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Sellele tõdemusele jõuti Balti
Postliidu aastakoosolekul. Eelmi-
se koostööaasta olulisemad märk-
sõnad olid seotud Balti Ekspress
teenuse mahtude suurendamisega
ja Balti riikide vahel kirisaadetis-
te saatmise kvaliteedi parandami-
sega.

Täna on Balti Postiliidus neli töögrup-
pi – logistika ja kvaliteet, mida juhib
Eesti Post ning Läti Posti juhtimisel
filateelia ja Leedu Posti juhtimisel
lõppmaksete töögrupp.

Vaadates tagasi eelmisele aastale, siis
väiksema osatähtsusega filateelia ja
lõppmaksed toimisid oma rütmis ja
kõik püstitatud eesmärgid said täide-
tud. Ka kvaliteedi osas on suurem osa
eesmärkidest täidetud, tulemused on
paranenud. Mõningaid probleeme on
Leedu suunas, kus kättetoimetamine
jääb alla kehtestatud piiri (85%). Aas-
taid on olnud suuremaks murelapseks
Balti Ekspress teenus, seda ka täna.
Kuigi eelmisel aastal toimus neli lo-
gistikatöögrupi kohtumist ja uuenda-
ti Balti Ekspress lepingut, ei ole see
kliendivaates kõige parem, teenuseid
on jäänud vähemaks. Kliendid on
huvitatud kaubaaluste saatmisest naa-

berriikidesse. Läti Post võtab neid
vastu, aga Leedu Post mitte.

Logistika oli üks olulisemaid teema-
sid, mida käsitleti ka kohtumisel ning
lepiti kokku, et kõik kolm postiorga-
nisatsiooni deklareerivad lähiajal, kui
tähtis on neile Balti Ekspress teenus ja
kas nad on valmis seda teenust tõsi-
selt arendama. Eesti Postil on see huvi
olemas, oleme juba varem öelnud
seda, et tahame jõuliselt panustada
logistikavaldkonda ja leida enda jaoks
lahenduse Baltikumi suunal. Ka Läti

Teatud põhimõtetes on vaja kiiresti kokkulepeteni jõuda

Post on valmis vaatamata oma iga-
päevastele probleemidele panustama
logistikasse. Järgmisel aastal on neil
plaanis teha Lätis kolm tütarfirmat –
logistika, postipank ja postiteenused.
See annab ka meile suurema kindluse
olla aktiivsed logistikaturul. Leedu
Posti tulevikusuundasid täna me nii
täpselt veel ei tea.

Üheks meie sõnumiks kohtumisel oli
ka vajadus Balti riikide Postidel mõel-
da üldisemalt kui ainult igapäevane
tegevus. Ükski konkurent ei vaata

meid eraldi. Vaadates rahvaarvu ja
territooriumi suurust anname kolme
peale kokku keskmise Põhjamaa rii-
gi. Postiturgu tuleb vaadata tervikuna
ja Balti Postiliit peaks ühtse organisat-
sioonina mõtlema, kuidas olla üks suur
postivõrgustik.

Läti ja Leedu Postidest rääkides sor-
teerivad mõlemad nii kirju kui pakke
käsitsi. Sõltuvalt finantsolukorrast ta-
hab Läti Post järgmisel aastal soetada
endale kirjasorteerimisliini. Leedu Pos-
ti plaan soetada pakisorteerimisliin
ulatub aastasse 2011. Meie eesmärgiks
on oma klientidele leida võimalus
pakkuda Läti ja Leedu suunas hästi
toimivat postiteenust.

Vastavalt statuudile andis kohtumisel
Eesti Post presidentuuri üle Läti Posti
juhatuse esimehele Ivars Krauklisele.
Lähiajal peaks ta esitama oma näge-
muse, millises suunas  koostöö võiks
järgmisel aastal liikuda. Eelduste ko-
haselt jätkub see suures osas, aga lo-
gistika töögrupp vajaks küll väga sel-
geid suuniseid.

Aavo Kärmas
juhatuse liige

Pildil vasakult: Leedu Postist Daiva Vysnauskaite (kvaliteediosakonna
juhataja),Gintaras Segzda (protsesside juht) ja Ilona Liatochiene (finantsdirektor). Ees-
ti Postist Külliki Uusman (välissuhete juht), Aavo Kärmas (juhatuse liige) ja Ahti
Kallaste (juhatuse esimees). Läti Postist Raitis Avots (juhatuse liige), Ivars Krauklis
(juhatuse esimees) ja Dana Galvina (rahvusvaheliste suhete ja kvaliteedidivisjoni juht).

Vesteldes hiljuti Eve Aabiga minu
töödest-toimetustest, jõudsime
mõne sõna rääkida ka meeskon-
natööst ja minu nägemusest sellest.
Kui Eve tegi mulle ettepaneku sa-
mal teemal artikkel kirjutada, olin
rõõmuga nõus. Oma peas mater-
jali kokku võttes leidsin ennast aga
tõsisest raskusest, sest teema on
väga lai ja kirjutada oleks palju. Nii
panin kirja erinevate näidete najal
vaid need märksõnad, milleta
meeskonnatööst rääkida ei saa.

Erinevad võimalused

Kindlasti on paljud erinevatel koo-
litustel-seminaridel kuulnud mit-
meid näiteid meeskonnatöö iseloo-
mustamiseks.

Minule on eriti  meelde jäänud
90date aastate lõpus Postimehes
Hans-Kasper Kivilo sulest ilmunud
artikkel „Meeskonnal peavad ole-
ma ühised väärtushinnangud“.
Autor  tõi  järgmise  võrdluse – kas
olete kunagi jälginud haneparve len-
du? Parve ees lendab tavaliselt üks
lind, ülejäänud hargnevad V-tähe
kujuliselt ja häälitsevad, ergutamaks
parve „vedajat“. Mõne aja pärast
parve „vedaja“ ehk juht vahetub.
Kui ühte lindu tabab jahimehe kuul,
siis jäävad temaga koos maha veel
paar lindu. Edasi lennatakse siis, kui
pihtasaanu on kas hukkunud või pa-
ranenud. Linnuparve võib vaadel-
da ühtse meeskonnana, kelle ees-
märgiks on sügiseti ületada pikk va-
hemaa ning jõuda õnnelikult talvi-
tuspaika, et kevadel taas pesitsuspai-
ka tagasi tulla.

Miks linnud n.ö eesvedajat vaheta-
vad? Aga selleks, et kõik saaksid
võrdse koormuse, sest üks ei jõua
kogu aeg täiskoormusega vedada.
Sama lugu on ka jalgratturite rüh-
maga olenemata võistluse tähtsusest.

Vedaja, kelle tuules ülejäänud sõi-
davad, vahetub, sest oma panuse
annavad kõik sportlased võrdselt.

Nii jõuamegi meeskonna eesmärki-
deni. Lindudel on selleks talvitus-
paika ja sealt tagasi jõudmine, jalg-
ratturitel oma „mehe“ medalile aita-
mine.

