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MEIE VISIOON: Olla klientide kauba- ja infovoogude väärtusahelas usaldusväärseim 

Eesti Posti külastas Läti Posti delegatsioon
Kohtumise eesmärgiks oli tutvu-
da meie sorteerimisprotsesside ja 
tehnoloogiatega, kuna Läti Postil 
on plaanis sisustada oma uus sor-
teerimiskeskus tänapäevaste sortee-
rimismasinatega. Külalistele tehti 
ringkäik sorteerimiskeskuses, kus 
tutvustati meie kirja- ja pakisortee-
rimisliine.
Kohtumise käigus puudutati ka 
aktuaalseid küsimusi seoses posti-
turu avanemisega ning oma tege-
vuse ümberkorraldamisega tiheneva 
konkurentsi tingimustes. Mõlemad 
pooled avaldasid veendumust, et 

Balti ühistöö on äärmiselt vajalik ja 
edasise koostöö arendamist arutatak-
se Balti Postiliidu aastakoosolekul 
augusti lõpus, kui presidentuur an-
takse Eesti Postilt üle Läti Postile.
Läti Posti delegatsioonis olid juha-
tuse esimees Ivars Krauklis, juhatuse 
liige Juris Berzins ja tegevdirektor 
Maris Kleinbergs. Külalisi võõrus-
tasid Eesti Posti juhatuse esimees 
Ahti Kallaste, juhatuse liige Aavo 
Kärmas, infologistikadivisjoni juht 
Toomas Türk, logistikadivisjoni juht 
Ansi Arumeel ja sorteerimiskeskuse 
tootmisjuht Maimor Vill.

Margi esitlus toimus iidses Narva lin-
nuses, mis on üks tähelepanuväärse-
maid vaatamisväärsusi Ida-Virumaal. 
Üritusest võtsid osa Narva Linnava-
litsuse liikmed,  muuseumi töötajad, 
kohalikud filatelistid, Eesti Posti esin-
dajad ja teised huvilised.
Minu Mark toote läbi on nüüdsest 
narvalastel ja seda piirkonda külas-

tatavatel turistidel meeldiv võimalus 
oma sõnum läkitada teele postmar-
giga, millel on Hermanni kindluse 
siluett.
Üheksa kroonise nominaaliga Minu 
Margi tiraaž on 198 000, ülejäänud 
osa personaliseeritakse vastavalt telli-
mustele.

Balti Postiliidu seminarist
Seekordse seminari teemaks oli üle-
minek regionaalselt juhtimiselt tu-
lemusüksuste põhisele juhtimisele, 
mille käigus kahel päeval räägiti 
Prantsuse Posti kogemusest. Sealsed 
ümberkorraldused aitasid oluliselt 
kaasa postiettevõtte majandustule-
muste paranemisele ja on aluse pan-
nud jätkuvale edule.
Kogemuste vahetamine Prantsuse 
Posti esindajatega andis uusi ideid 
ja suundi Balti riikide postiettevõ-

Kadriorus avati ajalooline kirjakast

Postiajalugu Eestimaal ulatub tun-
duvalt kaugemale kui sel aastal oma 
90. sünnipäeva tähistav Eesti Post. 
Esimesed kirjakastid paigaldati aas-
tal 1864 Tallinna Raekoja juurde ja 
Kadriorgu.
Sõnumite edastamine Posti vahen-
dusel on väga pika traditsiooniga, 
olles jätkuvalt populaarne ka tänasel 
päeval. Eelmisel aastal toimetas Eesti 
Postis edasi 60 miljonit kirja.
Nii nagu juubelite puhul ikka, vaa-
tab ka Eesti Post ajaloos tagasi. 
Maikuus toimus Tartus postiajaloo 
konverents, nüüd avame Kardiorus 
ajastukohase kirjakasti ja seda mitte 

Lastekaitsepäev Postimuuseumis

Sel päeval oli Postimuuseumis lastele 
avatud töötuba „Ümbrik ja mis seal 
sees on“. Kes tahtis võis töötoas kirja 
kirjutada, samas õpetati ümbriku vol-
timist ja seda, kuidas õigesti aadressi 
kirjutada. Lastele seletati, mida tä-
hendavad ümbrikul margid ja temp-
lid ning milleks on sihtnumbrit vaja. 

Pildil vasakult: Juris Berzins (Läti Posti juhatuse liige), Ivars Krauklis (Läti Posti 
juhatuse esimees), Ansi Arumeel (Eesti Posti Logistikadivisjoni juht), Maimor Vill 
(Eesti Posti sorteerimiskeskuse tootmisjuht) ja Maris Kleinbergs (Läti Post Toot-
misdirektor) 

Postmargi pidulikul avamisel Narva linnuses.

Uus Minu Mark rahvusvahelise tariifiga

Kui kõik eelnev oli selge ja tehtud, 
löödi kirjale muuseumi kõrvaltem-
pel ja erikujundusega kalendertempel 
ning seejärel saadeti kiri teele nii, et 
iga laps sai meisterdatud ümbriku 
koos kirjaga kirjakasti lasta. Päev oli 
tore ja õpetlik.

Postimuuseumi pedagoog Aino Miilmets lastele selgitusi jagamas.

Nii nagu muiste. Sepp Raivo Paju (pil-
dil paremal) annab selgitusi haldusosa-
konna juhatajale Mait Õimule.

tetele, kuidas muuta oma äritegevus 
tulemuslikumaks ja kindlustada tu-
ruosa. Eelmine Balti Postiliidu se-
minar toimus 2005. aastal Tallinnas 
standardiseerimise teemal. 
Eesti on Balti Postiliidu eesistuja 
maa 2007/2008 ja liidu president on 
Eesti Posti juhatuse liige Aavo Kär-
mas. Seminari rahastamine toimus 
Ülemaailmse Postiliidu ja Prantsuse 
Posti eelarvest.

ainult silmailuks, vaid igapäevakeks 
kasutamiseks.
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innovaatiliste lahendustega partner, kasvatades klientide ning enda väärtust.

detiste üleandmine jne).
Teemaga seonduvate küsimuste ja 
mõtteavaldustega palun pöörduge 
julgesti Kristina Seema poole (pos-

tiaadress:
Pallasti 28, 
10001 Tallinn,  
e-post: kris-
tina.seema@
post.ee).

