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Lasnamäel Bravo keskuses avati 1. augustil uus kaasaegne, vastavalt ettevõtte korpora-
tiividentiteedile kujundatud postkontor.
Eesti Post liigub oma teenustega sinna, kus käivad inimesed. Käesoleval aastal on veel
plaanis renoveerida Pelguranna postkontor Tallinnas ning Jõhvi postkontor Ida-Virumaal,
et pakkuda klientidele võimalikult mitmekülgseid ning mugavaid postiteenuste lahendusi.
Pilt avamispäevast, vasakul toimetab Lasnamäe postkontori juhataja Maie Jaško.

Augustist pakutakse Krabis postiteenuseid frantsiisikontoris, mis on küla enim käidavas
kohas – Krabi koolimajas asuvas raamatukogus. Frantsiisipostkontoris pakutakse kõiki
teenuseid ja kaupu, mis on vajalikud riigisiseste ja rahvusvaheliste saadetiste edastamisel.
Vastu võetakse: liht-, täht- ja väärtkirju, postipakke, rahakaarte. Samuti vormistatakse
makseid ja perioodika tellimusi ning müüakse postmarke, postkaarte. Üleminekuga
frantsiisikontorile on paranenud sealsele rahvale postiteenuste kättesaadavus, kuna teenuseid
on võimalik teostada kogu raamatukogu lahtioleku ajal. Postiteenuseid pakub raamatuko-
guhoidja Evi Taal.
Pidulikul avamisel osalesid majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts (pildil
vasakul), riigikogu liige Heimar Lenk (pildil paremalt teine), Eesti Posti juhatuse esimees
Ahti Kallaste (pildil paremal) ja Varstu vallavanem Rein Ansip (pildil keskel).

Juuli lõpus avati Eesti Posti esinduspood Tallinna vanalinnas Viru tn 20. Esinduspoes on
laiendatud filateeliakaupade müük ja suur valik postkaarte, osutatakse Western Union’i
teenust, samuti saab lihtsaadetisena nii riigisiseselt kui rahvusvaheliselt edastada liht- ja
maksikirju. Postipoe seinale paigaldati üks ajaloolise kujundusega kirjakastidest.
Pilt postipoe avamispäevast, keskel Eesti Posti nõukogu esimees Meelis Atonen.

XXIX Suveolümpiamängude avapäeval Pekingis emiteeris Eesti Post Olümpiamängudele
pühendatud postmargi, millel on kujutatud antiikskulptor Myroni Discobolus ja mängude
logo. Margipoogna servadele on kuldsete tähtedega trükitud suvemängudel kuldmedali võit-
nud kahekümnene Eesti sportlase nimed. Postmargi kujundas kunstnik Lembit Lõhmus.
Pilt margi esitlusürituselt Viru tn postipoe ees. VIII Eesti Posti rattaretkel  osalejad. Seekord sõideti Hiiumaa teedel.

“Kiri Sõbrale” lõpukontserdil Rakveres said kõik esinejad Eesti Postilt mälestuseks enda
pildiga kujundatud Minu Margi. Pildil vasakult: Tanel Padar, Birgit Õigemeel, Marko
Matvere, Jaan Tätte, Kaido Padar (Eesti Posti kommunikatsiooni- ja turundusosakonna
juhataja) ja Martina Mamontov (turundusspetsialist).
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Eesti Postil läks esimesel poolaastal päris hästi

Ütle oma sõna sekka – septembris toi-
mub Eesti Postis töörahulolu uuring!

Kuue kuuga teeniti kasumit 5,9
miljonit krooni. Esialgselt eelar-
vesse kavandatuga on tänane ka-
suminumber väiksem kui lootsi-
me, kuid eelkõige tuleb selle põh-
jusena arvestada praegust majan-
duskeskkonda.
Tulude laekumine on olnud 12,4%
suurem, kui samal perioodil eelmisel
aastal. Oluline osa ettevõtte kasumi-
numbrist on aadressiga reklaamide ja
kataloogide edastamisest saadaval tu-
lul, mis on võrreldes planeerituga ligi
veerandi võrra suurem. Hästi on lae-
kunud kirjateenusest saadav tulu, mis
jääb küll veidi alla planeeritule (-0,6%).
Edenenud on ka kaubamüük, mis ei
ole küll postiettevõtte põhitegevus, kuid
seoses postkasti müügikampaania ja
teiste postiteenusega seotud kauba-
gruppide ülevaatamise ja korrastami-
sega, on kaubamüük võrreldes eelmi-
se aasta sama perioodiga suurenenud
ligi 25%, mis ületab ka käesolevaks
aastaks planeeritut.
Oma plaanides oleme ülehinnanud
logistikateenustest – kullersaadetised,
postimüük – laekuvaid tulusid. Need
jäävad planeeritule oluliselt alla, kuid
ületavad siiski eelmise aasta summa-
sid ca 5%. Aasta teisel poolel on plaa-

Tripod Grupp
OÜ viib 5.-18.
septembrini Ees-
ti Postis läbi
T ö ö r a h u l o l u
uuringu, mille
eesmärgiks on
selgitada välja
töötajate ootu-
sed ja vajadused

erinevate töörahulolu mõjutatava-
te tegurite suhtes.
Oma arvamuse töökorralduse, aren-
guvõimaluste, töökeskkonna, juhtimi-
se ja ettevõtte kohta tervikuna saad
öelda ka Sina!
Uuringu läbiviijana garanteerib Tripod
kõigile vastajatele täieliku anonüüm-
suse. Eesti Postini jõuavad uuringu
tulemused erinevate struktuuriüksus-
te tasandil vaid üldistatud kujul, mis-
tõttu ei ole kellegi tuvastamine tema
vastuste põhjal võimalik.
Küsimustele vastamine
võtab aega keskmiselt
20–30 minutit ning sel-
leks on kaks võimalust –
kas paberil või interne-
tis. Paberkujul täitmiseks
saavad töötajad post-
kontori juhatajalt uurin-
gu ankeedi koos ümbri-
kuga. Ümbriku saatmis-
kulud on juba eelnevalt
tasutud ning Tripodi
aadress peale trükitud.

Ligemale kaks kuud on möödas
uue „Kaebuste ja avalduste menet-
lemise ning kaebuste statistika
koostamise korra“ kehtima hak-
kamisest. Kord reguleerib aval-
duste vastuvõtmist, lahendamist,
käsitlemist ning vastamist.