Ka meie igapäevatöös on igal mees-
konnal ja seeläbi meeskonna liikme-
tel oma eesmärgid. Kirjakandjal
posti kvaliteetne kättetoimetamine,
klienditeenindajal eduka letiteenin-
duse pakkumine, seeläbi postkon-
toril kui meeskonnal eelarve täitmi-
ne, arendusega tegelevatel osakon-
dadel uute teenuste väljatöötamine,
nende juurutamine, müügitöötajatel
müügiplaani täitmine.

Kõikide nende eesmärkide järgimi-
sel saab võimalikuks ettevõtte stra-
teegia elluviimine jne. Siinkohal ei
tohi unustada ka seda, et meeskon-
natöö eesmärkide sisse mahuvad ka
meeskonna liikmete isiklikud ees-
märgid, näiteks eneseteostusvaja-
dus, esinemisvajadus, tunnustusva-
jadus jne.

Meeskonna eesmärkideni aitavad jõu-
da erinevad meeskonna liikmed ühi-

selt. Kas tuleb midagi välja trepi ehi-
tamisest, kui kõik tegelevad projek-
teerimisega ja muudkui planeerivad
erineva kujuga ning erinevast mater-
jalist treppe? Kindlasti mitte, sest ehi-
tajat ehk töö teostajat nende hulgas
ju ei ole. Nii on kokkulepitud täht-
ajaks olemas hunnik ilusaid erikuju-
lisi trepiastmeid, kuid kahjuks ainult
paberil, mitte kohas, kus trepp oma
otstarvet täidaks.

Eelpool toodud näidete varal või-
me järeldada, et meeskonna liik-
med peavad erinema nii oma rol-
lide, oskuste, teadmiste, kogemus-
te kui ka isikuomaduste poolest.
Kõik täiendavad ja arendavad tei-
neteist. Asjata ei öelda, et oskuste
ja teadmiste jagamine võimaldab
õppida vanematelt kolleegidelt
elutarkust ja noorematelt uut koo-
litarkust. Meeskonnatööd toetab
usaldus, vastutus, „ühte keelt“ rää-
kimine ning tegutsemine ühtse tu-
levikunägemuse nimel. Hästi toi-
miv meeskond on pidevas aren-
gus ja alati valmis uuteks tegudeks!

Rohkem meeskonnavaimu kõigile!

Piret Parm
Edela ja Lõuna piirkonna
kandevõrgu juht
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ITIL kui IT-teenuste haldamise parim praktika

Pensionite kojukanne ja hinnaspekulatsioonid …

„Ja nii nad tapsidki meie Fer-
dinandi,“ oli mu esimene reaktsioon
Sotsiaalministeeriumi pressiteadet
kuuldes, kus märgiti, et edaspidi hak-
kavad pensionid ja riiklikud toetu-
sed laekuma pangaarvele ning kuigi
kojukande võimalus jääb alles, peab
järgmisest aastast iga inimene koju-
kande eest ise maksma. Sellest ime-
tabasest teadaandest sai avalikkus
teada ka seda, nagu hakkaks Eesti
Post järgmisel aastal teenuse eest 70
krooni raha kasseerima.
Tegelikkuses on olukord teine. Pen-
sionite ja toetuste kojukande hindu
Eesti Post järgmiseks aastaks veel väl-
ja arvutanud ei ole. Põhjus on väga
lihtne – meil pole infot, mille põhjal
teenuse hinnakalkulatsioone teha
saaks. Sotsiaalkindlustusamet tahab
küll lepingut uuendada, kuid ei tea
veel täpselt, mis teenust ja kui suures
mahus meilt ostma hakatakse. Sot-
siaalministeerium on lubanud, et tea-
tud grupile jääb võimalus riigi kulul
toetusi Posti vahendusel kojukande-
ga saada ka edaspidi. Kui suur see
grupp aga on, seda ei tea täna keegi.

Pensionite kojukanne kellegi unis-
tuste äri ilmselgelt ei ole. Eesti Pos-

Eesti Posti ärifilosoofia sätestab
meie peamised eesmärgid, milleks
on parimate ja efektiivsemate või-
maluste otsing, mis tagaks ettevõt-
tele jätkusuutlikkuse ja konkurentsi-
võimelisuse läbi muutuste ning aren-
gute. Tuginedes sellele filosoofiale,
on IT võtnud suuna muutuda or-
ganisatsioonis ja seda läbi IT teenus-
te halduse (edaspidi ITSM). ITSM
on distsipliinide hulk, hõlmates ini-
mesi, protsesse, vahendeid ja part-
nereid, mis kõik kokku lubavad
meil arendada ja kätte toimetada
kõrge kvaliteediga IT teenuseid.
Tsiteerides Winston Churchill’i:
”Et täiustada, tuleb muutuda. Et
olla täiuslik, tuleb muutuda pi-
devalt.” Sellise lähenemise saavu-
tamiseks on üle terve maailma ka-
sutusel olev parim praktika, milleks
on ITIL metoodika. Eesti Post on
samuti võtnud arengukavva selle
metoodika juurutamise.

Miks on vaja muudatusi?
2006. aastal valmis ITIL eelanalüüs,
mille põhjal kaardistati IT hetkeseis.
Selle tulemina valmis 2007. aasta
augustis IT strateegia, mis sätestas
IT valdkonna peamised eesmärgid
ja põhimõtted, mida Eesti Post jär-
gib lähiaastatel IT ja arendusvald-
konnas. Üheks strateegiliseks projek-
tiks on ITIL põhiste protsesside juu-
rutamine ettevõttes. ITIL eesmärgiks

til on universaalse postiteenuse osu-
tajana seadusest tulenev kohustus
oma postivõrgu vahendusel üle Eesti
pensione ja toetusi välja maksta.
Täna kehtiv riikliku pensionikindlus-
tuse seadus ütleb, et riiklikku pen-
sioni makstakse elukohajärgse pen-
sioniameti kaudu igakuuliselt jooks-
va kuu eest vastavalt pensionäri soo-
vile panka pensionäri arvele või
posti teel ning pensioni kättetoime-
tamine ja saatmine Eestis toimub
maksja kulul.
Eesti Posti eesmärgiks ei ole pen-
sionite ja muude riiklike toetuste ko-
jukande pealt kasumit teenida, kuid
soovime, et teenuse osutamise ku-
lud oleksid kaetud. Sellel aastal on
pensionite ja toetuste väljamakse hin-
naks postkontorist 19,7 krooni ja
kojutoimetamisel 23,3 krooni, mille
tasub lähtuvalt seadusest toetuse
maksja ehk riik.

Kokkuleppe kohaselt lisandub ala-
tes käesoleva aasta 1. oktoobrist
mõlemale hinnale 10 senti. Eesti
Posti jaoks tähendab see aga, et juba
käesoleva aasta esimesel poolel ole-
me teenuse ülalpidamiseks pidanud
peale maksma ligi 1 miljon krooni.

Võrreldes eelmise aasta 10 miljoni
krooniga, mille aasta lõpuks sama
teenuse osutamisele peale maksime,
ei tundugi see vast nii hull, kuid
meeles tuleb pidada, et puudujääk
kaetakse millegi muu arvelt. Siin on
kannatajaks pooleks ka Eesti Posti
töötajad, kelle palk on täna alla oma
valdkonna keskmist taset. Nii võib
tinglikult öelda, et ka nemad mak-
savad ettevõttele riigi poolt pandud
kohustusi kinni omast taskust.