Kristina Seema
projektijuht
postiteenuste 
divisjon

matukogu, rahvamaja, pood).
Frantsiisipostkontorites pakutakse 
traditsioonilisi kirja- ja pakiteenu-
seid ning müüakse postiga seondu-
vaid jaekaupu. Saadetiste väljasta-
mist frantsiisipostkontoris ei toimu.
Eesti Post tagab koostööpartnerile 
teenuste osutamiseks vajaliku välja- 
ja täiendõppe ning varustab vajalike 
infomaterjalidega. Frantsiisivõtjale  
antakse teenuse osutamiseks üle 
spetsiaalne frantsiisi teeninduslett. 
Frantsiisipostkontori igapäevast tööd  
koordineerib vastava piirkonna post-
kontor (aruandlus, vastuvõetud saa-

Frantsiisipostkontorid

Palgaarvestus ja palgasedel

Iga inimese jaoks on palk eluliselt 
tähtis ja üsna loomulik, et tahetak-
se teada, millest see koosneb ja mil-
liseks kujuneb summa, millega saab 
arvestada oma elu korraldamisel.
Töötaja tööle tulles sõlmitakse töö-
andja ja töötaja vahel tööleping, 
milles määratakse kindlaks põhipal-
gamäär ja selle arvestamise alused. 
Põhipalgamäär on töötajale makstava 
palga suurus kindlaksmääratud ajava-
hemiku (näiteks tunni, kuu vms aja-
ühiku) eest eeldusel, et töötaja töötab 
kogu vastava vahemiku jooksul.
Kuu lõppedes täidetakse töötajate 
kohta tööajatabelid ning lisatasude 
esildised. Kui tööajatabelid kinnita-
tud ja personalitöötajatel puudumi-
sed sisestatud võivad raamatupidajad 
alustada palkade arvestamisega.
Palgaarvestuse käigus teostatakse ka 
töötaja palgast kinnipidamisi. Töötaja 
palgast on lubatud ilma tema nõus-
olekuta kinni pidada ainult seadusega 
ettenähtud alusel, korras ja ulatuses 
ettenähtud summasid. Palgaseaduse 
järgi võib töötaja palgast ilma tema 
nõusolekuta kinni pidada:
• seadusega kehtestatud makse (tu-

lumaks, töötuskindlustusmaks);
• tasu väljatöötamata puhkusepäe-

vade eest töölepingu lõpetamisel 
enne selle tööaasta lõppu, mille 
arvel töötaja oli juba puhkuse saa-
nud;

• muid seadusega ettenähtud sum-
masid (kogumispension, elatis, 
täiteleht).

Seoses palgaga käsitletakse kah-
te erinevat mõistet, üheks nendest 
mõistetest on brutosumma ja teiseks 
netosumma. Aegajalt kostub tööta-
jate poolt rahulolematu lause: „Meil 
mõlemal on üks ja sama kuupalk, 
aga kätte saame erinevalt.“ Järgnevalt 
püüan selgitada, mida üks või teine 
mõiste tähendab ja kuidas kujuneb.
Lihtsustatult võib öelda, et bruto-
summa on töötaja poolt väljateeni-
tud summa kuus, millest hakatakse 
palgaarvestuse käigus mahaarvamisi 
tegema. Netosumma on summa, mis 
kantakse töötaja pangakontole. Ühe 
ja sama brutosumma puhul ei pruugi 

Frantsiisi mõiste tähendab kok-
kulepet, kus ärikontseptsiooni 
omanik ehk frantsiisiandja annab 
frantsiisivõtjale üle kaubamärgi 
piiratud kasutus- ning esindusõi-
gused.
Frantsiisipostkontorite puhul on 
ärikontseptsiooni omanikuks ja 
arendajaks Eesti Post ning frantsii-
sivõtjaks eraldiseisev juriidiline isik. 
Frantsiisikontorite tasustamise põhi-
mõte lähtub püsitasu ja tehingutasu 
maksmisest.
Esimeses etapis kavandatakse koos-
töös kohalike omavalitsustega avada 

frantsiisikontorid piirkondades, kus 
postiasutused suletakse 2008. aasta 1. 
augustist. Antud etapis on tegemist 
klassikalise frantsiisi põhimõtetest 
veidi erineva lahendusega samastudes 
partnerlusega. Teises etapis, käesoleva 
aasta teises pooles, alustatakse klassi-
kalise frantsiisi kontseptsiooni välja-
töötamist. 
Frantsiisikontori loomise aluseks on 
kohaliku omavalitsuse initsiatiiv, et 
säilitada postiteenuste osas letitee-
nindus, mis tagatakse omavalitsuse 
poolt pakutavates ruumides (näiteks 
valla- või linnavalitsuse ruumid, raa-

iga töötaja jaoks ühesu-
gune netosumma kuju-
neda. Netosumma ku-
junemisel mängib rolli 
töötaja poolt sõlmitud 
vabatahtlikud mahaar-
vamised ning seadusega 
ettenähtud mahaarva-
mised ja soodustused. 
Vabatahtlikud maha-
arvamised võivad olla 
töötaja avalduse alusel 
või tööandja poolt keh-
testatud limiitide ületa-
misel. Seadusega keh-
testatud maksumäärad 
võivad aastate lõikes 
olla erinevad lähtuvalt 
Vabariigi Valitsuse ot-
sustest. Näiteks aastal 
2007 oli tulumaksu 
määr 22%, aastal 2008 
aga 21%. Eelneva jutu 
selgitamiseks toon mõ-
ned näited.

Näide 1:
Juhan on töölepinguga töötaja, kel-
le 2008. aasta aprilli palk on 7000 
krooni, ta on esitanud avalduse mak-
suvaba tulu 2250 krooni arvestami-
seks, on ühinenud kohustusliku ko-
gumispensioni II sambaga. Töötaja ei 
ole vanaduspensionieas.
Töötaja aprilli palk 7000 (brutosum-
ma)
Töötuskindlustusmakse 7000 × 0,6% 
= 42 kr.
Kohustusliku kogumispensioni mak-
se 7000 × 2% = 140 kr.
Tulumaks (7000 – 42 – 140 – 2250) 
= 4568 × 21% = 959 kr.
Töötajale väljamakstav summa  7000 
– 42 – 140 – 959 = 5859 kr (neto-
summa)

Näide 2:
Mari on töölepinguga töötaja, kelle 
2008. aasta aprilli palk on 7000 kroo-
ni, ta on esitanud avalduse maksuva-
ba tulu 2250 krooni arvestamiseks ja 
töötaja on vanaduspensionieas.
Töötaja aprilli palk 7000 (brutosum-
ma)

Tulumaks (7000 – 2250) × 21% = 
998 kr
Töötajale väljamakstav summa 7000 
– 998 = 6002 kr. (netosumma)

Näide 3:
Kalle on töölepinguga töötaja, kel-
le 2008. aasta aprilli palk on 7000 
krooni, ta ei ole esitanud avaldust 
maksuvaba tulu maha arvestamiseks, 
on ühinenud kohustusliku kogumis-
pensioni II sambaga. Töötaja ei ole 
vanaduspensionieas.
Töötaja aprilli palk 7000 (brutosum-
ma)
Töötuskindlustusmakse 7000 × 0,6% 
= 42 kr.
Kohustusliku kogumispensionimakse 
7000 × 2% = 140 kr.
Tulumaks (7000 – 42 – 140) × 21% 
= 1432 kr.
Töötajale väljamakstav summa 7000 
– 1432 = 5568 kr. (netosumma)