Uue korra kaasajastamise tingis vaja-
dus luua tsentraalne kord ja aruand-
lus ning soov lihtsustada ja kiirenda-
da avalduste käsitlemist. Vastavalt
korrale tuleb kõik klientide pöördu-
mised registreerida Pöördumiste
programmis. See tore programm
aitab meil vältida Eesti Posti siseselt
tehtavat topelt tööd ja peaks aitama
kiirendada klientidele vastamist.
Ikka on ju kliente, kes muretsevad
oma paki või ajalehtede pärast ning
saadavad järelpärimise nii postkonto-
risse, piirkondlikule kontaktisikule kui
ka Klienditeeninduskeskusesse.
Nüüdsest on enne kliendi pöördumise
sisestamist võimalik näha, kas see
klient on juba Eesti Posti poole sama
probleemiga pöördunud ning topelt
töö jääb ära.
Panen kõigile väga südamele, et  kui
saate pöördumise ja näete, et vasta-
miseks on näiteks 10 päeva, siis ärge
jääge vastamistähtaja lõppu ootama,
et alles siis hakata uurima, kus kliendi
kadunud leht või ajakiri on. Selleks

nis korrastada kullerteenuse olemust
ja hinnakirja, et olla oma klientidele
(eelkõige just äriklientidele) usaldus-
väärseim ja eelistatuim partner Ees-
timaal.
Kulude osas on ettevõte esimesel
poolaastal siiani püsinud planeeritud
piirides. Võrreldes eelnevate perioo-
didega on tehtud suuremaid kulutu-
si arendus- ja turundusvaldkonnas,
kokku ligi 7 miljonit krooni rohkem
kui 2007. aasta samal perioodil. Soe-
tatud on ka uusi postiveoks mõel-
dud transpordivahendeid, milleta
oleks meie põhiteenuste osutamine
raskendatud. Tööjõukulud on vaa-
tamata struktuurimuudatustele püsi-
nud eelarve piirides, viimased on ca
5,3 miljonit krooni suuremad kui
2007. aasta esimesel poolaastal.
Käesoleva aasta teisel poolel looda-
me jätkata vastavalt planeeritule, pöö-
rates rohkem rõhku hea kullerteenuse
pakkumisele. Selleks, et aasta lõpuks
eesmärgiks seatud kasumisse jõuda,
tuleb ettevõttel veelgi rohkem kulusid
kontrollida ja tulusid juurde teenida.
 
Valdur Vingisaar
finantsdivisjoni juht

Pöördumiste programm – abiks meile endile!

ajaks ei pruugi kirjakanda enam mä-
letada ja kliendile ei saa anda teda ra-
huldavat vastust. Mida kiiremini
pöördumistele vastame, seda rahul-
olevamad on meie kliendid ja seeläbi
ka meie!
Aktiivsemad programmi kasutajad on
teinud ka rida parendusettepanekuid,
mida pöördumiste programmis teha.
Aitäh Teile, saadud ettepanekud võ-
tame kokku ja edastame arendajale
augusti lõpus.
Nendel, kellel ei ole veel BAR veebi
rakenduse kasutaja kontot palume lah-
kesti pöörduda IT toe poole e-posti
aadressil helpdesk@post.ee.
Kui postkontori juhataja delegeerib
pöördumiste programmis vastamise,
siis palume juhatajatel samuti pöör-
duda IT toe poole ja tellida oma töö-
tajale parool programmi sisenemiseks.
Kõik postkontorid ei ole veel prog-
rammis „kätt valgeks saanud“. Ärge
kartke võtta telefon ja helistada oma
piirkonna kontaktisikule või Kliendi-
teeninduskeskusesse ja esimesel kor-
ral vastata pöördumisele või sisesta-
da uus pöördumine koos juhendaja-
ga.

Julget pealehakkamist!

Margit Brokko-Olde
Klienditeeninduskeskuse juhataja

Täidetud ankeedi paneb iga vastaja
isiklikult saadud ümbrikusse ning viib
lähimasse postkasti.
Teine võimalus on täita ankeet inter-
netis. Sel juhul saadetakse küsimusti-
ku link töötaja e-postile. Vastamise
alustamiseks ei ole vaja teha muud,
kui avada saadetud link ning kui an-
keet on täidetud, jõuavad vastused
Tripodini juba elektroonilisel kujul.
Uuringu tulemustest kirjutatakse pi-
kemalt detsembrikuu Postisarves.
Uuringu õnnestumine ja kasu, mis sel-
lest tõuseb nii töötajatele kui Eesti
Postile tervikuna sõltub otseselt vas-
tamise aktiivsusest. Seega on ülimalt
oluline, et kõik Eesti Posti töötajad
annaksid oma panuse ning osaleksid
uuringus.
Ütle oma sõna sekka!

Aare Värk, uuringute spetsialist
Tripod

Töörahulolu uuringu tutvustused
piirkondades
Põhja piirkond (Narva mnt 1, Tallinn) 28.08.2008 kell 10.00-11.00
Ida piirkond (Tallinna 12, Rakvere) 29.08.2008 kell 10.00-11.00
Edela piirkond (Akadeemia 7, Pärnu) 2.09.2008 kell 10.00-11.00
Lääne piirkond (Nurme 2, Haapsalu) 3.09.2008 kell 12.30-13.30
Lõuna piirkond (Võru 167, Tartu) 4.09.2008 kell 10.00-11.00

Koolitusosakond

12. augusti juhatuse koosolekul kinnitati kahe divisjoni osas järgmised muuda-
tused:
• Arendusdivisjon nimetati ümber IT divisjoniks.
• Enne arendusdivisjoni kuulunud protsesside halduse ja arenduse osakond

liikus äridivisjoni alla.
• Endise IT osakonna asemele tekkis kaks uut osakonda – IT teenuste osa-

kond ja IT toe osakond.
Peamisteks IT divisjoni muudatuste põhjusteks on IT arenduse muutumine
rakenduspõhisest teenuse-põhiseks, täpsema kulude jälgitavuse tagamine ja rol-
lipõhise struktuuri juurutamine.
IT divisjoni struktuur on järgmine:

Struktuurimuudatustest Eesti Postis

Arendus-

osakond

IT teenuste

osakond

Siim Tina

IT toe

osakond

Anu Mälgand

IT turvajuht

Rakenduste 

grupp

Infrastruktuuri

grupp

Divisjoni juht

Hardy Viilup
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Intervjuu intervjueerijaga

Ühte mudelit ei ole

Kas sa varem oled olnud interv-
jueeritava rollis?
„Olen küll, seda ka helis ja pildis.“
Mis leht Postisarv on – ajaleht,
teabeleht, infoleht?
„Postisarv on meie leht, mis on sinu
nimetatud lehtede kombinatsioon.
Postisarves on infot, ettevõttest laie-
malt, räägime inimestest, kes on kõi-
ge see tähtsamad. Inimesest algab
kõik.“
Mis rolli inimene ettevõttes või
ühiskonnas kannab?
„Olgu ta kodus, tööl, miks ka mitte
tänaval või laiemas plaanis ühiskon-
nas – tema mõtetest, tegevustest,
suundumustest saavad alguse väikse-
mad või suuremad teod, millel on ka
tagajärjed.“
Kas tänu Postisarve tegemisele
tead sa kõiki postitöötajaid, oled
kõigis postkontorites käinud ja
kui palju oled sellega seoses ki-
lomeetreid maha sõitnud?

