleta ta kodust ei lahku. Tööpäev al-
gab Meedil kell kuus posti kandesse
panemisega, kella kaheksa ringis astub
ta postkontorist välja. Kui varem tuli
posti seljas vedada, siis praegu käib ta
käruga, mis on tema sõnul tunduvalt
kergem. Kui hästi läheb, saab ta posti-
ringilt kella kaheks tagasi, mis ei tähen-
da veel küll tööpäeva lõppu. Ühes as-
jas on Meedil vedanud, on see siis har-
jumusest või jaksab organism oodata,
kui lõuna vahele jääb võib ta rahulikult
oodata ka tööpäeva lõppu, et juba ko-
dus süüa.

Aegu on olnud erinevaid.
Algusaastate tööst räägib Meedi, kui-
das ajakiri Ogonjok tuli allkirja vastu
üle anda. Ja ega siis postkastidki tre-
pikojas olnud, vaid iga korteri ukse
peal. Üles ja alla käimist oli palju. Seda
ta täpselt ei mäleta, aga kuskil 60-
ndatel aastatel hakati postkaste trepi-
kotta panema. Inimestega on tal ve-
danud, ei nurise ja on rahumeelsed.
Ainus, mille üle vahest kirutakse, on
reklaam. Ka seda ei tea inimesed ala-
ti, et meie ajalehti ei kanna. Postiringil
olles tuleb sedagi ette, et küsitakse,
kuidas pakki saata, palju kirjale mar-
ke tuleb panna või kuna kiri kohale
jõuab? Vahest küsitakse isegi tänaval,
kas tema käest marki saab osta. Aega-
de jooksul on muutunud postkastide
sisu, aga kogused pole eriti vähene-
nud. Nii mõnigi kord annab posti
kasti toppida, siis tuleb ajaleht välja
võtta, kiri postkasti lasta ja ajaleht ta-
gasi panna.

Rahadega peab väga hoolas ole-
ma.
Neid inimesi, kes soovivad pensioni
koju toomist, jääb aina vähemaks.
Noorematel pensionäridel läheb pan-
gaarvele. Rahadega seoses räägib
Meedi, kuidas rublaajal oli ta ühele
prouale rohkem pensioniraha and-
nud. Õnneks oli tegemist ausa inime-
sega, kes hiljem selle tagasi andis. Nii-
sugune õppetund teeb kindlasti tähe-
lepanelikumaks. Eks nii pika aja jook-
sul on nii mõndagi ette tulnud. Kord
läks ta ühele mehele invaliidsuspensio-
ni viima, kes parajasti ravis sünnipäe-
vajärgset pohmelli. Ju seltskonna puu-
dumisel pakuti kirjakandjale pitsi vii-

na. Kui Meedi keeldus, läks vindine
mees ukse juurde ja keeras lukku. Siis
olevat tal küll hirm naha vahel olnud,
aga välja ta ikka kuidagi sai. Ka kir-
bud on ta ühest korterist saanud, aga
sinna ta rohkem enam ei läinud.

Õmblustöö on jäänud südamelä-
hedaseks.
Noorusaastatel jõudis Meedi postitöö
kõrvalt nädalas ühe kleidi veel valmis
teha, endale või tuttavatele. Seda ei
teinud ta mitte leivaraha pärast, õmb-
lemine lihtsalt meeldis.
Näputöömeistrina võtab ta nüüd val-
gemal ajal vardad kätte, mis pidi hästi
närvipinget maandama. Meedi sõnul
noortel sokimuret küll pole, aga nad
ei taha villaseid jalga panna. Lapselap-
selaps ütleb, et need sokid „hammus-
tavad”. Noored ei pea või tea sellest
suurt midagi, et villased sokid on jal-
gadele head.
Kui aega annaks tagasi keerata, tahaks
ta õmblustöö juurde jääda, mis ei tä-
henda küll kahetsust kunagi tehtud
valiku üle, sest kirjakandja töö vastu
pole tal midagi. Enda sõnul pole ta
lihtsalt töökohtade vahetaja tüüpi ini-
mene ja nii ongi ta sellele ametile
truuks jäänud. Töö värskes õhus pidi
päris palju kompenseerima.
Meedi Palm on kolme lapse ema, viie-
kordne vanaema ja kolmekordne va-
navanaema.