Kogu info palgaarvestuse kohta  ka-
jastub ka töötaja palgasedelil. 
Esimese osa palgasedelist moodusta-
vad töötajale arvestatud tasud tulene-
valt Eesti Vabariigi seadustest ja/või 
Eesti Posti palgasüsteemist maksetüü-

pide lõikes. Teine osa koosneb kin-
nipidamistest. Kui töötajale tehakse 
jooksval kuul mingil põhjusel välja-
makseid, näiteks puhkusetasu, siis see 
kajastub real < väljamaksed arvestus-
kuu jooksul>. Sellel real näidatakse 
kuupäev, millal ülekanne teostati, 
maksetüübi nimetus ja summa. Real 
<maksmiseks kokku> on summa, 
mille suuruses teostatakse ülekanne 
töötaja pangakontole hiljemalt ar-
vestuskuule järgneva kuu 10-ndaks 
kuupäevaks. Muu info all näidatakse 
töötaja tasudelt arvestatud Maksu- ja 
Tolliametile ülekantava sotsiaalmak-
su summa. Lisaks sellele puudumise 
tüüp ning periood, kui töötaja peaks 
mingil põhjusel arvestusperioodis 
töölt puuduma. Vastavalt töötaja soo-
vile väljastatakse palgasedel igale töö-
tajale ning lisainfot arvestuse kohta 
saab küsida järgmistel kontaktidel:
Aive Prits  625 7208
Helje Meigo 6053 383
Maie Iljashevits 6257 139
Külli Tali 6257 143
Maret Kuuse 6257 140

Ulvi Kähr
palgaarvestuse juht
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MEIE MISSIOON: Jõuame igaüheni Eestis – pakkudes kvaliteetseid teenuseid ja 

Suur aitäh teile! Rahvusvahelisest posti kvaliteedikontrollist

Eesti Post osales eelmisel aastal kahes 
UPU poolt korraldatavas kvaliteedi-
kontrollis – UPU pidevtestimises 
(UPU Continuous Testing) ja nn 
„kollaste kaartide“ testis (UPU 
sequential testing), mille käigus pos-
tisaadetiste küljele kinnitatavate test-
kaartide abil kontrollitakse lihtpos-
tisaadetiste kulgemise kiirust saatjalt 
saajani postitamise momendist läht-
eriigis kuni adressaadile kättetoimeta-
miseni sihtriigis. 
Ülemaailmse Postiliidu (UPU) Kong-
ressil 2004 püstitati liikmesriikide 
vahel saadetavate kirjade kättetoi-
metamise kvaliteedi osas järgmised 
eesmärgid:  aastal 2005  D+5** vä-
hemalt 50% ning aastaks 2008 D+5 
vähemalt 65%.
Eesti Post osaleb UPU pidevtestimi-
ses pilootprojekti faasist, millega alus-
tati aastal 2002. Nimetatud testimine 
annab võimaluse odavalt ja kergelt 
kontrollida rahvusvahelise postitee-
nistuse kvaliteedi. 2007. aastal osales 
UPU pidevtestimises 116 riiki ja kva-
liteeti  kontrolliti 602 suunal, neist 
79 suunda nomineeriti kõrge kvali-
teeditulemustega suunaks (links with 
high quality performance). Ka Eesti 
Post on esitletud selles loetelus. 
Eelmisel aastal olid testimisel meie 
partnerriikideks USA, Austraalia, 
Ukraina, Venemaa ja Valgevene (kõik 
EL välised riigid). Kokku kontrolliti 
kvaliteeti pidevtestimise raames küm-
nel suunal, millest neli olid kõrge 
kvaliteeditulemustega suunad – Uk-
raina-Eesti (97,3%), Valgevene-Eesti 
(95,6%), Eesti-Ukraina (89,3%) ja 
Austraalia-Eesti (91,1%). 
Käesoleval aastal toimub testimine 
6 riigiga ja 12 suunas, neist kolmes 
(Ukraina, Austraalia, USA) – diag-
nostiliselt. Selleks kasutatakse trans-
pondereid ehk elektroonilisi kiibiga 
testkaarte, mis pannakse testkirja sisse. 
Samuti kasutatakse diagnostilisi „vä-
ravaid“, mis on paigaldatud Tallinna 
lennujaamas ja Tallinna sorteerimis-
keskuses. Diagnostilise kontrolli abil 
saame detailsema info kirja kulgemi-
sest erinevates etappides ja see võimal-
dab selgitada probleemsemad kohad 
kulgemisteel. Samuti võimaldab see 
lähte- ja sihtriigil omavahel objek-
tiivselt jagada „vastutust“ hilinenud 
kirjade eest. Näiteks, Eestist väljuvatel 
rahvusvahelistel kirjadel saab mõõta 
kulgemist kirja postitamise momen-
dist kuni depešši ärasaatmiseni Eestist. 
Samuti saab sisenevatel rahvusvahelis-
tel kirjadel mõõta kulgemist Eestisse 
saabumise momendist kuni kirjade 
kättetoimetamiseni adressaadile. 
Eelmise testperioodi tulemusel kii-
deti 4 Eestiga seotud kõrge kvali-
teeditulemustega suunda, aga neid 
võiks olla rohkem. Siin oleneb palju 
nii meist kui ka partnerriigist, mille-
le lisandub kolmaski partner – rah-
vusvaheline transport, mis on seotud  
sihitusplaaniga ja selle valiku eest vas-
tutab lähteriik. 

Vahel tundub mulle, et kuulun nen-
de väheste hulka, kes ikka veel nn 
tiguposti kasutavad. Ja ometi tuleb 
mul iga kord postkontorit külas-
tades veidi oodata, sest klientidest 
nendes majades puudust ei ole.
Minu hobiks on käsitöö ning Ees-
ti käsitööhuvilised suhtlevad Eesti 
Posti vahendusel tihedalt. See on 
omaette maailm ja suhtlus, kus va-
hetatakse omavahel materjale, töö-
vahendeid, viiakse läbi ühiskudumi-
si või üllatusprojekte, kus kunagi ei 
tea, kes ja millise sisuga paki saab. 
Kõik need pakid liiguvad Eesti Posti 
vahendusel ja harvad on juhud, kui 
kellegi suur varandus valele aadressi-
le potsatab. Ainus, mis pakivahetuse 
juures inimesi häirib, on ajakulu, 
sest kannatamatus ja uudishimu tee-
vad päevad pikaks. Nii mõnigi kord 
tundub meile, et just tänu reisiva-
tele lapsepapudele, päevatekkidele, 
patjadele, sokkidele või käpikutele 
on Eesti Postil nii palju tööd.
Mõni aeg tagasi oli mul Postiga üks 
huvitav kogemus. Tegin kirja saates 
mõned asjad valesti alustades sel-
lest, et panin ümbrikusse sularaha ja 
saatja aadressi jätsin märkimata. Kiri 
vupsas postkasti. Järgmisel hommi-
kul ärgates meenus veel üks ja kõige 
suurem viga – mark jäi ümbrikule 
kleepimata. Postitöötaja lohutavad 
sõnad olid, et saaja saab teate, et 
teda ootab maksmata kiri ning soo-
vi korral saab ta selle väikese summa 
eest lunastada. Asja muutis komp-
litseeritumaks ja koomiliseks ka see, 
et saajat ma isiklikult ei tundnud 
ning telefoninumbrit helistamiseks 
ei teadnud. Panin siis järgmisel 
päeval jälle kirja teele, seekord juba 
mark peal ja veelkord väikene sum-
ma ümbriku, et inimene esimest 
kirja lunastada saaks. Ootasin vas-
tust oma saadetisele paar kuud, loo-
tus oli juba kadunud, et kõik vajalik 
ikka kohale jõudis. Lõpuks sain vas-
tuse, et mõlemad kirjad jõudsid ko-
hale samaaegselt ning sellele margita 
versioonile oli Post ise margi peale 
pannud. Suur aitäh!
Jõulude ajal üllatasime oma Kana-
da filatelistist sõpra postmarkidega, 
millel oli tema pilt. Esialgu oli ta 
kindel, et tegemist on lihtsalt ilusa 
naljaga ja et selle pildiseeriaga pole 
miskit peale hakata, aga Posti ko-
dulehekülg veenis teda lõplikult, et 
tõepoolest saab endale margi kujun-
dada ja see töötab.
Sellised on olnud minu viimase aja 
kokkupuuted Eesti Postiga. Loo-

dan, et meie 
koostöö sujub 
sama hästi ka 
edasi.