„Kindlasti ma kõiki ei tunne ja arvan,
et seda ei jõuakski ma teoks teha. Aga
päris paljudega olen kohtunud küll.
Palju ma kilomeetreid olen läbi sõit-
nud, ei oska öelda, aga usun, et ka
seda on päris palju. Ise olen endale
ülesandeks seadnud, et iga lehenumb-
ri tegemise käigus käin paaris kohas.“

Kaua Postisarv sinu arvates elab?
„Usun, et kirjutav ajakirjandus ei kao
kunagi päris ära, vaid muutub koos
ümbritseva eluga. Me võime kuita-
hes innovaatiliseks muutuda, aga vae-
valt oskus, mida inimkond on aega-
de jooksul omandanud, unustuse hõl-
ma kaob. Vaevalt, et pabergi muu-
seumi eksponaadiks saab. Selle lehe-
numbri tegemiseks käisin Kirjandus-
muuseumis vaatamas Postisarve eel-
käijaid, mis lubab arvata – ettevõtte
siselehel on tulevikku. Ajaloole toe-
tudes võib ta halvimal juhul mõneks
ajaks kaduda, et siis jälle uuest tulla.“

Kas Postisarv on sinu toimetami-
se ajal muutunud ja missugune
võiks ta olla kolme aasta pärast?
„Muutunud on kindlasti, ainuüksi
juba visuaalselt, rääkimata sisulisest
poolest. Nii nagu muutub elu, muu-
tub Eesti Post, muutume meie ja koos
sellega Postisarv. Hea, et see nii on!“

Jõudu sulle, kohtume siis 150ne le-
henumbri pärast!

Küsis Kaido Padar
kommunikatsiooni- ja
turundusosakonna juhataja
Vastas Eve Aab
Postisarve toimetaja

Piret Parm on alates maikuust
Edela ja Lõuna piirkonna kande-
võrgu juht. Tema tegevusraadiu-
ses on igapäevast motokannet ca
22 000 km ja jalgsikannet ca 3500
km. Piret on erinevates ametites
postitööd teinud kokku seitseteist
aastat.

Sinu tööpõld on oluliselt kasva-
nud, kuidas jõuad sellel silma peal
hoida?
„Esmatähtis on võimalikult ruttu
kogu piirkond üldjoontes selgeks teha.
Mitte süveneda igasse kandepiirkon-
da, vaid saada pilt ette postivahetus-
punkidest. Minu mängumaa on kõik,
mis seotud kandega – postitöötlemi-
ne, -vahetus ja -kanne. Üheks kande-
võrgu eesmärgiks on kandekeskuste
väljakujundamine, mis võiksid asuda
maakonnakeskustes. Kindlasti tekivad
ka kandepunktid. Alles jäävad ka piir-
konnad, kus me jäämegi jalgsikannet
tegema, sest see on kõige optimaal-
sem lahendus. Eesmärk ei ole kannet
100% motoriseerida, kui see ei ole
meile kasulik. Kõikide tegevuste juu-
res on veel üks oluline asi, saada ini-
mestega ühele lainele, et nad tunnek-
sid – oleme väljas ühe asja eest! Muu-
tuste ajal on see väga tähtis, et inime-
sed üksteist mõistaksid. Pideva prot-
sessina käib kandepiirkondade üm-
berkujundamine, mis muutub koos
klientide liikumisega. Kandevõrgu
optimaalsus on puhtalt seaduse küsi-
mus, millise õiguse/kohustuse seadus
kande tegemiseks seab. Kõik piirkon-
nad tuleb läbi sõita ja kaardistada,
vaadata üle plaanid, mis paberil ning
millised nendest ellu viia ja kui kiiresti.
Ühte igas piirkonnas hästi toimivat
mudelit ei ole olemas.“

Kuidas sa seitsme maakonna igas-
se punkti jõuad?
„Arvan, et ma ei peagi ilma olulise
vajaduseta igale poole jõudma. Mul
on käepikendused – postkontorite
juhatajad, kes on väga tublid ja hak-
kajad spetsialistid ning tunnevad oma
piirkonda kõige paremini. Oluline on

see, et nad leiavad üles ja tegutsevad
õiges suunas. Kriteeriumid antakse ju
ette, millest lähtuda. Parim koostöö
ja abi ongi see, kui juhatajad on suu-
telised oma piirkonna kaardistama,
leidma parimad variandid ja tegema
erinevaid ettepanekuid. Osakonnas on
ka postispetsialistid, kes tegelevad
kõikvõimalike graafikute, kaartide ja
kandepiirkondade arvutustega. Pos-
titööd ei ole kellelgi võimalik üksinda
teha. Mina võtan tervikpildi kokku,
et me jääksime oma tegemistega eel-
arve piiridesse. Siinkohal on mul juba
aastaid olnud üks unistus, et postkon-
torid saaksid oma kulueelarve. Ole-
mas on küll tulueelarve, aga seda ei
ole ette antud, kui palju on õigus ku-
lutada – tööjõule, autotranspordile jne.
Näiteks postkontorid ei tea ka seda,
kui suur on nende elektriarve. Samas
on nad oma piirkonna perenaised.“

Kuidas sa meeskonna toimima pa-
ned?
„Mis asi on meeskonnatöö?“

Seda ma Sinult kuulda loodangi,
oled ju kolm aastat Tartu Ülikoo-
lis psühholoogiat õppinud.
„Eestimaal nimetatakse meeskonna-
tööks hästi toimivat igapäevatööd,
tegelikult see nii ei ole. Meeskonna-
töö tähendab – kus on vaidlusi, võit-
lust oma seisukoha eest, enesetõestust
jne – kõike, mis viib asja edasi. Mees-
konnas ei tohi olla kõik inimesed sinu
enda moodi, vaid peab olema ka neid
inimesi, kes ütlevad, et mina arvan
teisiti ja oskavad seda põhjendada.
Hea, kui meeskonnas on erinevaid
inimesi, nii sünnivad parimad lahen-
dused ja otsused. Erinevad arvamu-
sed on edasiviiv jõud.“

Meeldib see meile või mitte, aga
probleemidega tuleb ka tegeleda.
„Olen alati öelnud, lust oleks ju tööd
juhtida, kui kõik töökohad oleks täi-
detud. Paraku see alati nii ei ole. Just
suurtes keskustes vahetub või napib
tööjõudu. Kui vakantne koht saab
täidetud, siis tegelikkuses läheb aega
paar kuud, enne kui inimene iseseis-
valt tööd hakkab tegema. Paari nä-
dala või kuuga ei õpeta kedagi posti-
tööd tegema, olgu siis tegemist kirja-
kandja, postitöötleja või klienditeenin-
dajaga. Post on spetsiifiline ettevõte.“

Kuidas kliendid postitöö muutu-
sed on omaks võtnud?
„Kui me räägime postkontorite sul-
gemisest ja teenindusvõrgu ümberkor-
raldustest, siis kliendid on alati soovi-
nud, et Eesti Post peab nende taht-
miste ja soovide järgi tegutsema. Kas
see ka Eesti Postile kasulik ja võima-
lik on, sellele ju klient ei mõtle. Ja ol-
lakse enamasti harjunud, et postkon-
tor on olnud sotsiaalne suhtlemise ja
kokkusaamise koht. Probleemiks on
see just maapiirkondades, kus ei ole

välja kujunenud tugevaid külakeskusi
sealsete inimeste kooskäimiseks. See
on inimlik probleem, kõik vajavad
suhtlemist, aga kas selleks kohaks peab
olema postkontor??? Postkontor on
ette nähtud ju postiteenuste osutami-
seks. Sageli arvavad kliendid ekslikult,
et postkontori sulgemine teeb posti-
teenused nende jaoks kallimaks. Näi-
teks käib väitlus alati postisaadetiste
kättesaamise üle. Vastavalt kehtivale
seadusele kuuluvad kuni 20 kg posti-
müügipakid UPT alla ja postkonto-
rist kaugemal kui 5 km elavale inime-
sele on see teenus igal pool tasuta.
Raskemad pakid on tasulise kättetoi-
metamisega ja see ei sõltu elukohast.
Pidev klientidega suhtlemine ja selgi-
tamine on meie igapäevatöö lahuta-
matuks osaks.“  

Muutused muudavad ka meid en-
nast.
„Olen õppinud maailma võtma erine-
valt, ühel päeval on ta ühesugune, teisel
teistsugune ja inimesed samamoodi.