Täna ei ole säästueelarve koostami-
ne kellelegi uudis. Püksirihma tõm-
matakse koomale kõikides majan-
dussektorites. Ka riik on mõistnud,
et valitsemiskulud ei ole majanduss-
tsüklite vastu immuunsed. Poliitiku-
tel paistab eelarvestamisest, olenema-
ta teadmisest hetke majandussituat-
sioonist, aga veidi vildakas arusaa-
mine olevat. Eelarvet ei saa panna
kokku nii, et ühel hetkel raporteeri-
takse: meil on tulusid puudu. Kulud
tuleb sättida vastavalt tuludele ja mitte
vastupidi.

Mis saab pensionite ja riiklike toe-
tuste kojukandest edasi – ei tea. Lä-
birääkimised veel käivad ja täna
saab järgmise aasta pensionite ja riik-
like toetuste kojukande hindade üle
üksnes spekuleerida. Muudatused,
kui need tulevad, jõustuvad 1. veeb-
ruarist 2009. Senini osutatakse
teenust vanadel alustel. Sotsiaal-
kindlustusamet informeerib toetus-
te ja pensionite saajaid muudatustest
ise, kohe kui muudatused kinnitatud
on.

Tiina Liitmäe
juhatuse liige

on standardiseerida
IT tugi- ja haldustee-
nused. ITIL põhi-
mõtted ei jäta puu-
tumata äripoolt ja
arendusvaldkonda.
Töötubade käigus
valmis uus IT vi-
sioon: „Teenused
vastavad ärivajadus-
tele ja äri näeb IT-s
väärtust“.

Mida uus visioon
tähendab?
IT on seadnud en-
dale eesmärgid, mil-
le suunas soovime
liikuda. See tähen-
dab, et IT tahab olla
proaktiivne, saavu-
tada töötajate rahul-
olu, äri ja IT vahel
toimiks parem koostöö, tahame
muutuda teenuste ja protsesside
põhiseks organisatsiooniks. Peame
õppima kuulama äripoolt ja mõist-
ma tegelikke ärivajadusi. Seades
õiged eesmärgid muutub paremaks
ka kõigi Eesti Posti töötajate elu.

Kuidas jõuda soovitud tulemus-
teni?
Eesmärke on alati lihtne seada, kuid
nendeni jõudmine tähendab ränna-
kut koos äripoolega, sest muutuvas

maailmas muutuvad ka ärivajadused
ning IT peab nendele muutustele
reageerima. Selle saavutamiseks soo-
vib IT  läheneda teise nurga alt, sea-
des end äripoole kingadesse, et näha
ja mõista äripoole maailma ning
eksistentsi vajadusi. See tähendab, et
evolutsioonis ei ole osalised ainult
IT inimesed, vaid kogu organisat-
sioon saab sellest osa ja kasu.
Selleks, et visioonist saaks reaalsus
on meil abiks ITIL metoodika, mis
toob kaasa IT protsesside muutu-

sed ja parendused. Kokku on ITIL
metoodikas kirjeldatud kümneid
protsesse, kuid Eesti Post on võt-
nud nõuks ja jõuks äratada ettevõt-
tes ellu kaheksa protsessi, mis jagu-
nevad tugiteenusteks (5 protsessi) ja
haldusteenusteks (3 protsessi). Nen-
dest, hea lugeja saad lugeda järgmis-
tes Postisarvedes.

Jaanus Ranniit
arendusosakonna projektijuht
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Parem kvaliteet, parem palk!

Kaks aastat tagasi kirjutasin Postisar-
ves palgasüsteemist majanduskasvu
valguses, aastal 2008 on olukord pal-
juski muutunud. Käesolev ja ka järg-
mine aasta on Eesti ettevõtetele üm-
berhindamiste ja valikute tegemiste
aastad. Majanduse õitsengule on järg-
nenud langus, mis avaldab mõju läbi
erinevate majandusvaldkondade ka
tööjõu pakkumisele ja nõudmisele, sh
tööjõuga seonduvatele protsessidele
ettevõtetes. Majanduslanguses ellujää-
miseks peab töökorraldus muutuma
efektiivsemaks ja tehtud töö tulemus
oluliselt kvaliteetsemaks.

Selle aasta
septembri-
kuu esime-
sel nädalal
k i n n i t a s
Eesti Posti
j u h a t u s
uued tule-
muspalga
maksmise
põhimõt-
ted kirja-
kandjatele,

(vastutavatele) klienditeenindajatele,
(vastutavatele) postitöötlejatele, kulle-
ritele, autojuhtidele. Tulemuspalgasüs-
teem hakkas kehtima ka laadijatele ja
vahetuse vanematele.
Tulemuspalga maksmise põhimõtete
muutmise tingis uuenenud ettevõtte
strateegia ja  struktuur, lisaks kõrge-
mad nõudmised töökvaliteedile. Tu-
lemuspalga maksmise põhimõtted
muutusid paindlikumaks ja läbipaist-
vamaks ning alates jaanuarist 2009
tõusevad ka tulemuspalgamäärad.

Siinjuures tasub meeles pidada, et et-
tevõte ei kingi lihtsalt töötajale lisara-
ha, vaid ootab vastutasuks töötajalt
kvaliteetset töö tulemust.

Peamised muudatused kvaliteedi-
põhises tulemuspalgasüsteemis
• Töö kvaliteedi mõõtmine on vii-

dud võimalikult objektiivsele tase-
mele.

• Igale kriteeriumile on omistatud
punktid (10-60).

• Hindamise tulemusel on töötajal
võimalik saada kas maksimum-
punktid või 0 punkti.

• Punktide liitmisel moodustub sum-
ma, millele vastab tase (alg, kesk,
kõrg)

• Kõikide ametikohtade lõikes on
tasemete vahemikud: kõrg (81-100
punkti), kesk (71-80 punkti), alg (0-
70 punkti)

• Teadmiste kontrolltesti tulemusi
võetakse arvesse vaid klienditee-
nindaja, kirjakandja ja kulleri tööd
tegevate töötajate hindamisel.

Detailsemat infot ametikohtade pal-
gapõhimõtete lõikes saavad töötajad
otseste juhtide kaudu infopäevade
käigus septembri- ja oktoobrikuu
jooksul ja intranetist personalidoku-
mentide rubriigist.
„Kriis on tugevate võimalus,“ ütleb
tuntud kõnekäänd, seega püüame olla
tugevamad ja pakkuda head kvalitee-
ti peatselt saabuvates vabaturu tingi-
mustes.