Liina Kurvits
hetkel 
kodupere-
naine

Nii UPU pidevtestimise kui ka UNE-
Xi andmetel on siseriiklik kirjade kul-
gemine väga korrektne väljuvate kir-
jade osas ja seda tänu rahvusvaheliste 
kirjade sorteerijatele Tallinnas. Kah-
juks rahvusvaheliste kirjade siseriiklik 
kulgemine nii edukas ei ole, mis on 
seotud kande probleemidega. 
Kui kvaliteetne postiteenus on igale 
postiorganisatsioonile kulukas ja tüli-
kas, siis mittekvaliteetne võib olla veel 
kulukam, sest juba praegu tuleb EL 
raames madala kvaliteedi eest trahvi 
maksta (REIMS-lepingu alusel). Ka 
UPU plaanib lähitulevikus juurutada  
liikmesriikide vahel uue süsteemi, mis 
oleks vahetult seotud kvaliteediga.

Lisatud diagrammidel – Eesti Posti 
kvaliteeditulemused UPU pidevtes-
timisel: kättetoimetamise % (D+5), 
kulgemine saatjalt-saajani (tööpäe-
vades) ning diagnostiline tulemus 
(kulgemise võrdlus erinevatel etappi-
del – Eestis, transpordil ja partnerrii-

gil).  US –  Ameerika Ühendriigid, 
UA – Ukraina, AU – Austraalia, RU 
– Venemaa, BY – Valgevene. 
EL Direktiivist tulenevalt on kaks 
kvaliteedi näitajat, mis puudutavad 
prioriteetse kirikorrespondentsi kul-
gemist EL-i piires: D+3  85% ja D+5  
97%**. Eesti Posti ja teiste Euroopa 
postiorganisatsioonide UNEXi* tule-
mustega saab tutvuda Rahvusvaheli-
ne Postikorporatsiooni (IPC) kodu-
leheküljelt www.ipc.be rubriigist IPC 
publications

* UNEX – postist sõltumatu ja pos-
timaailmas tunnustatud postiteenin-
duskvaliteedi mõõtmissüsteem
** D+3 ja D+5 – summaarne kätte-
toimetamise %. See näitab kirjade %, 
mis jõudsid saajani postitamise päe-
vale järgneva kolme (D+3) või järg-
neva viie (D+5) päeva jooksul. 

Natalja Garbuz
kvaliteedispetsialist
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paindlikke lahendusi postiteenuste, logistika ja infologistika valdkonnas.

ja muremõtted. Hea on teha enesele 
nn „stopp-aega“. Minna lemmikkoh-
ta, kus pole kedagi teist, olgu see lage 
meri, avar viljapõld või üksik puu. Ja 
istuda seal tunde, ehk ka magada su-
visel soojal maal ja luua taas side ürg-
se maaga, tajuda tema massiivsust ja 
stabiilsust. Juua õhtul aeglases rütmis 
tass teed, vaadates vajuvat päikest, 
kes jätab päevaga hüvasti. Ja hommi-
kul minna õue paljajalu läbi kastese 
muru nuusutades värskeid lõhnu. 
Seda kõike on vaja enda jaoks.
Kunagi ammu, kui inimesel oli side 
looduse ja iseendaga ei viinud pin-
gutused meid endast välja. Nüüd on 
enamusel meist üpris raske olla ise – 
ilma infovahenditeta ja omamoodi on 
see ka vajalik. Kuid kas alati? Kindlas-
ti on paljud tabanud end hetkelt, kus 
telefon aina heliseb, isegi süüa ei saa 
rahulikult. Aga inimesel on viis kind-
lat põhivajadust, mis tagavad tervise 
ja õnnetunde – toit, uni, liikumine, 
hingamine ja armastus. Mitte ühtegi 
ei saa asendada, neid peab olema pii-
savalt ja terviklikult.

Mõtle nende vajaduste peale seekord 
oma puhkuse ajal, mida saad sa enda 
jaoks teha, et miski neid viit vajadust 
ei häiriks ja nad toimiksid kooskõlas. 
Seekord püüa telefon, kui sõber ja 
kaaslane, välja lülitada, usu, midagi 
ei juhtu, kui sa ei kuule ta helinat, 
ei loe argiseid igapäevaelusündmusi 
lehtedest või ei vaata televiisorist uu-
diseid. Sa ei jää millestki maha ega 
ilma, aga sa puhkad seekord iseenda 
jaoks. Ole enda jaoks olemas, teiste 
jaoks oled ju niikuinii. Päikest! 
 
Metsade keskelt, inimestest eemal, 
vaikusest ja pimedusest võlutud,
Leesoja nõid – ThuleLee

des!”. Loodan väga, et ka antud pro-
jekti käivitumine aitab kaasa paberi 
kokkuhoiule ning looduse säästmise-
le. Ärge siis olge kitsid reklaamimast 
seda võimalust oma sõpradele ja tut-

tavatele.
Oma silmaga saab 
uut keskkonda 
vaadata aadressil 
http://cv.post.ee/

Indrek Raig
Personali 
projektijuht

Haapsalu parim teenindaja töötab postkontoris

Valmis Eesti Posti elektrooniline personaliankeet

Puhkaks seekord iseenda jaoks!  

„Noh, võtad ikka lotot ka,“ ütleb 
Linda kui valmistun Haapsalu posti-
poes välja valitud õnnitluskaarti eest 
tasuma. Ehkki mul algselt seda plaa-
ni polnud, teen ometi hoobilt otsu-
se: „Jah, loomulikult.“ Hetke pärast 
olen lotopileti omanik ning kindel, 
et soov küpses mu oma peas. Keegi 
ei surunud mulle seda otsust peale, 
vaid minu tähelepanu lihtsalt suunati 
sellele.
Lahkun heatujuliselt ja lootustega, 
et õhtul väljaloositav 1,3 miljonit on 
minu!
Sellise suhtumise osaliseks saavad 
kõik Haapsalu postipoe kliendid ja 
tõenäoliselt valdavad neid samalaad-
sed tunded nagu mindki. Eks seetõt-
tu valitigi Haapsalu üheks parimaks 
teenindajaks postipoe müüja Linda 
Männikmaa. Läänemaa Turismis töö-
tav sõbranna, kes mulle Linda saavu-
tusest teada andis lisas: „Täitsa õigele 
inimesele läks! Linda on lahe!“.
Haapsalu Linnavalitsus ja MTÜ Lää-

nemaa Turism korraldasid sel kevadel 
küsitluse, et selgitada välja maakonna 
parimad teenindajad ja teeninduset-
tevõtted. Kuu aja jooksul olid linna 