Standartinimest ei ole olemas. Minu
käest on ikka küsitud, mis mind nii kaua
on Postis hoidnud? Ütlen alati – päe-
vad on erinevad, inimesed on erinevad,
tegevused on erinevad. Ma ei näe põh-
just, miks ma peaksin olema läbikulu-
nud. Psühholoogiat õppiva inimesena
ei tohiks ma rääkida tähtkujudest, aga
siiski, olen Kaalud ja seda ka elus. Mulle
meeldib analüüsida, kaaluda erinevaid
otsuseid, mis võivad tuua hoopis uue
otsuse. Vajadusel ja olenevalt otsuse
tähtsusest, võin teha seda ka kiiresti. Olen
suhteliselt tasakaalus inimene ja oma
kaalumistulemustega rahul. Lähtun mõt-
test – eelkõige tuleb armasta iseennast
ja kui sa oled rahul endaga, siis oled ra-
hul ka teistega.
Tahan tänada kõiki häid inimesi, kes
on minu kõrval olnud nii headel kui
ka halvematel aegadel. Loodan, et see
mõnus koostöö jätkub ka edaspidi.
Jõudu ja jaksu kõigile!“

Eve Aab
toimetaja
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•  SUVEPÄEVAD VOOREL• SUVEPÄEVAD VOOREL• SUVEPÄEVAD VOOREL •

Sõites laupäeva hommikul Tartust
Voorele oli nii tugev vihmasadu,
et auto kajamehed jäid isegi hätta.
Õnneks tiksus peas ainult üks mõte,
et lubatud ajaks kohale jõuda, st
hetkekski ei tulnud pähe – ma sõi-
dan ju suvepäevadele. Väidetavalt
on mõttel suur jõud. Kohale jõu-

Esmalt ühendas suvepäevali-
si virgutusvõimlemine Leelo
Röömeli õpetussõnade ja Vii-
ve Ernesaksa muusika saa-
tel.

Ühiselt suunduti suvepäeva-
de avamisele. Pildil esireas
vasakult: postiteenuste divis-
joni jaevõrgu juht Sirli Seliov,
pressiesindaja Inge Suder ja
turundusspetsialist Tanel
Taal.

Tegevusalad tuletasid meelde Eesti Posti väär-
tuseid. Hetk usaldusväärsuse testist. Pildil
vasakul Jõhvi pk autojuht Andrei Pihlap

Endast parimat andmas on postiteenuste
divisjoni müügijuht Ott Alemaa koos jalga-
dega teate-kaugushüppe võistlusel.

Oleme pühendunud meeskond – ülesandeks
oli veetoru täita veega nii palju, et pinksipall
torust välja tuli. Meeskonnasiseselt jagati
võistlejad – kes tõi vett ja kallas ning kes
toru auke kinni hoidsid. Pildil keskel tule-
musega rahul juhatuse liige Aavo Kärmas,
veeämber on transpordidivisjoni juhi Aivar
Võimre käes.

Toetume pikaajalisele koge-
musele – kolmest köiest tuli
punuda korralik pats. Üles-
annet sooritamas pildil vasa-
kult juhatuse esimees Ahti
Kallaste, suurkliendihaldurid
Andre Vare ja Ermo Jööts.

Kellel tahtmist oli, võis vaba-
kava raames võrkpalli män-
gida.

Ka suvepäevadel tuli peaga
tööd teha, seekord küll palli
veeretada.

Kui meie väärtused võistlustes läbi proovi-
tud ja tublimad auhinnatud, suunduti keha
kinnitama. Esmalt tuli 12 tundi suitsuah-
jus olnud seal „nahk üle kõrvade tõmma-
ta“.

Fortuuna läks kümnesse! Suvepäevade pea-
auhinna GT maastikujalgratta omanikuks
sai loosi tahtel Põhja piirkonna Nõmme post-
kontori kirjakandja Peit Pressraud.

des tuli veel mingit peenikest udu.
Kui lipuheiskamisele tuli inimesi ka
vihmakeepides, siis mõne aja möö-
dudes oli selge – ilmaga meil vedas
ja seda suvepäevade lõpuni. Nii
said kõik, kes aktiivsemalt, kes pas-
siivsemalt osa postirahva suvepeost.
Rahulolu peegeldus vastu vist küll

igast näost. Mõnus oli, aga seda
sõnadesse panna on rohkem kui
raske, sest koos olemise ja tege-
mise tunne on ja jääb ürituse toi-
mumispaigale või osalejate süda-
messe. Parimaks viisiks seda teis-
tega jagada on üritusel tehtud pil-
did.
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Korralik siseleht lisab firmale väärtust

Posti Parima karusell on käivitunud

Käimas on kooli-
kaupade kampaania

Suuri Eesti ettevõtteid nagu Hansa-
pank, Eesti Energia, Eesti Post, Saku
Õlletehas või EMT ei kujutaks ette
ilma toimiva sisesuhtluseta ega ka kor-
raliku siseleheta või sellele alternatii-
viks oleva intranetita. Tänapäeval on
töötajad ettevõtte olulisemaks ressur-
siks, väärtuste kandjaks ja hoidjaks.
Töötajatele tuleb avameelselt rääkida,
mis firmas toimub, millised on tule-
mused ja tulevikuplaanid. Vastasel ju-
hul ei saa me loota, et töötajad tunne-
vad ennast olulise osana ettevõttest.

Tänapäevane
lahingutan-
ner
Hea sisekom-
munikatsiooni
näitaja on ka
üks korralik
regulaarselt il-
muv ajaleht.
Tavaliselt on
ettevõttes in-
foliste, koos-

olekuid, formaalsemaid ja mittefor-
maalsemaid infokanaleid (kasvõi suits-
nurk või suvepäevad), mis toimivad
ilma, et neid isegi kommunikatsioo-
niosakonnast teadlikult juhitaks. Kui
töötajad on kaasatud sellesse meie aja
lahingutandrile – organisatsiooni in-
fovälja, mille peamiseks koostiseks
ongi info ja kommunikatsioon, saa-
me inimeste kaasamõtlemisest ja in-
fovahetusest loota olulist lisaväärtust
firma arengule. Inimeste informeeri-
tus ja tähelepanu nende suhtes näitab
ennekõike usaldust nende vastu ja
ainult sel teel saab kasvatada ka orga-
nisatsiooni usaldatavust töötajate seas.

Posti Parim 2008 toimub 27. sep-
tembril Kuressaares. Võistlused
toimuvad neljas kategoorias –
kirjakandjad, klienditeeninda-
jad, kullerid ning sel aastal es-
makordselt ka postitöötlejad.
Kõigile osalejatele edu ja tule-
mustest saab lugeda juba ok-
toobrikuu Postisarves.

Osaleda tasub ka siis, kui Sa ei
osutu parimaks, sest osavõtt on
juba pool võitu!