Merike Jaamul
personalijuht

Kui kakskümmend aastat tagasi rää-
giti sputnikutest, siis peeti silmas „näh-
tamatuid“ vaenalasi, luuresatelliite, mil-
lega teostati salaja jälgimisi ja pildista-
misi võõral territooriumil. Ei läinudki
kaua aega, kui satelliidid kasvasid välja
militaarse eesriide tagant ja hakkasid
täitma märksa sõbralikemaid eesmär-
ke. Satelliitidega oskavad „rääkida“
tänapäeval osad mobiiltelefonid, tele-
viisorid, fotoaparaadid ja meie posti-
autod. Aastatetagusest ulmest on saa-
nudki tänapäev. Täna töötavad meie
jaoks juba kolmandat kuud kümned
taevas ringlevad satelliidid, olles meile
abiks postilogistika korraldamisel.
Käesoleva aasta maikuus varustati
Transpordidivisjoni ja AVL Expressi
(Regio sõsarettevõte) koostöökokku-
leppe raames 20 esimest postiautot
GPS seadmetega, mis satelliitide va-
hendusel võimaldavad autode liikumist
jälgida. Kolmekuuline testperiood ku-
junes sedavõrd huvitavaks, et otsusta-
sime testimist pikendada nelja kuuni.
Objektiivsema pildi saamiseks aga kol-
mekordistasime seadmetega varusta-

Autoliikluse satelliidid kosmoses – on see ULME!?

Definitsiooni järgi on kvaliteet
määr, milleni on rahuldatud klien-
di ootused pakutavatele tootele
või teenusele.

Normaal-
selt toimi-
va vabatu-
rumajan-
duse  tingi-
mustes te-
gutsevad
ettevõtted
on kohus-
tatud kva-
liteedi ni-
mel pingu-
tama, et

püüda potentsiaalsete klientide tähe-
lepanu meelitamaks neid enda rüppe.
Kuidas siis ettevõttes teenuste osuta-
mise kvaliteeti (loe: klientide rahulolu
määra) tõsta?

Ilmselt oleks mõistlik kasutusele võt-
ta  mingi abistav vahend, näiteks kva-
liteedijuhtimissüsteem, mis on kasu-
tusel kõigis edukalt tegutsevates ette-
võtetes. Need, kellel puudus kliendi-
rahulolu tekitamise süsteem olid sun-
nitud varem või hiljem hääbuma.
Milles seisneb põhiline erinevus süs-
teemita ja süsteemiga juhtimise vahel?
Lihtsalt öeldes tegelevad ettevõtted
ühel juhul parandamisega ja teisel ju-
hul parendamisega.

Parandamine on vääralt koheldud
või lohakile jäetud asjade ja töösuhe-
te toimivuse taastamine normaalses-
se olukorda. Igapäevaselt näeb see

välja nii, et lastakse argitoimetustel
omasoodu veereda seni kuni tekib
mingi suurem „jama“ ja alles seejärel
hakatakse „kangelaslikult“ korda taas-
tama, kulutades veel hulga energiat
süüdlase otsimisele. Parandamine on
enamasti väga kulukas ja emotsionaal-
selt kurnav ettevõtmine, mida oleks
mõistlik vältida. Sellele on iseloomu-
lik ka „kajaka tüüpi juhtimine“, kus
juhid lendavad kisades kohale alles siis,
kui midagi hullu juhtunud on, muul
ajal neid näha ei ole.

Parendamine on kvaliteedijuhtimise-
alane termin ja see tähendab süsteem-
set ennetavat tegevust, et vältida pa-
randamist. Heal tasemel toimiv paren-
damine hoiab juba eos ära tõsisemad
probleemid ja võimaldab äriettevõt-
tel püsivalt kasvatada konkurentsivõi-
met. Parendamine on emotsionaalselt
palju meeldivam tegevus kui paran-
damine ehkki nõuab teatavat seesmist
distsiplineeritust. Näiteks on kõrgelt
distsiplineeritud parendamine eriti olu-
line lennunduses, kus kriitilised tehni-
lised sõlmed vahetatakse välja enne-
tavalt ja kindla plaani alusel kuna pa-
randamiseks seal paraku võimalust ei
avane.

Kaasajal tegelevad kõik edukad ette-
võtted  pideva parendamisega, et en-
netada  parandamist ja ülemääraseid
kulusid ning sellest tulenevat konku-
rentsivõime langust.
Kuna arenenud maailmas on väga
palju edukaid ettevõtteid, siis on sel-
ge, et ka erinevaid kvaliteedijuhtimis-
süsteeme on palju. Samuti on maail-
mas organisatsioone, mis tegelevad
kvaliteedisüsteemide uurimise ja nen-
de parimate ühiste joonte järgi eesku-
ju-mudelite väljatöötamisega. Üheks
selliseks organisatsiooniks on ISO
(International Standardisation
Organisation), mis on välja töötanud
maailma parimatest praktikatest koos-
neva kvaliteedijuhtimissüsteemi mu-
deli ja pannud maimukesele nimeks
„9001“. See juhtus aastal 2000 ehk
seega sai täisnimeks ISO 9001:2000.
Eestis on selle mudeli kasutusele võt-
nud juba üle 750 ettevõtte.

Kõik me ihkame kvaliteeti – kvaliteet-
set telerit ja autot, aga ka inimsuhteid
ja tööandjat ehk  kokkuvõtvalt kvali-
teetset elu. Kuna vanasõna ütleb –
mida külvad, seda lõikad – siis tuleb
parendamist alustada peeglist vastu
vaatavast isikust. Kuidas seda teha?
Seda ei saagi niivõrd teha kui tuleb
olla. Ole avatum, ausam, abivalmim,
sõbralikum, südamlikum, tähelepane-
likum, kohusetundlikum ja peagi hak-
kad sa märkama positiivset muutust
enda ümber.

Enno Aermates
protsesside halduse ja arenduse osa-
konna juhataja

Kvaliteet, mis see on?

demarsruudi pikkuse mõõtmise nii aja-
liselt kui kilometraazilt. Samuti on
ootus lihtsustada sõiduaruandlust ja
võibolla asendada tulevikus tavapära-
ne sõiduleht digitaalsega, mis omakor-
da kiirendaks näiteks töö arvestust ja
arveldamist veelgi. Kuna postiteenus-
te divisjoni käsutuses on üle poole Ees-
ti Posti autopargist, mis paikneb haju-
salt üle Eesti, siis on GPS süsteem suu-
repärane abivahend nii kanderingide
ja autode vajaduse paremaks planee-
rimiseks kui ka kulude jälgimiseks.
Testimise kokkuvõtteid koostades on
saanud selgeks GPS jälgimissüsteemi
kasutamise otstarbekus. Kogutud and-
mete põhjal valmib oktoobri lõpuks
detailne süsteemi tasuvusanalüüs, mil-
le abil planeerime GPS süsteemi ka-
sutust kindlasti laiendada 2009 aasta
jooksul. Täna seadmetega varustatud
sõidukid on jälgitavad ka edaspidi, sa-
muti on kõik uued sõidukid varusta-
tud seadmetega juba tootja poolt.