Omalt poolt soovime Meedile palju
õnne tähtsa tööjuubeli puhul ning soo-
vime kordaminekuid edaspidiseks.

Eve Aab
toimetaja

Eesti Posti on külastanud pooltuhat koolilast

Ettevõtte juubeliaastal oleme
mõelnud ka väikestele kirjasõp-
radele. Sügisel alustasime kooli-
lastele mõeldud ekskursioonide-
ga, mis on osutunud tõeliselt po-
pulaarseteks.

Tallinna ning Harjumaa koolilastele
pakkusime võimalust külastada meie
peakontorit ja sorteerimiskeskust Tal-
linnas. Ekskursiooni käigus saavad
lapsed näha oma silmaga, kuidas
postitööd tehakse – vaadatakse pak-
kide ja kirjade sorteerimisliine ning
saadetiste sorteerimist. Külas käivad
meil 1.-7. klassi õpilased. Läbi õp-
peaasta käib meil igal neljapäeval
külas üks sügisel eelregistreeritud
klass.
Tänase seisuga on ettevõtet külasta-
nud ligi pooltuhat koolilast. Soovi-
jaid on rohkem kui meil on võima-
lik vastu võtta ja see on tore. Huvi
postitöö vastu on suur, suveni on
kõik ekskursioonid juba ette bronee-
ritud.
Suurt huvi pakub lastele meie kodu-
lehelt aadressi järgi sihtnumbri otsi-
mine. Kirja kirjutamine, margi klee-

 pimine ning kirja
postitamine on
samuti lõbusad
tegevused. Laste-
le õpetatakse aad-
ressi korrektset
vormistamist, sel-
gitatakse miks see
tähtis on ja koos
postitatakse kiri
teele. Kuigi paljud
lapsed teevad
seda esmakord-
selt, on see nende
sõnul tunduvalt põnevam ja lõbusam kui MSN-i või e-kirja saatmine.
Hoolimata internetiseeruvast ühiskonnast ja postitehnoloogi arengutest, jääb
teatud osa postitööst konservatiivseks, st postisaadetis jõuab koju või tööle
ikka kirjakandja või kulleri vahendusel.
Koolilaste ekskursioone on kavas jätkata ka järgmisel õppeaastal ning samas
otsime võimalusi ka teistes suuremates linnades käivitada peamajaga sarna-
seid ettevõtmisi.
Kas väikestest kirjahuvilistest kasvavad ka suured kirjasõbrad, näitab aeg. Omalt
poolt teeme selleks kõik, ei pika traditsiooniga kirja kirjutamine kümne, ka-
hekümne…. miks ka mitte saja aasta pärast ikka au sees oleks.

Inge Suder, pressiesindaja

Pildil Ristiku Põhikooli lapsed kirju tembeldamas. Juhendab sisekommunikatsioonide
spetsialist Krisse Desiree Talts.
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Laste mõtteid  tuleviku postist