Leili
Vendland
Paide ppk
vastutav
postitöötleja

Aastaring on
eelmisest Pos-
t i  Parimast
jõudnud uue
ee lvoorun i .

Eelmisel aastal võistlesin kirjakand-
jate kategoorias, kus saavutasin eel-

Juba kolmandat aastat pakub Eesti
Post oma klientidele võimalust osta
koolikaubad kodu lähedalt post-
kontorist. Igal aastal on kampaania
olnud erinäoline ja seniste tulemus-
tega võime rahule jääda. Ju on meil
selle tootegrupi osas kujunenud
oma kindel klientuur, kes loodeta-
vasti aasta-aastalt ka laieneb ja toob
uusi kliente postkontoritesse.
Kui eelmisel aastal loosisime auhin-
nad välja kõigi ostjate vahel, siis sel
aastal on kampaania boonuskingi-
tuseks lasteranits, mille saavad kii-
remad vähemalt 300-kroonise ostu
teinud kliendid. Auhind on käega-
katsutav, tuleb ainult kiire olla ja
koolitarbed varakult valmis varuda!
Eesmärgiks on koolikaupade müü-
ki veelgi kasvatada ning nüüd ja tu-
levikus olla oma kindla turuosaga
koolikaupade müüja.

Edukat müüki soovides,

Piret Reeveer
jaekaubanduse juht

Siseinfo enne töötajatele, siis alles
homsesse päevalehte
Lihtne tõde on, et organisatsiooni puu-
udutav uudis, mis ilmub homses lehes,
peab olema oma asutuse töötajatele
enne teada. Siseleht ei ole selleks täna-
päevases vilkalt kommunikeerivas kesk-
konnas ehk parim lahendus, kuid sise-
ajalehe jätkuvat väljaandmist õigustab
minu arvates ennekõike kaks asjaolu:
• Esiteks – kõik inimesed ei kasuta ar-

vutit ja seetõttu jõuab info nendeni
ikkagi ainult paberkandjal. Oluline
on, et ühtki organisatsiooni lüli, te-
gelikult ka mitte turvameest ega ko-
ristajat, ei jäetaks infolevist välja.

• Teiseks – traditsioonilised kanalid
saavad interneti- ja arvutiajastul taas
tähtsa rolli, sest lõputus arvutimaail-
mas võib inimene uppuda, aga ilus-
ti kujundatud pealkirjade ja lugejat
kõnetavate fotodega saab hoopis
rohkem öelda, kui arvutiekraanil.

Katta tuleb ka nõrgim lüli
Minu varasemas töökohas, Krediidi-
pangas, siseajalehte ei olnud. Enamus
töötajatest kasutas arvutit, kuid siiski
mitte kõik. Tegelikult oli see organi-
satsioonikultuuri arengu taksituseks,
sest vahel piisab ühest nõrgast lülist,
kui kogu kaadervärk uppi võib kuk-
kuda. Nii juhtuski, et valuutavahetus-
punktide töötajad olid äärmiselt sol-
vunud, kui juhtkond unustas nad üks-
kord suvepäevadele kutsumata või ei
andnud teada uuendustest infosüstee-
mis. Lihtsalt valuutavahetajate arvutid
ei olnud ühendatud sisevõrku ja kui
autojuht, kes tavaliselt nendele intraneti
uudistest väljatrükke viis, oli puhku-
sel, jäidki nad infoliikumise ringist
kõrvale

voorus teise koha ja ka lõppvõist-
lusel jäin teiseks. Oma põhitöö kõr-
valt olen umbes 10 aastat asenda-
nud kirjakandjaid ootamatute hai-
gestumiste korral. Sel aastal toimub
võistlus ka postitöötlejate kategoo-
rias, mis ongi minu põhiamet.
Ootan põnevusega! Posti Parim an-
nab võimaluse end proovile panna
ja kolleegidega mõõtu võtta. Ka eel-
vooru esikolmikusse saada on juba
hea tulemus, rääkimata siis veel põ-
hivõistluse auhinnalisest kohast.
Võistlused innustavad oma teadmisi
täiendama ja end kõigi uuenduste-
ga kurssi viima. Postile on see hea
võimalus oma töötajaid tunnusta-
da. Kuigi info selle aasta Posti Pari-
ma kohta ripub juba mõnda aega
infostendil, on kõige parem rek-
laam ikkagi üritusest osavõtnute po-
sitiivsed vastukajad. Teen minagi
päevast päeva selgitustööd, et saa-
da võimalikult rohkem osalejaid
meie enda maakonnast eelvõistlus-
tele. Soovin kõigile tulist võistlusin-
du ja edu võistlustel!

Siseleht on ka oluline selleks, et luua
inimestes teadmine, et neil on organi-
satsiooni liikmetena võimalik sõna
võtta mistahes küsimuses, isegi kui see
ei ole otseselt nende tööülesanne. Si-
selehest ei kujune küll tõenäoliselt ku-
nagi tugevat päevalehte selle klassika-
lises mõttes, aga ometi võib see olla
ka koht diskussiooniks, aruteluks,
koostööalgatusteks jm.
Ajaleht jõuab igaüheni
Kuigi kõige tulemuslikumaks kommu-
nikatsiooniks peetakse alati isiklikku suht-
lemist, on suurtes organisatsioonides see
piisavalt keeruline. Mida rohkem jaga-
takse organisatsiooni infot erinevate ta-
sandite töötajatele, seda edukamalt saab
tegutseda ühise eesmärgi nimel. Siseaja-
leht on just niisugune kanal, kus ühiseid
väärtusi ja eesmärke saab edasi anda
korraga paljudele.
Sisekommunikatsioonis on muidugi pa-
rim lahendus, kui töötajat informeerib
kõikidest olulisematest otsustest tema va-
hetu ülemus. Kuid siseajaleht on hea
võimalus näidata kõikidele töötajatele,
et neist hoolitakse, neid soovitakse n.ö.
varjust välja tuua. Korralikust siselehest
ei tohiks seega puududa intervjuud ja
olustikulood tavaliste töötajatega, keda
sel viisil esile tõsta.
Minu kogemus ütleb, et Eesti Post on
oma siselehega teinud tublit tööd, et
oma väljaandmist endiselt õigustada.
Postisarve teatakse ka väljaspool posti-
ettevõtet. Soovin lehele jõudu ja kogu
Eesti Posti perele julget kaasalöömist lehe
tegemisel!

Priit Põiklik
Saku Õlletehase
kommunikatsioonijuht

Esta Vutt
Pärnu
postkontori
vastutav
klienditee-
nindaja

Õhus on tun-
da särinaid ja
elevust, taas on
jõudnud kätte

aeg ennast proovile panna. Tulemas
on paljude oma ala asjatundjate tead-
miste ja oskuste järjekordne proovi-
lepanek – Posti Parim. Mina, kes ma
olen antud võistlusel osalenud kahel
viimasel järjestikusel aastal, võin vist
öelda küll, et tean millist „kõdi“ see
võistlejates tekitab.