Nüüdsest on kõigil Eesti Posti tööle 
tulla soovijatel võimalus kasutada 
CV edastamiseks ja koostamiseks 
Eesti Posti kodulehte.
CV elektrooniline vorm on oluliselt 
mugavam ja kiirem kui seda on pa-
berkandjal personaliankeedid. Samuti 
võimaldab uus vorm täita tööle soo-
vijal just neid välju ja küsimusi CV-s, 
mis on antud töökohale kandideeri-
miseks tähtsad. Seega saame oluliselt 
selektiivsemad ja uuemad andmed 
kui seda oleks lihtsalt e-postiga saade-
tud CV. Uus vorm võimaldab edasta-

da tööotsijal oma andmed kandidee-
rimaks nii kindlale ametikohale kui 
ka lihtsalt jätta oma CV Eesti Posti 
andmebaasi ilma konkreetset töökuu-
lutust silmas pidamata. Innovaatiline 
on ka SMS lahenduse juurutus, mis 
võimaldab saata värsket infot nii va-
kantside kohta kui ka tööintervjuude 
aegu ja vastuseid otse tööotsija mo-
biiltelefonile. Oluline on uus vorm 
ka meie suurest võrgust ning geo-
graafilisest ulatusest lähtuvalt. Tööot-
sija saab märkida ka sobiva töötami-
se asukoha, millega on tagatud info 

operatiivne jõudmine just soovitud 
töö asukohta. Ehk piltlikult öel-
des kui Narva tööotsija, kes näiteks 
õpib Kuressaares, soovib suveks tööle 
minna kodukohta, aga edastab oma 
andmed Saaremaalt, jõuab info sellest 
just Ida piirkonna personalitöötajani 
mõne sekundiga.
Eesti Posti nõukogu on kuulutanud 
prioriteediks just säästlikkuse ja kesk-
konnahooldega seotud projektid. 
Täpsemalt paberi taaskäitlemisega 
seotud projektid, mis haakuvad Posti 
ühe slogan’iga „Loodud loodust hoi-

Tublimaid tänati mai lõpus toimunud Haapsalu Äripäevadel. Haapsalu linnapea 
Ingrid Danilov autasustab Haapsalu parimat teenindajat Linda Männikmad (pil-
dil paremal).

Kui elada looduses, metsade keskel, 
kus äratajaks päike ja linnud, siis on 
hea tajuda, et päevadel pole nimesid 
ja kell käib sisemise rütmi järgi. Kui-
das aga leida endale õige puhkuse va-
riant ja seda ka täie rinnaga nautida?
Inimesed on ju nii erinevad – sama 
erinevad on ka soovid ja vajadused. Ja 
siiski, me kõik oleme elusad olendid, 
kes vajavad rahu, vaikust ja omaette 
olemist, kasvõi korrakski. Mõtteliselt 
tuleks end paigutada – kas oled „kao-
se inimene“, kellele pole oluline kor-
rapära, kes võtavad asju hetkeliselt ja 
kes ei taha mitte mingil juhul kindla 
staatuse ja rütmi järgi elada; või oled 
hoopis „rütmi inimene“, kellele on 
oluline kord ja puhtus enda ümber, 
täpne päevakava ja asjade planeeritus. 
Need kaks erinevat tavaliselt kokku ei 
sobi. Siit ka vajadused, “kaos“ vajab 
ajatut puhkust ja on rahul metsiku 
õuega ja planeerimata hetkedega, 
„rütmi“ inimene seevastu vajab puh-
kuseks korras õue ja majapidamist, 
kindlaid söögiaegu jne.
Oma isikupära peaks kindlasti arves-

tama ja vastavalt sellele ka loomupä-
raselt puhkama. Eestis puhates võiks 
arvestada meie kliimaga, näiteks au-
gust on puhkuseks väga sobiv, pole 
eriti palju sääski, maapind on soe, 
ööd soojad ja ilusad, veekogude veed 
soojad, värsked juur- ja puuviljad 
omast käest või naabritädidelt võtta, 
aga ikka meie omad. Inimene hakkab 
puhkama alles kolmandast päevast, 
kui ta on jõudnud kindlasse paika. 
See tähendab, et kolm päeva me ko-
haneme, ei ole hea sõita kuhugi poodi 
ega kellelegi külla. Niigi veab inime-
ne oma argisuse puhkusele kaasa, aga 
kui lasta kehal ja meelel ühes kohas 
olla, tekib hetk, kus polegi kuhugi 
kiiret ega midagi erilist vaja.
Väga oluline on, et puhatakse ak-
tiivselt, ikka ratas ja kõnnikepid või 
muu liikumisvahend kaasa. Hea on 
minna hommikul vara, kui on udu 
või veel hämar, kui kõik lõhnad ja 
linnud aktiivsed, ja teha üks korralik 
tiir looduses. Pole ju mõtet magada 
toas, kui on vaja värsket õhku, mis 
toidab oma olemusega, viib peavalud 

erinevates teenindusasutustes väljas 
kastid, kuhu kõik linnaelanikud said 
lasta sedeli oma lemmiku nimega. Pa-
rimaks teenindajaks pakuti 80 nime. 

Nende hulgast valiti välja kolm pari-
mat, kellele oli rohkem hääli antud. 
Pingeritta neid ei seatud. Hea teenin-
dusega asutusi toodi esile 50 ringis. 
Nende hulka kuulus ka Haapsalu 
postkontor.
See, et Linda niivõrd kaalukal kon-
kursil esiritta tõusis, ei valmista mulle 
tegelikult üllatust. Praktiliselt kõikidel 
müügivõistlustel, -konkurssidel, hea 
teeninduse kuudel on Linda parimate 
hulgas ning saanud rohkelt kiitusi. Eks 
see on ikka nii, et tublimate hulgas on 
ikka ja jälle need samad nimed.
Usun, et Linda pole osalenud udu-
peentel müügikoolitustel, omandanud 
turundustõdesid, kindlasti ei mõtle ta 
kliendiga suhtlemisel müügi alusta-
misele, vastuväidete ületamisele jne. 
Ta teeb lihtsalt oma tööd südamega ja 
suhtub klienti austuse ja tähelepanu-
ga. Ja selles peitubki tema edu võti!

Liivi Ollino
Lääne piirkonna jaevõrgujuht
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MEIE VÄÄRTUSED: Ettevõtte kõige suuremaks väärtuseks on töötajad, kes on  

Maimor Vill
sorteerimiskeskuse tootmisjuht
logistikadivisjon

Harilikult puhkan koos perega Lõu-
na-Eestis – oleme sealt pärit. Sellel 
aastal tegin teoks oma ammuse unis-
tuse – mootorrattamatka Lõuna-Eu-
roopasse Balkanimaadesse.
Tahtsin ennast proovile panna, kas 
saan hakkama. Sain küll! Meid oli 
kuus meest ja kuus tsiklit, kahe näda-
la jooksul sõitsime läbi umbes 9 riiki 
ja 6 000 km. Eredaima mulje jätsid 
Montenegro lumised mäed ja Tara 
suur kanjon. Mägedes oli veel lumi ja 
sooja oli ainult +5 kraadi. Horvaatias 
Aadria mere ääres oli +30, päike pais-
tis ja meri oli soe. 
Reis oli huvitav ja kulges ilma suu-
remate viperusteta. Kõige tähtsam, 
et inimesed jäid terveks ja tehnika ei 
vedanud alt.