Aivar Võimre
transpordidivisjoni juht

^tud autode mahtu 60 autoni.
Testimise käigus selgusid välja erinevate
divisjonide vajadused ja ka efektiivsus-
võimalused. Nii on logistikadivisjonil
jälgimissüsteemist abi sõidukite suuna-
miseks saadetiste korjamisel ning laiali-
veol saadetise kliendini jõudmise täpse-
mal ennustamisel. Seejuures paraneb nii
teenuse kvaliteet, kui väheneb läbitav
kilometraaz ja sellega seonduvalt ka
kütusekulu.
GPSist on logistikadivisjonis saanud lo-
gistikat korraldavate töötajate igapäe-
vane töövahend, millelt oodatakse in-
nukalt täiendavaid lisavõimalusi nagu
kahepool-
sete teadete
saa tmine
juhtimis-
keskuse ja
auto vahel.
Post i tee-
nuste divis-
joni jaoks
teeb süs-
teem lihtsa-
maks kan-

^
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Kirjutamata seaduseks on Eesti
Postis – olümpiavõitja auks tee-
me postmargi ja maailmameister
saab tervikasja.

Plaanivälise postmargi sünnist

Esimese olümpiavõitja, kelle võidu
auks lasti välja postmark oli Erki
Nool. Tema marki tehes kujundasin
ka põhimõtted, millest olen lähtunud
kõikide hilisemate olümpiavõitjate

postmarkide kujundamisel.Veidi se-
gaste tunnetega panin Pekingi olüm-
piamargile antiikskulptor Myroni
„Discopoluse“, sest meie kettamehe
vorm kõikus ja suveräänsest domi-
neerimisest heiteringis oli asi veidi kau-
gemal, kui me oleksime tahtnud. Aga
Gerd tegi Pekingis, mida tegema pidi
ja maailmameistrist sai 20. augustil
olümpiavõitja. Veel samal päeval asu-
sin kavandama oma kuuendat olüm-
piavõitjale pühendatud postmarki.

Kolmapäev, 20. august. Taasise-
seisvumise päev. Lisaks margile, esi-
mese päeva ümbrikule  ja templile
peaks kavandama ka maksimumkaar-
di nagu Erkile sai tehtud. Millest selle
kujundamisel lähtuda?

Neljapäev, 21. august. Hommikul
vaatasin internetis üle fotomaterjalid,
mida pakkusid Scanpix, Postimees ja
Eesti Päevaleht. Mõlemal meie ajale-
hel olid Pekingis oma fotograafid,
Scanpix vahendab aga paljude agen-
tuuride fotosid. Kohe, kui nägin
Fabrice Coffrini fotot Gerdist koos
medaliga oli selge, et rohkem pole

Tasavägised töömurdjad Tartu
kirjakandja Inge Eit ja Kavastu
parvemees Matti Kask on mõle-
mad tublid tööinimesed. Inge on
ligemale viis aastat posti kand-
nud ja Matti üheksa aastat Ema-
jõel parvega inimesi ja autosid
vedanud.
Nädal avalikkuse tähelepanu all,
oli neile uus kogemus.

Matti: „Kuna minu tööpäevad, ka
nädalavahetusel, algavad kell kuus
hommikul ja lõppevad õhtul kell ka-
heksa, siis ega ma ise häälte andmi-
sest suurt midagi teadnud. Emajõe
teisel kaldal puutöökoja mehed, kel-
lel on internetiühendus ikka ütlesid:
„Matti, sa juhid päeva!“, aga õhtul
telekat vaadates olin ma hoopis paa-
rikümne häälega kaotanud.“
Inge: „Tavaline elurütm läks edasi.
Meie töös oli see kiire nädal. Kodus
mul interneti ei ole, siis tööjuures sai
ikka vaadatud, mis seis on.“
Matti: „Hea tunne oli muidugi, ma
ei uskunud, et nii paljud toetavad
mind.“
Inge: „Eks ta ikka ärev tunne oli,
kes-keda võidab. Tuttavate käest sain
teada, et minu poolt hääletati ka vä-
lismaalt. Eestlased, kes praegu piiri
taga töötavad või õpivad. Muidugi
oli seda hea teada.“
Matti: „Algul tahtsin ma küll võita,
kui olin teie postiljoni näinud, siis
enam mitte. Otsus Spa tuusik Ingele
anda sündis juba kodus. Mida lähe-

See oli meie võit

male Tallinnale jõudsin, seda kindla-
maks see sai.“

Kas töö on kontimööda?
Inge: „Ega ma teist tööd teha saaks-
ki. Mul peab pidev liikumine ja te-
gutsemine olema, siis on kergem edasi
elada. Istumisega töö ei tuleks kõne
allagi, sest käevalu ei laseks mul seda
teha. Operatsioone on tehtud mit-
meid, aga aidanud need ei ole. Käsi,
mida kaheksa aastat enam ei ole teeb
valu hommikust hommikuni. Kirja-
kandja töö annab pidevat tegevust.
Lisaks tegelen veel erinevate spordi-
aladega.“
Matti: „Töö konti ei murra, puhkuste
aeg juuli-august läheb vahel liiale. Siis
mõtlen küll,  annaks Jumal, et ühtegi
autot enam ei tule, aga ikka tulevad.

kõik variandid, mis sobisid ideaalselt
postmargiga ei klappinud mitte kui-
dagi väikepoogna tervikliku kujundu-
sega. Järelikult – tuli alustada otsast
peale, unustada tehtu, leida täiesti uus
lähenemine. Kõik klappis, kui valisin
poognale sinise tausta ning Gerdi taus-
taks postmargil lipuvärvid. Trikoloori
musta paani taustal tuli medal ideaal-
selt esile. Ka kõik vajalikud šriftid leid-
sid oma õige koha nagu imeväel!

Pühapäev, 24. august. Oli jäänud
veel tempel.Kogu päeva kestnud kat-
setustest nägi kõige parem välja mo-
nogramm GK, mis hakkas hiljem il-
mestama kuldmedali kõrval ka mar-
gipoogna servasid.
Kui Erki Noole projekti kallal kestis
töö omal ajal neli kuud, siis seekord
piisas paar päeva enam kui kuu, et
Gerd Kanteri olümpiavõidule pühen-
datud postmark sai ilmuda. Nii põ-
himõtted kui protsessid on aastatega
sisse töötatud.

Lembit Lõhmus
postmargikunstnik

mus olema. Tänusõnad kõigile, kes
minu poolt hääletasid.“
Matti: „Elul ei ole häda midagi. Va-
hel tahaks küll spordisaateid vaada-
ta, aga minu tööpäevad  tavaliselt
seda ei võimalda. Paigal ma olla ei
saa, ikka pean midagi tegema. Kuna
kõik on käe-jala juures, siis jõuan töö
kõrvalt ka põllutöid teha või kala
püüda. Kasutades võimalust, tänan
Eesti Posti, kes tõi mulle toreda fliisi,
postkasti ja lubasid veel aastaks aja-
kirja tellida.“

Vastused pani kirja
Eve Aab

^
^

Kirjutamata seadus on ka see, et auto
on tavaliselt teisel pool jõge, st tuleb
kaks korda praamiga üle jõe sõita.
Rekordpäev oli aastaid tagasi, kui jalg-
rattamatkaliste üle jõe viimiseks tuli
27 ülesõitu teha.“

Üldises plaanis olete vist eluga
rahul?
Inge: „Olen küll, kui sellest käevalust
ka lahti saaks. Spordiga tegelemine
aitab enesetunde parema hoida. Ok-
toobris võtan kolm päeva puhkust ja
sõidan Spasse, kus ootab mind ees –
soolakamber, kivimassaaz, jala-
massaaz, erinevad saunad, bassein ja
soovi korral saab ka  jalgratast laenu-
tada. See saab minu jaoks uus koge-

vaja vaeva näha – margipilt on ole-
mas! Ümbriku ja maksikaardi kujun-
damiseks sobivad fotod leidsin Päe-
valehe fotopangast. Nende fotograaf
Rauno Volmar oli teinud head tööd!
Tänu Sirli Siionile Scanpixist ja Maris
Jürgensile Eesti Päevalehest sain tööks
vajalikud materjalid kätte veel samal
päeval.