Kõigepealt läbitakse kohalik eelvoor,
kus peab sõelale jääma oma lähikol-
leegidega võisteldes. Kuigi me kõik
oleme tublid ja ei karda väljakutseid,
pääsevad lõppvooru siiski vaid iga
piirkonna kaks parimat.
Kui oled nö tunnikontrolli (eelvooru)

läbinud ja pääsu eksamile (lõppvõist-
lusele) kindlustanud, tekib sisimas sel-
line veidi ärev ootamise tunne nagu
lapsepõlves jõuluvana oodates. See on
midagi sellist, mis annab motivatsiooni
teha homme veel paremini kui tegin
täna.
Posti Parima lõppvõistlus on aga üks
väga hästi korraldatud ja lõpuni läbi
mõeldud töötajaid ühendav ja mees-
konnatunnet loov motivatsiooniüritus.
Suur osa ühtsuse tunde tekkimisel on
kindlasti üllatusüritusel, mis toimub
võistluse eelõhtul, kus lisaks üllatuse-
le, mis kahel viimasel aastal, mil osa-
lenud olen, on küll suurepärased ol-
nud, saadakse ka omavahel lähemalt
tuttavaks.
Kuigi tegemist on võistlusega, kus
kokku saavad tugevad tegijad ja üks-
teisele ollakse ka konkurendid, on kõik
väga sõbralikud ja abivalmid nagu üks
suur pere, kaasa elatakse kõigile. Võist-
luspäeva lõpuks valib žürii siiski pari-
matest parimad, kelle oskused ja tead-
mised vääriliselt ka kroonitud saavad.
Ja kui juhtub, et nende seas kõlab sinu
enda nimi, siis algul ei suuda tükk aega
uskuda, et mina ja parim? Emotsio-
naalselt on see väga võimas tunne!
Seda tunnet kirjeldamaks pole lihtsalt
sõnu ja seda jätkub väga pikaks ajaks,
mis omakorda süstib uskumatult palju
kindlustunnet juurde igapäeva töös
ning tegemistes.
Igaühes meis peitub saavutusvajadus,
kuigi seda tihti eitama kipume. Üritu-
sed nagu Posti Parim ongi selleks, et
ennast tõestada eelkõige iseendale ja
kuidas siis veel end proovile panna,
kui mitte võistlustel! Uskuge, olene-
mata tulemustest hakkab see võistlus
Teile meeldima. Proovige kindlasti!
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Kus viga näed laita,
seal tule ja aita!
Head kolleegid, meid on Eesti Postis
natuke üle 4000 töötaja (+/- asen-
dajad, ajutised töötajad jne). Ikka
juhtub nii, et keegi saab oma tööga
paremini hakkama ja mõnel ei taha
see üldse välja tulla. Alati ei ole süü-
di ka „viimase miili“ tegija, vaid viga
võib olla süsteemis.
Enamik meist on ka postkastide
omanikud ja postiteenuse tarbijad.
Arveid, ajalehti, reklaami ju ikka saa-
me. Olles nii teenuse osutaja kui tar-
bija rollis märkame kindlasti, kui
midagi tundub olevat valesti. Kas
on trepikojas reklaamlehed hunni-
kus, postkastis vale aadressiga kiri,
Teie postkasti ei tooda kunagi rek-
laame ja katalooge, tänaval on kir-
jakast väga määrdunud, postiauto
rikub liikluseeskirju jne – ärge jätke
selliseid seiku tähelepanuta ega rea-
geerige vaid õlakehitusega! Ütleb
rahvatarkuski – kus viga näed laita,
seal tule ja aita!
Kõikidest sellistest juhtumitest
palume kohe teada anda kvali-
teediosakonnale telefonil
6257281 või e-posti aadressil
kvaliteediosakond@post.ee.
Meie saame probleemi lahendami-
sele kaasa aidata, suunates vastava
info õigele töötajale, kes saab muu-
ta süsteemi või õpetada-koolitada
vea tegijat.
Teeme koostööd!
kvaliteediosakond

Kirjakastide tühjendamisel on täh-
tis, et see toimuks õigeaegselt vas-
tavalt plaanile. Tallinna kirjakas-
tide tühjendamise kvaliteedi pare-
maks kontrolliks võeti 2005. aas-
tal kasutusele Tšehhi firmast
Tomst hangitud seadmed ja prog-
ramm. Nüüd on süsteem kasutu-
sel ka Tartus ja Narvas.

Kuidas süsteem toimib?
Kirjakastidesse paigaldatakse nn ID-
nööbid, mis kujutavad endast väike-
seid nööbikujulisi elektroonilisi ele-
mente, milledel igaühel on oma uni-
kaalne number (analoogiliselt sellele
nagu inimestel on isikukoodid). Kir-
jakastide tühjendamise käigus puudu-
tab tühjendaja nööpi spetsiaalse ID-
nööpide lugejaga, mis on väike toru-
kujuline seade. Kui nööpi lugejaga
puudutada, annab lugeja heli- ja val-
gussignaali tunnuseks, et on endasse
salvestanud nööbi numbri koos kuu-
päeva ja kellaajaga. Kirjakastide tüh-

Kirjakastide tühjendamise kontrollisüsteem –
nüüd ka Tartus ja Narvas!

Üllatustegijad

Postipanga pensionikampaanias
oli tulemuslikum Ida piirkond.
Parimate tulemustega paistis sil-
ma Järva-Jaani postkontor, kus
kaks klienditeenindajat sõlmisid
kokku 67 lepingut (klienditeenin-
daja Aivi Orgla 39 ja vanem klien-
diteenindaja Naima Sillat 28).
Järva-Jaani alevis elab ligikaudu 1300
inimest. Mõlema üllatustegija sõnul oli
edu saladuse võtmeks kordades rää-
kimine ja selgitamine, sest tegemist oli
ju pensionieas inimestega, kellel pan-
gakaardist teadmised nullilähedased.
Lisaks veel umbusk uue vastu. Sellest
üksi ei piisa, kui inimesele teabema-
terjal kätte anda. Tulemused sünnivad
kliendi ja klienditeenindaja koostöös.
Järva-Jaani postkontori vastutav klien-
diteenindaja Naima Sillat (pildil pa-
remal) on postitööl olnud 24 aastat,
selle aja sisse mahuvad nii kirjakandja,
klienditeenindaja kui ka juhataja ame-
tid. „Tegelikult tahtsin ma õmblustöö-
le minna, aga juhusega, mis mind Eesti
Posti tõi olen rahul. Ajast, kui ma tööd
alustasin, ei ole enam praktiliselt mi-
dagi alles, ainult kirjade-lehtede-pak-
kide sorteerimine. Kõik on
arvutiseeritud ja seeläbi läinud lihtsa-
maks. Ma ei mäletagi, et varasemal ajal

oleks saanud niimoodi istuda, käsitsi-
ja paberitööd oli väga palju.“ Küsi-
musele, kuidas kampaanias nii head
tulemused saavutati Naima kohme-
tub: „Tegime oma igapäevast tööd.
Esmalt vaatasime neid pensionäre, kes
ei tule õigel päeval postkontorisse
pensioni saama. Libedalt ei läinud
midagi, nende inimestega tuli rääki-
da-rääkida ja veelkord rääkida, teha
selgeks, mida pakutakse. Otsuse te-
gid loomulikult inimesed ise, st paku-
tud võimalus sobis neile. Kuigi arva-
sime esmalt, et nüüd on nad postkon-
tori jaoks kadunud kliendid, siis täna
võime väita, et nii see pole. Nüüd
käiakse raha välja võtmas, vähemalt
pooled ütlesid juba lepingut sõlmides,
et nemad automaadi juurde ei lähe,
kardavad.“ Pangakontoritest on Jär-
va-Jaanis Laenuhoiu Ühistu, kelle
klientideks on põhiliselt firmad ja
Postipank, kus käivad eraisikud.
Siinses postkontoris töötab viis ini-
mest, kellest kaks on kirjakandjad.
Naima sõnul peetakse sageli posti-
tööd ekslikult lihtsaks, inimesed ei
kujuta ette, kui mitmekesine see on ja
kui paljusid vajalikke pisiasju tööks
peab teadma. Hoolimata sellest, et
postkontor asub kõrvalises kohas, on
inimestel postkontorisse asja. Enim
kasutatavad teenused on siin panga-