Marje Targamaa
Vormsi pk juhataja

Sel suvel pikemaid reise ei ole planee-
rinud, seega veedan puhkuse imekau-
nil kodusaarel Vormsil. Vormsi oma 
tagasihoidlikkuse ja ehedusega on 
parim koht puhkamiseks – nautida 

vaikset mereranda, päikest ja ujuda. 
Suvel on saarel oodata nii mõndagi 
tujuküllast ja huvitavat kultuuriüri-
tust, millest ma kõrvale ei jää ning 
kindlasti külastan oma häid tuttavaid 
ja sugulasi.

Anne Värv
Haabneeme pk 
kliendi-
teenindaja

Puhkus... oh, selleks korraks on see 
juba möödas. Kui eelmisel aastal sai 
puhkuse ajal reisimas käidud, siis 
sel aastal sain osa Eestimaa looduse 
ärkamisest. Ülased, maikellukesed, 
tulbid, nartsissid, toomingad ja si-
relid – kevadise õiteilu imetlemiseks 
oli sel kevadel puhkuse tõttu rohkem 
mahti. Päikeselembese inimesena üt-
leksin, et selle kevade ilmad ei olnud 
just kiita. Eks nii tööinimene kui ka 
puhkaja alustasid päeva ilmateatega, 
lootes ikka mõlemad sooja ja kuiva 
ilma. Lisaks looduse nautimisele sai 
puhkuse ajal ka aiatööd tehtud – sain 
näpud mullaseks ja muruniiduki põ-
risema, aeg-ajalt oli vaja ka aeda kas-
ta. Soovin kõigile ilusat jaanikuud ja 
kaunist suve!

Piret Parm
Edela ja Lõuna  
piirkonna 
kandevõrgu 
juht

Puhkus!!! Milline ilus kõla on sellel 
sõnal! Nagu eelnevatel aastatel, puh-
kan ka seekord Eestimaal. See on 
puhkamiseks fantastiline paik ja kui 
palju veel avastamata kauneid kohti. 
Igal suvel vaatame perega kaardile 
ja otsustame, kuhu suuna võtame. 
Naudime kaunist loodust ja vaata-
misväärsusi või vastupidi, vaatame 
milline on elu kaevandustes ja töös-
tuslinnades või millised jäljed on 
Eestimaale jätnud Vene sõjavägi. Ees-
timaa on väike, aga piirkonniti hästi 
erinev. Sattudes mõnda mõnusasse 
külakeskkonda, tunned, kuidas aeg 
läheb seal omasoodu, pole ümber-
ringi mingit kiirust ega tormamist. 
Ja kõik asjad jõutakse tehtud ikkagi. 
Oma osa  puhkusest kulub sõprade-
ga kohtumisele ja erinevate ürituste 
külastamisele ning kodu eest hoolit-
semisele. Puhkuse lõppedes on alati 
tunne, et vaadata, käia ja uudistada 
on veel palju…..

Marge Plamus
Kivi-Vigala pk juhataja

Minu puhkus on augustis. Kuna elan 
maal, kus meil on talumaja koos suu-
re õuega, kuulub suurem osa puhku-
sest aias tegutsemisele. Puhkuse ajal 
soovin rohkem ka sõpradega koos 
olla ja külastada neid, kes kaugemal 
elavad. Veel meeldib mulle olla või-
malikult palju koos oma kalli koera 
– Stellaga. Vedamiseks loen sedagi, et 
elan jõe ääres, sest armastan ujumas 
käia ja sageli teen seda koos neljajalg-
se sõbraga, kes samuti oskab sellest 
mõnu tunda. Ehk saab koos perega 
mõnele vabaõhuürituselgi käidud.

Liina Loosaar
Orava pp klienditeenindaja

Minu puhkus, mida tõeliselt naudin, 
on aeg pere ja lähedaste seltsis. Kuna 
elan maal, siis üsna palju aega kulub 
koduaia hooldamisele ja korrashoid-
misele. Kindlasti teeme koos perega 
ringreisi Eestis. Puhkuse ajal kasutan 
ka võimalust hommikuti kauem ma-
gada ja nautida mitte kuhugi kiirus-
tamist. Argipäeva õhtutel leiame aega 
ka väikesteks piknikuteks sõpradega. 

Villu Õun
Rakvere ppk 
autojuht

Kui eelmisel aastal sai puhkuse ajal 
käidud Belgias (meelde jäid väga hästi 
hooldatud hekid), Prantsusmaal (ela-
museks oli Eiffeli torni tipus käimine), 
Hispaanias, Aafrikas (põnevad koopad 
ja vabas looduses elavad ahvid), siis sel 
aastal stardin 12. juunil ja sihiks on 
võetud Ungari ja Rumeenia.

Liivia Vares
Lilleküla pk juhataja

Mina puhkan kahes osas, kevadel 
kaks ja sügisel kaks nädalat. Juba aas-
taid käime mehega kevadeti Euroopas 
ja sügiseti Skandinaavias. Sel aastal 
käisime Poolas, Saksamaal, Tsehhis, 
Austrias, Šveitsis ja Luksemburgis. 
Reisime alati kahekesi ja autoga, see-
kord põrutasime läbi 5600 km. Reisi 
iseloomustaksin sõnadega: tohutult 
nähtud, pikalt sõidetud ja leegitsevad 
tunded. Tagasi tulles püüdsin olla 
motoriseeritud vanaema kolmele lap-
selapsele, sõidutades neid motorolle-
riga, millega ka tööl käin.
Puhkuse lõpus tabas meid õnnetus. 
Peame juba kümme aastat 8000 kana-
ga farmi, millest pool mais maha põles. 
Olude sunnil müüme nüüd puhke-
päevadel Eesti erinevate maakondade 
bussipeatustes ja turgudel oma kodu-
tuid ilusaid pruune munemist alusta-
vaid kanu. Tihti tahetakse ka kukke 
osta, aga neid meil pole, sest nemad 
ju ei mune. Olen vaimustuses töökast 
ja tragist maarahvast, nendega suhtle-
mine on mulle palju jõudu andnud. 
Imetlen nende inimeste soojust, lah-
kust, inimsõbralikkust ja tarkust – lin-
nainimesena olin oma kiires elus need 
tunded juba peaaegu unustanud.
Kõigile töökaid tööpäevi, põnevaid 
puhkepäevi ja olge õnnelik selle üle, 
mis Teil hästi on!

Kuidas puhkuse veedad?
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kliendikesksed, usaldusväärsed, innovaatilised ja jätkusuutlikkusele suunatud.