Reede, 22. august. Selleks, et oluli-
ne oleks võimalik välja tuua ja mitte-
vajalik elimineerida, puhastasin foto-
de taustad mõlgutades samaaegselt
mõtteid FDC ja maksikaardi kom-
positsiooni üle. Ümbrikule tahtsin
paigutada Gerdi võimalikult suurelt,
aga sinna pidi jääma ju ruumi nii margi,
templi kui ka aadresside jaoks.
Maksikaardile kavandasin lisaks pje-
destaalipildile paigutada ka medali-
meeste nimed ja tulemused.

Laupäev, 23. august. Milline peaks
olema postmargi foon, et peamine
võimalikult hästi esile tuleks? Esialgu
tahtsin kasutada gammat, mis domi-
neeris Pekingi võistluspaikade kujun-
duses – kollane-oranz-punane, aga

^
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Spordiklubil oli teguderohke hooaeg!
Eesti Posti Spordiklubil täitus 31.
augustil esimene majandusaasta.
Tore on tõdeda, et selle napi aas-
taga on Eesti Posti töötajate
sportlik aktiivsus märgatavalt kas-
vanud.
Meie seas on peaaegu 900 inimest, kes
käivad aktiivselt ennast liigutamas ning
tööks ja eluks vajalikku tervist, jõudu
ja energiat kogumas. Hetkel saab iga
Eesti Posti Spordiklubi
liige kas tasuta või soo-
dushinnaga kasutada 36
erinevat spordiasutust
üle Eesti.
Harrastada saab nii uju-
mist, aeroobikat, jõusaa-
li, kergejõustikku, palli-
mänge kui ka sulgpalli,
squashi jne. Uusimad le-
pingupartnerid on selles
nimekirjas Jüri Spordi-
hoone ja Keila Tervise-
keskus. Alanud hooajast
saavad ka kõik Viljandi
kandi inimesed mängida
võrkpalli politseimaja
saalis. Spordiklubi täielik
lepingupartnerite nime-
kiri on kättesaadav internetileheküljelt

spordiklubi.post.ee
Lisaks rahvaspordile on Eesti Posti
Spordiklubi liikmed väga aktiivselt ja
edukalt osa võtnud ka erinevatest su-
vistest võistlustest. Hansapanga Ter-
visejooksu sarjas osales suve jooksul
kokku kuus võistkonda, neist neli Tal-
linnast, üks Tartust ja üks Pärnust.
Maijooksust võttis osa 42 ja SEB Sü-
gisjooksust 21 tublit jooksjat ja kepi-

kõndijat. Firmaspordi kardivõistlus-
te kolme etapi kokkuvõttes said tule-
muse kirja 16 meie esindajat ja meda-
litega lõpetasid selle võistluste meeste
arvestuses Virgo Veiman, meesvete-
ranide arvestuses Rein Udras ja Argo
Servet ning naisveteranide arvestuses
Eve Kalm. Võistkondlikult jäädi 24
ettevõtte arvestuses kindlalt hõbeda-
le. Firmaspordi kergejõustikuvõistlus-
tel 6. septembril osales kokku 26 meie
võistlejat ning seal näitasid medalivää-
rilisi tulemusi eelkõige Mari Allese
(kokku 7 medalit!), Elsa Saks, Anneli
Undrest, Helen Rõõmussaar, Argo
Servet, Kristjan Noormets, Indrek
Raig, Jaanus Undrest, Zeena Kask ja
Heiki Seim. Võistkondlikult saadi jäl-
legi teine koht ja seda 17 firma arves-
tuses. Päev hiljem osaleti veel ka küm-
ne võistkonna konkurentsis jalgpallis

Suvepäevade peaauhinna võitmine oli
Nõmme postkontori kirjakandjale
Peit Pressrauale elus esimene loosiõnn.
„Uskumatu tunne oli, kui oma nime
kuulsin. Uus ratas on ammu proovi-
tud, väga hästi sõidab. Nädalavahe-
tustel käin ikka Nõmmel sõitmas, see
on mul üldse kolmas jalgratas.“ Kuul-
mispuudega Peit töö tegemiseks jalg-
ratast ei kasuta, ka oma lõbuks ei ar-
masta ta käi sõitmas suure liiklusega
piirkondades. Varasematel aastatel, kui
töö rohkem võimaldas, tegeles ta ak-
tiivselt invaspordiga, hommikul käis
jõusaalis ja õhtul kergejõustiku tren-
nis. Peit on osalenud ka Paraolümpial.
Peamiseks tegevusalaks on olnud
1500 m jooksmine, milles ta on saa-

Eesti Postis on parem

vutanud ka auhinnalise koha.
Eesti Postis on Peit olnud kirjakand-
jaametis kokku juba kolmteist aastat,
mille vahele jääb viieaastane paus, kui
ta tegi sama tööd konkurendi juures.
Erineva kogemustepagasi põhjal üt-
leb Peit: „Eesti Postis on parem. Tee-
nindan eramute piirkonda, mis on
minu jaoks kergem. Kurjade koerte-
ga ei ole probleeme ette tulnud.“
Kui oleks valida suvepäevade või
postipäeva vahel, valiks Peit esimese,
mis annab tema sõnul rohkem tege-
vusvõimalusi.

Eve Aab, toimetaja

ning Jüri Jaansoni kahe silla jook-
sul Pärnus. Suvel läbis kaks Spor-
diklubi liiget - Anneli Undrest
ja Helen Rõõmussaar ka mara-
toni. Selleks oli Lahemaa käi-
mismaraton 3. augustil.
Läbi aasta on toimud ka Kõr-
vemaa ja Tartu Maratoni nelik-

üritused, mis koosnevad suusatami-
sest, jooksust, triatlonist ja rattasõidust.
Ka nendest sarjadest võtab osa paar-
kümmend Eesti Posti Spordiklubi

Eesti Posti Spordiklubi võistkond Firmaspordi suvevõistlustel Viljandis.

Olga Panitševa püstitamas oma hooaja tipp-
marki kaugushüppes.

esindajat. Lehe trükkimineku hetkel
olid veel toimumata kummagi sarja
viimased rattaetapid 21. septembril
Tartus ja 27. septembril Kõrvemaal.
Kindlasti ootame sealtki kokkuvõttes
tublisid saavutusi.
Mis on tulemas? 24. oktoobril toimu-
vad Firmaspordi meistrivõistlused uju-
mises, 25. oktoobril laskmises ja keeg-
lis. Kindlasti osaletakse ka SL Õhtule-
he Rahvajooksul ning Paide Türi rah-
vajooksul, mis on mõlemad juba vä-
gagi pika traditsiooniga jooksuüritu-
sed. Novembris toimub riigiametni-
ke võrkpalliturniir, kus Eesti Postil on
kaitsta meistritiitel. Kõigist nendest sar-
jadest, võistlustest, jooksudest ja mui-
du rahvaspordiüritustest on kõigil
Eesti Posti Spordiklubi liikmetel või-
malus osa võtta.