Ühel päeval leidsin oma postkastist teie infolehe Postisarv, millest sain
teada, et Eesti Post saab sel aastal 90 aastaseks. Palju õnne teile Tartu
Kannikese lasteaia pererühma poolt!
Lehes olevad tekstid olid lasteaialastele rasked, aga üht-teist põnevat ja kasulikku
noppisime sealt välja küll. Eriti meeldis lastele uue postisorteerimisliini pilt ja lugu
“Mis nägu on sinu postkast”. Kirjakandja tööd tutvustama ajendas jutuke “Nelja-
jalgne sõber või vaenlane”. Kõigepealt rääkisime, kuidas üldse kirja või kaarti
kirjutada ja millal oleks sobiv seda teha. Siis vaatasime üle, mida ümbrikule kirjuta-
da, et kiri kindlasti õigesse kohta jõuaks ja kuhu mark kleepida. Lõpuks uurisime,
mis juhtub kirjaga peale kirjakasti pane-
mist ja võrdlesime tänapäevast posti-
vedu eelmise sajandi omaga. Tõdesi-
me, et kirjakandja töö on väga raske,
vastutusrikas ja vajalik. Lehes küsiti ideid,
millised võiksid olla erinevad postitee-
nused tulevikus. Kuna mudilaste jaoks
oli see liiga keeruline, siis arutasime hoo-
pis, kuidas saaks kirju tulevikus hästi kii-
resti ühest kohast teise toimetada. Saa-
dame ka teile mõned laste poolt välja
pakutud põnevamad mõtted:
Eliise (5a) – lennuki ja helikopteriga
oleks kõige kindlam
Agnes Tuule (5a) – ühest linnast tei-
se võiksid liikuda eskalaatorid nagu
kaubamajas
Uku (6a) – lubas hakata kirjatuvisid
kasvatama, siis pole vajagi kirju posti
panna

Erki Paukson on üks nendest ini-
mest, kelle elukäik ei ole läinud
päris tavapäraselt. Oli aasta 1992,
kui 22aastane Erki tegi autoroo-
lis avarii, mis viis ta ratastooli.
Seitse aastat hiljem sai temast
Tartu väljakandejaoskonna kirja-
kandja.

Erki õppis tööstusseadmete remon-
dilukksepaks, aga läks teisiti. Nooru-
se uljus, nähtud filmid, et autoga võib
ohutult teha 180kraadist kannapöö-
ret, ei osutunud reaalsuseks. „Käisime

iguliga üle pea, õnneks jäid teised ini-
mesed terveks. Mina sain peatrauma,
mis tõi kaasa ühe kehapoole halvatu-
se. Asi läheb õnneks paremaks, aga
väga aeglaselt, sellest on möödas juba
15 aastat. Maarjamõisa haiglast sõit-

Postitöö on teinud mu jala korda, aga kätt veel mitte
sin toona ära ratastoolis. Esimese kuu
olin kodus, vaatasin Barcelona olüm-
piamänge, seejärel läksin kaheks kuuks
Haapsallu. Siis ütlesin endale, ma ei
taha, ma ei taha, ma pean saama lii-
kuma. Jalgadele sai kõvasti koormust
antud ja nii saingi kõndima. Terved
inimesed ei saa sellest aru, millest ma
räägin,” arvab Erki.
Esimest korda kohtusin Erkiga Lõu-
na regiooni suvepäevadel Metsaven-
na talus. Mees, nagu mees ikka, lon-
kas pisut. Siis ei osanud ma arvata,
missuguse tee ta on läbi käinud.
Detsembris 1999 vormistati ta kirja-
kandjana tööle. Enamus meist teavad,
kui raske see on ja kui palju pead tead-
ma ja meeles pidama. Kuigi Erki kõn-
nib ja päris hästi, isegi jalgrattaga sõi-
dab, ei kuula tema teine käsi sõna. Nii
tuleb tal teha kogu töö ühe käega.
„Üks käsi on mul kahe eest, aga sellel
ühel on ka jõud taga. Kui hätta jään,
tulevad inimesed appi. Sageli saab
postikäru õudraske tehtud, vaevalt
jõuan bussi peale tirida, siis mõni hea
inimene aitabki. Teenindan Tamme-
linna eramurajooni, palka saab siin küll
vähem kui Annelinnas, aga tühja sel-
lest. Tugikaste, kuhu post ette viiakse,
on minu piirkonnas kaks. Kui post sor-
teeritud, võtan kaks postikotti õlale,
kui vaja, siis ka seljakoti,” kirjeldab
Erki oma tööd.
Postitöö on Erki jaoks esimene amet.
Nagu inimestega ikka, oli ka Erkil taht-
mine mõnd teist ametit proovida.
Õhtuti käis isegi Selveris kärude pai-
galdamisega lähemalt tutvumas. Ja nii