Kirja- ja postitalud  
Eestis  1920–1944

Suurem osa Eesti elanikkonnast 
elas vaadeldaval perioodil maal, väl-
jaspool linnu ja suuremaid asulaid. 
Rahvaloenduste andmeil: 1922 
– 71,5 % ja 1934 – 67,7 %. See-
pärast on arusaadav, et Eesti posti-
võimud on kõigil aegadel püüdnud 
postiolusid maal parandada.
Tsaari-Vene postivõrk oli kujunenud 
välja aastaks 1917. Siis töötas Eestis 
42 postkontorit, 155 postijaoskonda 
(neist maal 35) ja 45 vallavalitsustes 
asuvat postiabijaoskonda. Saksa oku-
patsioon tegi veebruaris 1918 posti-
asutustest „platsi puhtaks”. 1. mail 
avati linnades 14 nn „Landespostam-
ti” ja alles 26. juulil 1918 maa-asula-
tes 40 nn „Hilfpostabteilungi”.
Seega pidi 13. novembril 1918 
loodud Eesti Postivalitsus alustama 
täielikust „punkt zerost”. Esiteks 
korraldati, vaatamata sõjaolukorra-
le, posti vedu raudteedel ja jaama-
dest suurematesse maa-asulatesse. 
Teedeministeerium asus 1923 Sise- 
ja Põllumajandusministeeriumi abil 
looma hobupostijaamade võrku. 
Neid avati 1923–1924 kokku 182. 
Kui postitraktid olid korraldatud, 
asus Teedeministeeriumi inspektor 
Gustav Jallajas looma ajakohast pos-
tijaotusvõrku. Ta kirjutab 12. märt-
sil 1923 Põllutööministrile (ärakiri 
Siseministrile): „Postiametkonna 
ülesanne tulevikus on oma asja nõn-
da korraldada, et iga päev igas külas, 
vähemalt igas vallas, igaüks oma posti 
kätte võiks saada.” See ülesanne tuli 
tal endal ellu viia, kuna ta määrati 
3. septembril 1924 Eesti Postivalit-
suse ülemaks. 

Elmar Ojaste
postiajaloo uurija
Göteborg

(Järgneb)

Postiasutuste arvuline areng Eestis 1917–1940 – see  on pöördvõrdeline tänapäevasele

Postikaru

Õnneks on neid toredaid inimesi 
meie hulgas, kes oskavad lihtsaid 
asju ilusaks mõelda ja huvitavaks 
teha. Nii on ka Hansu talu rahva-
ga, kelle posti ootab tee ääres juba 
kümmekond aasta karu puuskulp-
tuur.
Postikarust sain teada tänu fotokon-
kursile „Posti-paparazzo“. Ja sealt eda-
si juba uudishimu, mis ajendas neid 
inimesi posti panipaigaks puust karu 
tegema. Mõeldud-tehtud! Nii olin-
gi ühel päikeselisel kevadpäeval seda 
oma silmaga kaemas. Ja oh üllatust-
üllatust, talumaadel oli teisigi puust 
tegelasi haldjast ussideni, kokku oli 
neid kümmekond või rohkemgi. Pe-
reema Marju Jansen: „Puuskulptuu-
rid on perepoeg Kaupo hobi. Algul 
võttis ta ette väiksemad tööd – luik, 

Postiasutuse liik 1917 1920 1925 1930 1935 1940

Postkontorid 42 107 124 119 123 122
Postijaoskonnad 

(neist maal)
155    
(35)

– – – – –

Postiagentuurid 45 30 251 618 606 604
Kirja- ja postitalud

Erapostkaste postitraktide ääres
– 81 315 2147 2931 3000           

525

1931-03-14 ”Sakala” Rahvaalgatus Võlli postitalu postiagentuuriks muutmise üle.

Enne II Maailmasõda oli Eesti Vabariigis  vallaomavalitsustel ja  ka rahva-
algatuslikult võimalik alustada postitalude ja postiagentuuride avamist ning 
ümberkorraldamist. Nagu ”Sakala” sõnumist nähtub, taotlesid Võlli elanikud 

oma postitalu postiagentuuriks ümberkorraldamist. Kuigi algatust toetas ka 
Suure-Jaani postkontori ülem Johann Lainas, luhtus see algatus, kuna Viljan-
di postkontori ülem ei olnud nõus postiveotrakte muutma.

„Siia meie post käib,“ näitavadl Marju 
ja Kaupo Jansen.

uss, seened. Ajapikku läksid tööd 
keerulisemaks. Ta on ka sõpradele 
kujusid teinud.“
Kuidas postiljon karuga postkasti 
omaks võttis?
„Seda mäletan küll, kui meie kirja- 
kandja Anne Laur ütles: „Appi, appi, 
kuhu ma pean ajalehed panema 
–  kellegi suhu!“. Esmalt ei saanud 
ta aru, kuhu post panna. Karu pead 
lähemalt uurides aga sai kõik selgeks. 
Janseni peres peetakse postist lugu. 
Olgugi, et teavet on võimalik saada 
ka teistest kanalitest, on nende pere 
otsustanud ajalehed koju tellida. Nii 
mõnigi kord pannakse oluline tekst 
kõrvale, et vajadusel saaks seda uuesti 
üle vaadata. Marju sõnul on neil ka 
postiljoniga vedanud – tubli noor 
inimene. Ja ega ta kedagi teist seda 
tööd tegemas mäletagi.
Kuidas poeg Kaupo puuskulptuure 
tegema hakkas?
Ema Marju sõnul on kunstimeel pä-
rit vist geenidest. „Kooliajal olin ma 
päris hea joonistaja, endalegi üllatu-
seks võtsin selle hobi aastakümneid 
hiljem uuesti käsile ja läksin sügi-
sel Rahvaülikooli juures tegutsevale 
maalikursusele. Kaupolegi meeldis 
kooliajal joonistamine, samuti sai ta 
tikkimistöödega hästi hakkama. Ju 
tal ikka seda annet on,“ arvab ema. 
Kaupo sõnul juhatas teda materjali 
valikul puu juurde vist ema-isa too-
nane metskonnas töötamine. „Kuna 
olin varem saega päris palju ümber 
käinud, otsustasin proovida. Ju andis 
oma tõuke ka ristiisa juures nähtud 
puust nikerdatud kotkas. Siis mõtle-
sin, et võiks saega järgi teha. Esimene 
läks küll aia taha. Minu tööd, mida 
on 40 ringis, on kõik seaga tehtud.“ 
Kaupo sõnul ei tule alati kõik välja 
ka. Idee sünnib tal peas ilma ette joo-
nistamiseta ning tihti juhtub, et töö 