Andke ainult oma soovist märku kir-
jaga spordiklubi@post.ee

Indrek Raig
Eesti Posti Spordiklubi
juhatuse liige

Mari Allese võitis Firmaspordi võistlustel seitse medalit.

Pildil Peit Pressraud võidurattal.
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Tööjuubelid

Mis motiveerib töötajat tulema Posti Parima üritusele?

Loomulikult on põhjuseks oma tead-
miste proovile panek ning vabanemi-
ne igapäevasest töörutiinist. Samas
postitöö kohta rutiin öelda ei saa, päe-
vad on erinevad ja tegemist on mit-
mekülgse tööga. Kuna jutt käib eel-
voorust, jätkub parimatele põnevust
ja huvitavaid tegemisi ka lõppvõistlu-
sel Saaremaal, kus lisaks võistlusäre-

vusele ootab hea seltskond, uued tut-
tavad ja üllatusüritus.
Kindlasti innustasid sel aastal tööta-
jaid eelvoorust osa võtma ka rahali-
sed auhinnad. Lõuna piirkonnas oli
eelvõistlusel osalejaid kokku 20 (4 kir-
jakandjat, 4 kullerit, 5 postitöötlejat
ja 7 klienditeenindajat). Esmakordselt
said oma teadmised proovile panna

Elle Jaska – 6. juulil 25. tööjuubel –
Postiteenuste divisjon, Lõuna piirkond,
Hargla pk juhataja
Linda Nurk – 11. juulil 25. tööjuu-
bel – Postiteenuste divisjon, Ida piir-
kond, Särevere pk kirjakandja
Irina Kreek-Kriina – 12. juulil 20.
tööjuubel – Logistikadivisjon, Nar-
va kullerpunkti logistikaspetsialist
Milvi Preimann – 13. juulil 45. töö-
juubel – Postiteenuste divisjon, Lää-
ne piirkond, Märjamaa postkontori
klienditeenindaja
Irina Paasoja – 15. juulil 40. tööjuu-
bel – Postiteenuste divisjon, Lõuna
piirkond, Kesklinna pk klienditeenin-
daja
Karin Toommägi – 16. juulil 45. töö-
juubel – Infologistikadivisjon, andme-
lahenduste osakonna andmespetsialist
Mai Vahter – 16. juulil 40. tööjuu-
bel – Postiteenuste divisjon, Lõuna
piirkond, Lähte pk vastutav klien-
diteenindaja
Eeva Viilup – 16. juulil 45. tööjuu-
bel – Postiteenuste divisjon, Lõuna
piirkond, Lüllemäe pk klienditeenin-
daja
Lilian Merela – 18. juulil 25. töö-
juubel – Postiteenuste divisjon, Lääne
piirkond, Kaali pk vastutav kliendi-
teenindaja
Margit Tammeleht – 18. juulil 20.
tööjuubel – Postiteenuste divisjon,
Lääne piirkond, Kihelkonna pk juha-
taja
Olga Kivisild – 18. juulil 20. tööjuu-
bel – Postiteenuste divisjon, Ida piir-
kond, Kiviõli pk postitöötleja
Tatjana Petuhhova – 18. juulil 20.

sel aastal ka postitöötlejad.
Võistlustel osalejate seas oli nii varase-
mate kogemustega tegijaid kui esma-
üritajaid. Näiteks Gunnar Lender, kes
on kolmel viimasel aastal saavutanud
lõppvõistlustel auhinnalisi kohti on oma
positiivsete kommentaaridega teistele
heaks innustajaks. Mis varem osalenud
inimestele teada, tekitab teistes kõhklusi
ja küsimusi. Inimesed kardavad sattu-
da ebameeldivasse situatsiooni. Nii ongi
parim reklaam, käinud ja näinud kol-
leeg. Julgustamist ja selgitustööd tegid
teisedki – nendel võistlustel pole kao-
tajaid.
Seegi teada tõde, et võistlusest osalejaid
hoiab vormis igapäevane enese täien-
damine ja Posti eluga kursis olemine. Kui
siia lisada veelkordne tööks vajalike ju-
hendite läbitöötamine ongi kodutöö
tehtud.
Lõuna piirkonna eelvoor toimus Tartu
uues Postikeskuses. Kui osalejad võist-
lemiseks koha sisse võtsid, muutus ruum
vaikseks ja õhus oli pinget tunda. Ole
sa kuitahes suurte kogemustega, toob
võistlusmoment sinusse ikkagi koolilap-
se tunde. Teooriale järgnes praktiline
töö. Kui seegi tehtud, läks suureks aru-

teluks, kuidas keegi vastas. Ja siis oli järg
üllatuse käes, koos sõideti Tartu külje
all asuvasse Põllumajandusmuuseumi.
Giidiga koos kuulati-vaadati erinevaid
püsiekspositsioone: teraviljakasvatusest,
mesindusest, linast linaseni, talurahva
veovahendid ja põllumajandusmasinad.
Kel tahtmist oli, said käsikiviga jahu jah-
vatada ning kootidega vilja peksta. Oli
ka palju äratundmisrõõmu, nii mõnigi
oli ise varem töötanud eksponaadiks
olnud põllutöömasinaga.
Kui muuseumis käidud, olid ka selgu-
nud edasipääsejad lõppvõistlusele.
Aitäh kõigile osalejatele ja edu meie
kõige tublimatele kirjakandjatele Kat-
rin Letlasele – Tõrva pk, Nikolai Fjo-
dorovile – Tartu väljakande jaoskon-
nast, postitöötlejatele Maris Ulmile –
Võnnu pk, Tarmo Aavolale – Tartu
postitöötlemise jaoskonnast, kliendi-
teenindajatele Maire Praatsile ja Siivi
Jürisele – Jõgeva ppk ja kulleritele
Gunnar Lenderile – Valga ppk ning
Aivar Pintile – Jõgeva ppk. Tänud ka
neile, kes aitasid üritust korraldada.