Maret Luberg – 1. veebruaril 35.
tööjuubel – Postiteenuste divisjoni
Ida regiooni Toila pk kirjakandja
Laine Pootsmaa – 1. veebruaril
25. tööjuubel – Postiteenuste divis-
joni Põhja regiooni Vasalemma pk
kirjakandja
Esta Kõrgesaar – 1. veebruaril 25.
tööjuubel – Postiteenuste divisjoni
Ida regiooni Peetri pk kirjakandja
Daisy Mere – 1. veebruaril 20.
tööjuubel – Postiteenuste divisjoni
Ida regiooni Väike-Maarja pk ju-
hataja
Laine Aland – 4. veebruaril 50.
tööjuubel – Postiteenuste divisjoni
Põhja regiooni Aegviidu pk kirja-
kandja
Olga Duškina – 7. veebruaril 25.
tööjuubel – Postiteenuste divisjoni
Ida regiooni Narva pk koristaja
Sirje Viiklaid – 9. veebruaril 25.
tööjuubel – Postiteenuste divisjoni
Ida regiooni Kabala pk vastutav
klienditeenindaja
Liudmila Berezneva – 10. veeb-
ruaril 25. tööjuubel – Logistikadi-
visjoni sorteerimiskeskuse pakipos-
tiosakonna postitöötleja
Tiiu Jasson – 15. veebruaril 20.
tööjuubel – Postiteenuste divisjoni
Ida regiooni Kolu pp klienditee-
nindaja
Elgi Kivi – 26. veebruaril – 35.
tööjuubel – Postiteenuste divisjoni
Lääne regiooni Kihelkonna pk kir-
jakandja
Maria Kadomskaja – 26. veeb-
ruaril 35. tööjuubel – Postiteenuste
divisjoni Lääne regiooni Haapsalu
pk kirjakandja

Palju õnne!

Mariliis (4a) – arvas, et posti võiks vedada “nende suurte laevadega, mis vee
all sõidavad” (allveelaevad)
Peeter (6a) – “saadaks kirju kassettidega nagu multikat”, oleks palju huvita-
vam ja ei pea lugema
Helo (6a) – paneks kirja raketi külge ja see lendaks sinna, kuhu vaja
Marie-Helene (6a) – ehitaks maa alla postimetroo
Marta (5a) – annaks kirjad tulnukate kätte ja ufod viiksid ära.

Eriti utoopiliseks läks postimetroo idee, kus maa sees on postiaugud ja kui
tahad näiteks kirja Tallinnasse saata, siis
viskad Tallinna auku ja kui Saaremaa-
le, siis viskad Saaremaa auku jne. Kiri
kukub siis vagunisse ja sõidab kohe
sinna, kuhu vaja. Isegi Ameerika auk
oli olemas ja “vanaema auk”. Ainult
ettevaatlik peab olema, et ise auku ei
kukuks.