Lemmjõel asunud Võlli sae- ja jahuveski omaniku Jaan Kundla-Kraut (1909–
1978) järeltulejad  paigutasid  veski (ka  postitalu) varemetele  vana veskikivi, 
suure hammasratta ja vastava tekstiga tahvli. See on ainuke teadaolev mälestus- 
tähis, mis on rajatud ühe postitalu  meenutamiseks. (Foto: Jaan Nikker, 2005)

käigus pilt muutub. Et puuskulptuu-
ridel õues pikem eluiga oleks, tuleb 
nad immutada linaõliga ja seda tuleks 
teha paar korda aastas. Lehisest meis-
terdatud karu on immutatud vana 
mootoriõliga.
Missugused puuliigid paremad on?
Kaupo: „Haab näiteks on väga peh-
me ja sellest saab kuju hästi kiiresti 
valmis teha. Lehis on tugev puu, sel-
lest on raskem valmistada. Tammest 
on peaaegu võimatu teha. Olen proo-
vinud, saeketi nüristab ära. Tammega 
on veel see lugu, et seda pole pärast 
vaja töödelda. Ta läheb ise vee ja päi-
kese käes veel tugevamaks.“
Kuidas karust postkast sai?
„Kes seda enam täpselt mäletab. Ar-
van, et karu oli varem valmis tehtud, 
kui postkasti peale mõtlesin. Ju oli 
siis postkasti vaja, st karu tuli pisut 
ümber teha, et ta uusi kohuseid saaks 
täitma hakata,“ meenutab Kaupo.
Kuldsete kätega pere.
Hansu talu koduõuel on silmailu veel-
gi. Pereisa on kivi ja metalliga sina-
peal – nii on tema tehtud grillimis-
ahi, lillepostamendid ja dekoratiivsed 
linnud. Ja mis seal imestada, kui onu 
oli omal ajal küla parimaid seppasid. 
Ühe Eestimaa pere kodu on nagu 
näitusesaal, kus hobid ja igapäevaelu 
vajadused on omanäoliselt ühenda-
tud. Ju on niisugusesse kohta ka posti 
lausa lust viia.
Tänu fotokonkursile, kuhu Kaupo 
postikaru foto saatis, teavad sellest 
nüüd ka teised. Internetis teisi foto-
sid uudistades avastas Kaupo veel ühe 
meeldiva üllatuse – üks kopra kujuga 
postkast tundus kuidagi tuttav ning 
hiljem meenus, et selle oli ta ju ise 
teinud. 
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Ristsõna

Tööjuubelid

Standardmark.
Postipasun
31. mai 2008

410-31.05.08
Nominaal   0.50
Trükk    ofset
Kujundus   Lembit Lõhmus
Poogen    5 × 5
Trükiarv   1 000 000
Trükikoda   AS Vaba Maa

Mahtra sõda 150
31. mai 2008

409-31.05.08
Nominaal      5.50
Trükk       ofset
Perforatsioon      14:13¾
Kujundus      Indrek Ilves
Poogen       5 × 4
Trükiarv      140 000
Trükikoda      AS Vaba Maa

Paremale: 1. Postkastikampaania reklaamlause. 9. Kaksikvokaal. 11. Eesti 
end kirjanik, perek.nimi. 12. Liiter. 13. Koeranimi. 14. Saar Eestis. 16. 
Teadmiste kontroll. 17. Häälerühm. 18. Valimiskast. 19. Teat.kalavõrk. 20. 
Malend. 22. Küla Ida-Virumaal. 23. Eesti Posti juhatuse liige, perek.nimi, 
eesnime esitäht. 28. Lennukimark. 29. Teatud kell. 31. Postkontor Järva-
maal. 34. Anno Domini. 35. Enim külastatav rubriik Intranetis. 37. Jaz-
zkaare “ema”, perek. nimi. 38. Postkontor Saaremaal. 40. Riik Aasias. 42. 
…teenused, suur osakaal Inglise Postis. 43. Kuulsa Austraalia ujuja Thorpe 
eesnimi.
Alla: 1. Hüpassaare laulik, eesnime esitäht, perenimi. 2. Lääge. 3. Kahehäälne 
laul kahele lauljale. 4. EP suvepäevade toimumise kuu. 5. Soviet Union eesti 
keeles. 6. Kevadlill. 7. Taime maapealsed osad. 8. ...kaart, Postipanga toode. 
9. Puu osad. 10. Eesti riigivanem postmargil, eesnime esitäht, perenimi. 15. 
Number. 19. Postkontor Pärnumaal. 21. Valuhüüe. 23. Luteetsiumi keem.
tähis. 25. End teatritegelane, perek.nimi. 26. Seadeldis, inimese abimees. 27. 
Ämma kaasa. 28. Vokaalosa solistile ooperis. 30. Vastse. 31.Linn Kesk-Itaa-
lias. 32. Kaksikkonsonant. 33. Mehenimi. 35. Saksapärane mehenimi. 36. 
Vana naine. 39. Inglise eessõna. 41….king, kingakauplus.

Koostaja: Evely Tikerpuu
Lahendus:  
13   36   16   20   9   26   4   28   41   25   34

Maikuus avaldatud ristsõna lahendajatest said seekord auhinnad: 
Sirje Vaard – Aravete pk vastutav klienditeenindaja, Tarmo Aavola – Tartu 
postitöötlemise jsk vastutav postitöötleja ja Tiina Vilba – Logistikakeskuse 
automajandi autojuht. 
Palju õnne!

Lahenda ristsõna ja saada vastus hiljemalt 14. juuliks aadressil Pallasti 28, 
10001 Tallinn „Postisarv”. Õigesti vastanute vahel loositakse välja kolm au-
hinda.

Aasa Asper – 1. juunil 30. tööjuu-
bel – Postiteenuste divisjon, Põhja 
piirkond, Haabneeme pk kirjakandja
Svetlana Treier – 2. juunil 20. töö-
juubel – Postiteenuste divisjon, Ida 
piirkond, Aravete pk vastutav klien-
diteenindaja
Valentina Kallast – 3. juunil 25. töö-
juubel – Postiteenuste divisjon, Ida 
piirkond, Jõhvi pk klienditeenindaja
Raissa Gaab – 13. juunil 25. tööjuu-
bel – Postiteenuste divisjon, Lääne 

piirkond, Kohila pk vastutav kliendi-
teenindaja
Sirje Vaard – 17. juunil 20. tööjuu-
bel – Postiteenuste divisjon, Ida piir-
kond, Aravete pk vastutav klienditee-
nindaja
Tamara Voronova – 22. juunil 30. 
tööjuubel – Postiteenuste divisjon, 
Lääne piirkond, Kuressaare pk kirja-
kandja 

Palju õnne!

Uued postmargid

KAS SINA OLED JUBA SUVEPÄEVADELE REGISTREERINUD?

Käes on puhkuste aeg ja loomulikult lähevad mõtted postitööst eemale. 
Suvepäevade toimkond tuletab meelde ennast suvepäevadele registreerida. 
Mis täna tehtud, see homme hooleta!
Eesti Posti suvepäevad „Retromaania ehk spordiveteranide suvepidu“ toi-
muvad 16.-17. augustil Vooremaal.
Osavõtumaksu saad tasuda MTÜ Eesti Posti Spordiklubi arvele 
10220070629016. Kindlasti märgi selgitusse kõigi suvepäevadel osalejate 
nimed (kui maksad mitme inimese eest) ja märksõna „Suvepäevad“!

• Telgikoht – 100 krooni. Alates 10. juulist 150 krooni. 
Kiirusta ja registreeru juba täna!
Puhkemajades on kohad kiiremate poolt juba hõivatud.

Meie suvepäevadel on lubanud osaleda ka Soome Posti esindajad.
Lisainfo e-kirjaga liis.laurits@post.ee. 

Kohtumiseni Voorel!
Suvepäevade toimkond
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