jendusringilt tulles salvestatakse luge-
jasse kogutud andmed arvutiprog-
rammi, kuhu on eelnevalt registreeri-
tud töötajad ning millise numbriga
ID-nööpide lugeja töötajale anti tüh-
jendusringile väljumisel.
Kokkuvõttes koguneb programmi
teave töötajate, tühjendusringide ja
kirjakastide tühjendamise kohta ning
nende andmete alusel saab program-
mist vastuseid erinevatele küsimuste-
le. Näiteks millal ja kes on tühjenda-
nud kirjakasti number X; kas tühjen-
dusring on läbitud plaani kohaselt;
milliseid kirjakaste ja millal on tühjen-
danud töötaja Y; kas lugejaga ei ole
käitutud ebaperemehelikult (löögid,
lühis, kõrge temperatuur) jne. Arvu-
tis saab vaadata ja vajadusel välja trük-
kida erinevaid aruandeid ja kokkuvõt-
teid.
Tallinnas õigustas kirjakastide tühjen-
damise kontrollisüsteem ennast igati,
mistõttu otsustati süsteem juurutada
ka Tartus ja Narvas. Vastu suve toi-

mus süsteemi paigaldus ja töötajate
koolitus ning nüüd töötab süsteem ka
nendes linnades. Võib öelda, et juu-
rutatud süsteemiga on kirjakastide tüh-
jendamine kindlama kontrolli all, mis-
tõttu saab parendada ka meile olulist
kande kvaliteeti.

Leonard Siem
projektijuht

tehingud, erine-
vad maksed ja
postimüügipakid.
Loomulikult os-
tetakse siit ka
margid, ümbri-
kud, tellitakse aja-
lehed-ajakirjad. Ja
mis kõige täht-
sam, ütleb Nai-
ma: „Klientidesse
peab tähelepaneli-
kult suhtuma!“

Parima kampaania tulemuse saavutas
sama postkontori klienditeenindaja
Aivi Orgla (pildil vasakul), kellel lä-
heb selles ametis kuues aasta. Ka Aivi
on juhusliku vedamisega rahul, tema
20nd aastat kestnud müüjaamet sai läbi
koondamise tõttu. Enda sõnul põdes
ta seda kaua, isegi siis, kui ta oli juba
Postis tööl, oli mõttemaailm häiritud.
„Teenuste õppimine oli päris raske,
aga selgeks nad said, täpsemalt öel-
des tuleb lisaks muutustele mõningaid
asju aeg-ajalt uuesti üle korrata. Tüüp-
tingimustega nägin päris korralikult
vaeva, need olid nii raskelt kirjutatud.
Ma üritasin kõik selgeks saada, sest
mulle ei meeldi leti taga kliendile ei
öelda. Ma tahan inimest aidata, aga
selleks peavad mul teadmised olema.
Esimeseks abimeheks on Aivil enda
kirjutatud kaustik tähtsamate asjade lü-
hikirjeldusega. Intranetti kasutab ta ka,
aga sageli on see väga aeglane, samas
kui klient ootab kiiret vastust. Ka Aivi
kinnitab, et inimesega tuleb palju rää-
kida ja kui vaja, siis ka aidata. Nii käis
ta sama maja teises asutuses koopiaid
tegemas. Kui pensionieas inimesele ei
oleks ise appi tulnud, oleks nii mõnigi
lepingu sõlmimisele käega löönud.
Need, kellega lepingu tegime on kõik
meie klientideks edasi jäänud. Tulevad
postkontorisse ja ütlevad, et te luba-

site aidata. Ja siis tulebki aidata, vaja-
dusel lähen kliendiga ka teisele poole
letti ja koos teeme soovitud tehingu.
Neil on hea meel ja meil on klient.
Ajakirjadest ostavad-tellivad inimesed
rohkem tervise-, aia- ja koduajakir-
ju.“ Hoolimata sellest, et Aivi ootab
iga kevadet, et näpud mulda saaks, ei
taha ta aiandusalast tööd tegema min-
na. „Mulle meeldib inimestega suhel-
da ja selleks annab postitöö hea või-
maluse,“ ütleb Aivi Orgla, kelle jaoks
oli kampaania parim tulemus suureks
ja meeldivaks üllatuseks.
Lisaks sõlmitud lepingute pealt saa-
dud motivatsioonitasudele maksti ka
preemiat, mille eeltingimuseks oli
nõue, et klienditeenindaja on täitnud
koondlepingute alammäära – 10 le-
pingut. Arvesse läksid pangakonto
avamise ja deebetkaartide lepingud.

Kampaania parimad  olid:
Lõuna piirkonnast: Mariita Salu – 27
konto/kaardi lepingut (Alatskivi pk),
Külliki Lass – 21 konto/kaardi (Rõn-
gu pk). Lääne piirkonnast: Margit
Tammeleht – 19 konto/kaardi lepin-
gut (Kihelkonna pk), Tiina Jõgi – 10
konto/kaardi lepingut (Kärla pk). Põh-
ja piirkonnast: Epp Tammer – 21
konto/kaardi lepingut (Aegviidu pk),
Meeli Kanarbik – 26 konto/kaardi le-
pingut (Raasiku pk). Ida piirkond: Aivi
Orgla – 39 konto/kaardi lepingut (Jär-
va-Jaani pk), Monika Kasemaa – 34
konto/kaardi lepingut (Laekvere pk),
Lembi Kolu – 29 konto/kaardi lepin-
gut (Püssi pk) ja Naima Sillat – 28 kon-
to/kaardi lepingut (Järva-Jaani pk).

Edela piirkonnas tulemusi, mis oleks
kampaania tingimustele kvalifitseeru-
nud, seekord ei olnud.