Kõike head Eesti Postile!
pererühma õpetaja Jane Käis

ütles ta ühel möödunud aasta kevad-
päeval, et läheb Postist ära. Läkski, aga
väga lühikeseks ajaks. Ju peab inime-
ne ise kogema – seal on hea, kus meid
pole. „Kõrvalhüpe jäi lühikeseks, see
töö ei sobinud mulle üldse, inimesed
olid minus kinni ja mina nendes. Psüü-
hiliselt oli väga koormav ja raske. Nii
küsisingi, kas võin Post tagasi tulla?
Lühike eemalolek tegi mulle selgeks,
et parim amet minu jaoks on kirja-
kandja oma, ma ei taha enam kuskile
minna,” on Erki veendunud.
Postitööd peab Erki ka tervisele heaks
abimeheks: veel mõned aastad tagasi
jalgrattaga sõites ei püsinud veaga käsi
lenksul, vajus ära. Nüüd on käsi nii
palju paremaks läinud, et seda prob-
leemi enam pole. Ka arstide sõnul on
edasiminekut märgata, lihased on ha-
kanud taastuma. „Hea on tõdeda, mul
on veel arenguruumi. Võrreldes 15
aasta tagust aega praegusega olen ma
väga rahul. Mälu on ka päris hästi taas-
tunud, kõnega võiksin küll rohkem
tööd teha.” Viimased seitse aastat on
töö olnud talle ka treeningu eest, sest
kuuel päeval nädalas käib ta läbi 20
kilomeetrit.
Erki lähiaja plaanid on soetada enda-
le võidusõiduratas ja suvekodu kor-
da teha. Üldisemas plaanis on ta elu-
ga rahul. „Elan nii, nagu elan. Tänu
tööle ei tule ka hulle mõtteid.”

Pikemalt saab lugeda veebruarikuu ajakir-
jast Tervis Pluss
Eve Aab
toimetaja

Pildil Tartu Kannikese lasteaia pererühma
lapsed näitemängu tegemas koos õpetaja Jane
Käisi (paremal) ja Anne-Li Paabuga.

Tööjuubelid
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Agentuur Standards&Poors andis
Austraalia Postile AAA ehk pari-
ma reitingu, mis tähendab ühtla-
si, et Post on Austraalia parim
korporatsioon ja maailma parim
postiettevõte.
Austraalia pinnale mahub 171 Eestist
ehk terve Lääne-Euroopa. Austraalia
Postis töötab 40 000 inimest, mis on
kümme korda rohkem  kui Eesti Pos-
tis. Neil on 15 000 postkontorit Eesti
500 vastu ja Eesti Posti aastakäive
kogutakse Austraalia Postis umbes
kahe nädalaga. Kasumist ma ei räägi-
gi – see on miljardites kroonides.
Paistab, et igal riigil on oma komp-
leks – austraallastel on (õigustatult) iso-
latsiooni tunne. Ja (ebaõigustatult) ar-
vamus, et nad on kõiges maas ja pea-
vad teistelt õppima. Eestlastel on jäl-
legi see, et meie riik ei paista kaardilt
välja – siis proovime olla igasugustes

Postioperatsioonide sisseseadmi-
ne.
15. novembril 1918 kinnitas teedemi-
nister F. Peterson esimesed Eesti pos-
titariifid1. Kiire inflatsiooni tõttu muu-
tusid need sageli, sest järgmine posti-
tariifide tabel ilmus „Riigi Teatajas”
juba 19. detsembril 1918 ja hakkas
kehtima 1. jaanuarist 19192. Esimeste
postioperatsioonidena seati sisse liht-
ja tähtsaadetiste vastuvõtmine ja väl-
jastamine. Kuni postmarkide trükki-
miseni võeti postimaks sularahas, kus-
juures saadetisele tuli märkida võetud
summa suurus ja teenindanud amet-
niku allkiri. Tembeldamiseks kasutati
tsaariaegseid postitempleid, kui need
olid alles või kohapeal valmistatud
ajutisi kummitempleid. Postivalitsus
suutis kiiresti organiseerida ajutiste
kummitemplite valmistamise postiva-
litsuses ning templid kontoritesse laiali
saata. Mõnel pool märgiti vajalikud
andmed saadetisele käsitsi. Lubatud
oli ka lunamaksuga saadetiste vastu-
võtmine ja olemasolevate abonent-
kastide üürimine.