Eve Aab, toimetaja
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Poogen 5 x 2
Trükiarv 250 000
Trükikoda AS Vaba Maa

Helgi Anton – 15. juulil 45. tööjuu-
bel – Postiteenuste divisjon, Edela
piirkond, Suislepa pk klienditeenindaja
Karmen Heli – 18. juulil 25. tööjuu-
bel – Postiteenuste divisjon, Edela
piirkond, Männimäe pk vastutav
klienditeenindaja
Maret Aur – 18. juulil 25. tööjuubel –
Postiteenuste divisjon, Edela piirkond,
Viljandi pk postitöötleja
Jelena Nõmmik – Postiteenuste di-
visjon, Edela piirkond, Viljandi pk
vastutav klienditeenindaja
Saale Meras – 24. juulil 30. tööjuu-
bel – Postiteenuste divisjon, Edela
piirkond, Sindi pk vastutav postitööt-
leja
Maire Roosipuu – 1. augustil 40.
tööjuubel – Postiteenuste divisjon, Ida
piirkond, Kiltsi pk vastutav kliendi-
teenindaja
Eha Pikk – 1. augustil 35. tööjuubel –
Postiteenuste divisjon, Lääne piirkond,
Järvakandi pk kirjakandja
Jevgenia Lehtla – 1. augustil 35. töö-
juubel – Logistikadivisjon, sorteeri-
miskeskuse kirjapostijaoskonna vas-
tutav postitöötleja
Helje Meigo – 1. augustil 35. töö-
juubel – Finantsdivisjon, palgaarves-
tuse grupp, raamatupidaja
Suivi Lehiste – 1. augustil 35. töö-
juubel – Postiteenuste divisjon, Põhja
piirkond, Jüri pk vastutav klienditee-
nindaja
Aili Kapp – 1. augustil 25. tööjuubel –
Postiteenuste divisjon, Lääne piirkond,
Lümanda pk juhataja
Liidi Kaaver – 4. augustil 20. töö-
juubel – Postiteenuste divisjon, Lõu-
na piirkond, Põlva pk kirjakandja
Urve Haidla – 5. augustil 40. töö-
juubel – Logistikadivisjon, sorteeri-
misosakonna postipakigrupi posti-
töötleja
Koidu Liiv – 16. augustil 40. töö-
juubel – Postiteenuste divisjon, Põhja
piirkond, Kehra pk juhataja
Olga Vain – 17. augustil 25. tööjuu-
bel – Finantsdivisjon, tulude arvestu-
se grupi raamatupidaja
Anne Titov – 21. augustil 35. töö-
juubel – Postiteenuste divisjon, Põhja
piirkonna kandevõrgu osakonna lo-
gistikaspetsialist
Tatjana Averenkova – 22. augustil –
35. tööjuubel – Postiteenuste divisjon,
Ida piirkond, Kohtla- Nõmme pk vas-
tutav klienditeenindaja
Riina Reinup – 22. augustil 20. töö-
juubel – Postiteenuste divisjon, Lõu-
na piirkond, Tõrva pk klienditeenin-
daja
Svetlana Milovanova – 23. augus-

til 40. tööjuubel – Postiteenuste di-
visjon, Põhja piirkond, Tallinna pk
postitöötleja
Irina Tsibinog – 26. augustil 40. töö-
juubel – Postiteenuste divisjon, and-
metöötlusosakonna andmetöötleja
Helgi Talv – 28. augustil 40. töö-
juubel – Postiteenuste divisjon, Lõu-
na regioon, Ahja pk juhataja
Ene Leppik – 28. augustil 30. töö-
juubel – Postiteenuste divisjon, Lõu-
na piirkond, Põlva pk postitöötleja

Palju õnne!

(algus juunikuu Postisarves)

Gustav Jallajas esitas teesi, mida asus
sihikindlalt realiseerima. Selle kohaselt
peaks postiasutuste võrk Eestis ole-
ma:
• 2500 kirja- või postitalu, rajooni-

ga umbes 13 km², mille raadius
on 2 km,

• 600 postiagentuuri, rajooniga um-
bes 52 km², mille raadius 4 km,

• 120 postkontorit, rajooniga um-
bes 310 km², mille raadius 9 km.

Laias laastus oli see eesmärk aastaks
1930 saavutatud. Ometi jätkati posti-
asutuste võrgu väljaehitamist, seda
peaasjalikult kirja- ja postitalude arvu
suurendamise teel. (tabel „Postiasutus-
te arvuline areng Eestis 1917—1940”.)
Põhiline ühik selles postijaotussüstee-
mis oli kirjatalu. Kui riigi poolt oli sinna
paigutatud ka avalik telefoni kõne-
punkt, siis nimetati seda postitaluks.
Seal asus peale korralise postkasti ka
Postitalituse jooniste järgi valmistatud
külapostkast, mida nimetati „Kirjade
nimekastide kapp”, millel oli 20–30
lukustatavat sahtlit (suurus 15 x 20 cm).
Tagakülg koosnes ühest luugist, mille

kaudu kirjatalunik jaotas postisaade-
tised lahtritesse.
Eesti kirjatalude süsteem oli ainulaad-
ne. Üleilmse Postiliidu (UPU) ajakir-
jas „L’Union Postale” nr. 7 – 1938
(Bern), milles on avaldatud Gustav
Jallajase artikkel „The Postal Service in
Estonia” neljas UPU ametlikus keeles.
Ajakirjas nimetab toimetaja Eesti pos-
tiasutuste võrku Euroopa (seega kogu
toonase maailma) kõige tihedamaks.
1940. aasta alguses üllitas Eesti Posti-
talitus eeskirja „Posti-, telegraafi-, telefo-

Kirja- ja postitalud
Eestis  1920 – 1944

Tööjuubelid

Uued postmargid
Põlma tuulik

28. august 2008
412-28.08.08

Nominaal 5.50
Trükk ofset
Perforatsioon14:13¾
Kujundus Indrek Ilves
Poogen 2 x 5
Trükiarv 176 000
Trükikoda AS Vaba Maa

Ristsõna
1. Filatelistil vajalik. 2. Mõõtühiku eesliide – veoauto mark – aba... 3. Teatud
postivedu - steen. 4. Tänav – küla Orava vallas – postkontor Pärnumaal. 5.
Retro – nurm – järjestikused tähed. 6. Aastal – juubilar 100 a. – keemiline
element. 7. Jook – vana. 8. ... flamingo – telesaade. 9. Vene jaatus – rivistu-
ma. 10. Mägi aasias – rallisõitja.
A Eesti mark. B Eesti Posti Nõukogu esimees – kalts. C Tehisinimene –
Vanilla .... D Metsveis – karjuste pidu – vabariik pr.k. E 4. – VASTUS –
Mauna .... F Poolahv – Iisraeli luuletaja – näiteks. G Automark – pane ase-
mele. H Neegrilaul – teatud iste. I ... – Meremaa – hõlmikpuu – asesõna. J
Kana õpetaja – riik aasias.

Koostaja: Jaak Eamets

 A B C D E F G H I J 

1                     
2                     

3                     

4                     

5                     
6                     

7                     
8                     

9                     

10                     
Juunikuus avaldatud ristsõna lahendajatest said seekord auhinnad:
Ene Rüütli – Põlva ppk vastutav klienditeenindaja, Valli Moones – Kuremaa pp kliendi-
teenindaja ja Olga Haab – logistikadivisjoni pakipostiosakonna vahetuse vanem..
Lahenda ristsõna ja saada vastus hiljemalt 11. septembriks aadressil Pallasti 28, 10001 Tal-
linn „Postisarv”. Õigesti vastanute vahel loositakse välja kolm auhinda.

niagentuuride teenistuskorra juhtnöörid
(AgJ)”. See 168 leheküljeline raamat
määras ka täpselt kirjatalude töökor-
ra. Kogujaid ja postiajaloohuvilisi
võiks huvitada põhjalikum artikli auto-
ri kirjutis „Maapost Eestis”, mis on aval-
datud Eesti Filatelist nr. 31 -1987,
Göteborg. Selles artiklis on faksiimi-
les ära toodud kõik olulised Postitali-
tuse juhised kirjatalude osas.

Elmar Ojaste
postiajaloo uurija, Göteborg
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