Postmarke hakati postkontorites
müüma 24. novembrist 1918.
Eriti keeruliseks osutus rahakaardi-
operatsioonide sisseseadmine, seda
mitmete korraga  käibivate valuuta-
de olemasolu (tsaari, duuma-,
Kerenski-, Soome-, Ülem-Ida raha)
ja nende omavaheliste kursside pide-
va muutumise tõttu. Seetõttu olid ra-
hakaardioperatsioonid lubatud esial-
gu kaheksale kontorile alates 19. no-
vembrist 1918, kusjuures rahakaarte
võis vastu võtta ainult saja rubla või
marga piires ühes raha edasisaatmi-
sega adressaadile. Vastavalt inflatsioo-
nile see summa kasvas 500, siis 1000
rubla või margani. 1919. aasta mais
avati rahakaardioperatsioonid (ring-
kiri 31. maist 1919 nr. 112 ),3 1. sep-
tembrist samal aastal avati rahatele-
grammide saatmine4.
Järkjärgult avati rahakaarditoimingud
ka teistes kontorites. Postivalitsuse
nägemuse kohaselt loeti rahakaartide-
na sissemakstud raha riigikassa sula-
rahafondi hulka ja maksti neist sum-
madest välja. Rahakaardisummade

pingeridades esimeste hulgas. Tõsi,
mõned asjad on Austraalias ajast
maas – näiteks aeglase interneti-
ühenduse parandamine sai valimiste
teemaks, wifit tuleb tikutulega otsida
ja parkimise eest tasumisel sööb apa-
raat kõik mündid. Kuid on ka asju,
milles austraallased on ees.
Kahe rahvuskompleksi ristumisel tek-
kis mul hea võimalus regulaarselt tut-
vustada austraallastele, kuidas Eestis
asjad käivad – kuidas me pargime,
wifit kasutamine, kuidas arveid mak-
same, kuidas elektrooniliselt valimas
käime ja digiallkirju anname ning mida
Eesti Post selles olukorras ette võtab.
Mõned asjad on Austraalias 10-20
aastat Eesti Postist ees. Nt kirjakand-
jate jaotuskeskuste kujundamine lin-
nadesse, postkontorite klientidele at-
raktiivsemaks muutmine, firma ees-
märkidest tulenevad töötajate perso-

Eesti Post 90

Maailma parim postiettevõte

Austraalias saab jõulukingitusi osta ka post-
kontorist.

väljamaksuks võisid postiasutused
oma kassades hoida maakonnalinna-
des kuni 50% rahakaartide summa-
dest ja väiksemates kohtades kuni

1500 marka, kui seda summat pol-
nud postivalitsuse korraldusel muu-
detud.5 Väiksemad kontorid pidid
ülemäärased summad saatma maa-
konnakontorisse ning maakonnakon-
tor pidi need ära andma maakonna
renteisse.6 Kui kontori kassas oleva-
test summadest ei jätkunud rahakaar-
tide väljamaksmiseks, siis võis maa-
konna kontor vastava maksekorral-
duse alusel võtta renteist lisasumma-
sid, ent mitte rohkem kui 50 000
marka korraga. Summade liikumine
toimus kviitungite alusel ning nende
üle peeti ranget arvestust.7
Renteide rahasaadetiste jaoks seati sisse

1 Riigi Teataja II/1918, l.7
2 Riigi Teataja VIII/1918, l. 7
3 ERA 54 -6-591, l. 204
4 Samas.
5 Samas,  l. 52
6 Rentei on Eesti Panga kohalik osakond.
7 Samas, l. 52p
8 ERA 54 -6-397, l. 68

naalsed eesmärgid, intelligentsed
võimsad automaatsed kirjasorteeri-
mismasinad, kinnisvarapoliitika näeb
ette, et postisorteerimise ja kandega

seotud hooneid omatakse, teised
(postkontorid ja administratiivkonto-
rid) renditakse. Toimuvad spetsiaal-
sed koolitused oma lastest lahus ela-
vatele isadele, aitamaks hoida kontakti
oma laste ja ekskaasaga ning intraneti
küsimustikud, mille põhjal oma kar-
jääri ja koolitusvajadusi planeerida ning
emotsionaalset intelligentsust arenda-
da (kohanemisvõime, emotsioonide
vaoshoidmine, tagasiside andmise
oskus jms). Aeg-ajalt tehakse heate-
gevuskorjandusi.

Merit Raju
eelmise aasta lõpuni töötas Austraalia
Posti rahvusvahelises osakonnas

Järgneb

erilised pakid – rahapakid, aga saate-
kulu võeti nagu tavalise paki eest kaa-
lu järele. Esimene rahapakk saadeti
Tartust Tallinna 23. jaanuaril 1919,

paki väärtus oli 167 092 marka 50
penni. See pakk saadeti tasuta, toetu-
des endisele korrale, kus renteide saa-
detised tasuta edasi toimetati. Tartu
postkontor küsis postivalitsuselt edas-
pidiseks korraldusi ning seepeale sea-
tigi sisse kord, et rahapakid olid tariifi
järgi tavalised pakid.8

Aive Küng,
Postimuuseumi juhataja

↑ Käsitsi kustutus 1919. aastast.
← Ajutise templiga kiri 1919. aastast.
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Standardmark – Postipasun
10. jaanuar 2008

393-10.01.08
Nominaal 5.50
Trükk ofset
Kujundus Lembit Lõhmus
Poogen 5 x 5
Trükiarv 1 500 000
Trükikoda AS Vaba Maa

Gustav Ernesaks 100
17. jaanuar 2008

394-17.01.08
Nominaal 5.50
Trükk ofset
Perforatsioon13:13
Kujundus Ülle Marks,

Jüri Kass
Poogen 4 x 5
Trükiarv 325 000

Mehikoorma tuletorn
24. jaanuar 2008

395-24.01.08
Nominaal 5.50
Trükk ofset
Perforatsioon14 : 13¾
Kujundus Roman

Matkiewicz
Poogen 2 x 5
Trükiarv 220 000
Trükikoda AS Vaba Maa

Standardmark – Valgamaa
7. veebruar 2008

396-07.02.08
Nominaal 5.50
Trükk ofset
Kujundus Lembit Lõhmus
Poogen 5 x 5
Trükiarv 2 715 000

Eesti fauna – Nahkhiir
14. veebruar 2008

397-14.02.08
Nominaal 5.50
Trükk ofset
Perforatsioon12¾ : 13
Kujundus Sándor

Stern
Poogen 4 x 5
Trükiarv 180 000
Trükikoda AS Vaba

Maa

Eesti Vabariik 90
23. veebruar 2008

398-23.02.08
Nominaal 5.50
Trükk ofset
Perforatsioon13 : 13
Kujundus Ülle Marks,

Jüri Kass
Poogen 4 x 5
Trükiarv 250 000
Trükikoda AS Vaba Maa

AS Eesti Post otsib oma meeskonda
ÄRIDIVISJONI ASSISTENTI

Töö kirjeldus:
- divisjoni dokumendihalduse ja infovahetuse korraldamine
- teenuste info haldamine kodulehel
- teenuste hindade sisestamine ja haldamine majandustarkvaras

AXAPTA
- osalemine projektimeeskondades ja divisjoni töötajate

assisteerimises
Nõudmised kandidaadile:
- vähemalt keskharidus
- väga hea eesti keele oskus
- heal tasemel inglise ja vene keele oskus
- lõppkasutaja tasemel arvuti tundmine (MS Word, Excel, Outlook,

veebibrauserid)
- koostöövõime, pingetaluvus, initsiatiivikus
- vaba suhtlemine vahetus kõnes, kirjas kui ka telefoni teel
Kasuks tuleb:
- Posti poolt pakutavate teenuste tundmine
- töökogemus sarnasel ametikohal

CV saata e-postile cv@post.ee või aadressile AS Eesti Post,
Pallasti 28, 10001 Tallinn, hiljemalt 26.02.2008. a märksõnaga
”äridivisjoni assistent”.
Lisainfo telefonil 625 7193.

Lasteaia „Marjake” lapsed tulid Püssi postkontorisse Eesti Posti juubeli-
aasta puhul õnnitlema. Kaasa oli võetud omatehtud õnnitluskaardid, mis
jäid kliendilauale vaatamiseks. Üks mudilastest oli riietatud kirjakandjaks,
kellel oli ka postipaun, milles olid
laste poolt kirjutatud kirjad. Lap-
sed tutvusid postitööga, kleepisid
oma kirjadele margid, tembeldasid
ja lõpuks viisid ka kirjad adressaa-
tideni.

See oli vastastikku meeldejääv ja tore
päev.

Lembi Kolu
Püssi postkontori juhataja

Ristsõna Mudilased käisid Eesti Posti õnnitlemas
Paremale: 1. Maakond Eestis,  uuel postmargil. 9. Saksa k tänav, lühend. 12. Mehe-
naise vaheline liit. 13. Tammepuu vili. 14. Kohusetäitja, lühend. 15. Vesinik, keem.tähis.
16. Võidusõit, rass ingl k. 17. Puupuhkpill. 18. Energiaallikas. 20. Nikkel, keem.tähis.
21. Induktiivsusühik. 23. …-volens, tahes-tahtmata ld.k 25. Neoon, keem.tähis. 26.
Juriidilise tähtsusega dokument. 27. Eesti meesnäitleja, perek.nimi. 29. Inglisepärane
mehenimi. 30. Peasilitus. 31. Asesõna. 32. Eesti näitlejatar, ees-ja perek.nimi. 35.
Terav pilge. 39. Eesti jahilaskur, perek.nimi. 40. Hundi häälitsus, käskivas kõneviisis.
41. Lapseootel. 42. Hüüatus. 43. Teeninduskuu. 46. Selle aasta näriline. 49. Hollandi
tähis. 50. Postkontor Põlvamaal. 51. Rand Eesti põhjarannikul.
Alla: 1. Täitmata ametikoht. 2. Mungakloostri ülem. 3. Postkontor Läänemaal. 4.
Helilooja, dirigent postmargil, eesnime esitäht, perek.nimi. 5. Prantsusepärane mehe-
nimi. 6. Palju, ingl k. 7. Pealinn Euroopas. 8. Eesti Posti nõukogu esimees, perek.nimi,
eesnime esitäht. 9. Tähtpäev veebruaris (põhjus postkaardi saatmiseks). 10. Sõiduk 3
etterakendatud hobusega. 11. Tänav,  prantsuse k. 19. Usuline laul. 22. Ajendav
põhjus. 33. Rahvusvaheline kirjapostiteenus. 34. Riik Aafrikas. 35. Eesti Loto kiirlo-
terii. 36. K. Capeki näidend. 37. Doktor. 38. Kuur. 39. Veterinaar-, lühend. 44. Abi-
kaasa isa. 45. Titaan, keem. tähis. 47. Olümpiamängud. 48. Asesõna.

Ristsõna koostas Evely Tikerpuu

Lahendus:   11 17 27 29 7 51 22 45 12

Loosi tahtel said detsembrikuus avaldatud ristsõna lahendajatest auhinnad:
Marika Räst – Haapsalu postkontori postitöötleja, Sirje Kalamets – Kõnnu pos-
tipunkti kirjakandja ja Kadi Lee – Ingliste postipunkti vanem klienditeenindaja.
Palju õnne!
Lahenda ristsõna ja saada vastus hiljemalt 10. märtsiks aadressil Pallasti 28, 10001
Tallinn „Postisarv”. Õigesti vastanute vahel loositakse välja kolm auhinda.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13

14 15 16 17
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