Marge Rang
Lõuna piirkonna personalispetsialist

tööjuubel – Postiteenuste divisjon, Ida
piirkond, Narva pk klienditeenindaja
Heli Kärp – 18. juulil 20. tööjuu-
bel – Postiteenuste divisjon, Lääne
piirkond, Hanila pk juhataja
Irina Zeier – 18. juulil 20. tööjuu-
bel – Postiteenuste divisjon, Lõuna
piirkond, Valga pk klienditeenindaja
Klariss Intelman-Rodendau – 21.
juulil 30. tööjuubel – Postiteenuste
divisjon, Põhja piirkond, Mustakivi pk
klienditeenindaja
Elve Lepik – 23. juulil 35. tööjuu-
bel – Infologistikadivisjon, kirjasor-
teerimise osakonna postitöötleja
Virve Lilleoru – 23. juulil 35. töö-
juubel – Infologistikadivisjon, kirjasor-
teerimise osakonna postitöötleja
Taimi Liba – 24. juulil 30. tööjuu-
bel – Postiteenuste divisjon, Põhja
piirkond, Keila pk asejuhataja
Erna Valk – 24. juulil 30. tööjuu-
bel – Infologistikadivisjon, kirjasor-
teerimise osakonna vahetuse vanem
Heldi Kalind – 24. juulil 30. tööjuu-
bel – Postiteenuste divisjon, jaevõrgu
üksus, andmetöötleja
Rita Jõesaar – 26. juulil 30. tööjuu-
bel – Postiteenuste divisjon, Lääne
piirkond, Käina pk juhataja
Sirje Oja – 26. juulil 30. tööjuubel –
Postiteenuste divisjon, Lääne piirkond,
Kärdla pk juhataja
Peeter Lille – 1. augustil 30. tööjuu-
bel – Logistikadivisjon, terminaliosa-
konna dispetšer
Natalja Romanova – 1. septembril
20. tööjuubel – Logistikadivisjon, sor-
teerimisosakonna postipakigrupi pos-
titöötleja

Lilia Pavlova – 1. septembril 20.
tööjuubel – Postiteenuste divisjon,
Ida piirkond, Jõhvi pk kirjakandja
Õie Kolk – 1. septembril 20. töö-
juubel – Postiteenuste divisjon, Edela
piirkond, Olustvere pk kirjakandja
Galina Nedopjokina – 1. sep-
tembril 25. tööjuubel – Postiteenus-
te divisjon, Ida piirkond, Pähklimäe
pk klienditeenindaja
Marina Jakus – 1. septembril 25.
tööjuubel – Postiteenuste divisjon,
Ida piirkond, Kohtla-Järve 3 pk
klienditeenindaja
Krista Nuhkat – 1. septembril 25.
tööjuubel – Postiteenuste divisjon,
Ida piirkond, Paide pk asejuhataja
Maire Niimiste – 1.septembril 25.
tööjuubel – Postiteenuste divisjon,
andmetöötlusosakonna vastutav
andmetöötleja
Anne Kõre – 1. septembril 30. töö-
juubel – Postiteenuste divisjon, Lää-
ne piirkond, Haapsalu pk autojuht
Anneli Teder – 1. septembril 30.
tööjuubel – Postiteenuste divisjon,
Ida piirkond, Türi pp klienditeenin-
daja
Sirje Tarakanova – 1. septembril
35. tööjuubel – Postiteenuste divis-
jon, Ida piirkond, Tudulinna pk vas-
tutav klienditeenindaja
Sirje Süvaoja – 4. septembril 30.
tööjuubel – Postiteenuste divisjon,
Lõuna piirkond, Laatre pk juhataja
Galina Levina – 4. septembril 40.
tööjuubel – Infologistikadivisjon, kir-
japostiosakonna postitöötleja
Galina Lõssenko – 7. septembril
45. tööjuubel – Postiteenuste divis-

jon, Põhja piirkond, Tallinna pk kirja-
kandja
Ritta Bogomolova – 9. septemb-
ril 25. tööjuubel – Infologistikadi-
visjon, kirjapostiosakonna vahetuse
vanem
Ilme Pau – 13. septembril 35. töö-
juubel – Postiteenuste divisjon, Lõu-
na piirkond, Lähte pk asejuhataja
Liia Paasrand – 14. septembril 30.
tööjuubel – Postiteenuste divisjon,
Põhja piirkond, Padise pk vastutav
klienditeenindaja
Kaja Võsu – 16. septembril 20.
tööjuubel – Postiteenuste divisjon,
Lõuna piirkond, Räpina pk kirja-
kandja
Jelena Voronova – 19. septembril
25. tööjuubel – Postiteenuste divisjon,
Põhja piirkond, Pelguranna pk kirja-
kandja
Olga Rõzova – 19. septembril 20.
tööjuubel – Postiteenuste divisjon,
Lõuna piirkond, Emajõe pk vastutav
klienditeenindaja
Tiiu Pirso – 20. septembril 20. töö-
juubel – Postiteenuste divisjon, Edela
piirkond, Pärnu pk vastutav kliendi-
teenindaja
Jaak Orn – 21. septembril 25. töö-
juubel – Logistikadivisjon, terminali-
osakonna dispetšer
Kersti Tiivel – 26. septembril 25.
tööjuubel – Postiteenuste divsijon,
Lõuna piirkond, Valga pk vastutav
postitöötleja

Palju õnne!

Lõuna piirkonna eelvoor on läbi ja omaala parimad tegijad selgunud. Loo Helmrosin
(Lõuna piirkonna jaevõrgu juht) ja Marge Rang (Lõuna piirkonna personalispetsialist)
tänavad võistlustel osalejaid.
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„Tere tulemast postmargimaailma!“ Ristsõna
Filateelia on läbi aja olnud üks huvi-
tav ja hinnatud hobi, mis on ühenda-
nud inimesi nii lähedalt kui kaugelt.
Jagades ja vahetades üksteisega fila-
teeliaalast infot ja kogumisobjekte,
luuakse sõprussuhteid, mis kestavad
kogu elu. Läbi kirjavahetuse saadakse
osa nii üksteise rõõmudest kui mure-
dest, tutvutakse erinevate riikide aja-
loo, kultuuri kui ka tänapäevaste kor-
daminekutega.

Igal margil on oma lugu, mis algab sel-
le loomisest, räägib sellel kujutatust ja
kogujani jõudmisest. Iga margikogu
ütleb palju inimesest, kes marke kogub,
ka tema huvialadest. Margikogumine
soosib suhtlemist, oma teadmiste ja
mõtete kirjapanemist, kasvatab järjepi-
devust ja õpetab hoolivust.
Eesti Post haldab ligikaudu 2500 fila-
telisti üle maailma: neist 2100 asuvad
välisriikides ning 400 Eestis. Filatelis-
tide teenindamine on aktiivsemalt toi-
munud pigem välisriikide suunal (ca
15 aastat) ning viis viimast aastat ka
Eestis. 70% filatelistidest moodusta-
vad püsitellijate võrgustiku, keda iga-

Nominaal 5.50
Trükk ofset
Perforatsioon 14:13¾
Kujundus Jaan Saar
Poogen 5 x 4
Trükiarv 220 000
Trükikoda AS Vaba Maa

Nominaal 5.50
Trükk ofset
Perforatsioon 13½ : 13½
Kujundus Lembit Lõhmus
Poogen 2 x 5
Trükiarv 300 000
Trükikoda AS Vaba Maa

Uued postmargid

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13

14 15 16

17 18 19

20 21 22

23 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34

35 36 37

38 39 40 41

42 43

Paremale:
1. Postkastikampaania reklaamlau-

se
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, pere-

konnanimi, eesnime esitäht
28. Lennukimark
29. Teatud kell
31. Postkontor Järvamaal
34. Anno Domini
35. Enim külastatav rubriik Intranetis
37. Jazzkaare “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 esi-

täht, 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, ees-
nime 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-Itaalias
32. Kaksikkonsonant
33. Mehenimi
35. Saksapärane mehenimi
36. Vana naine
39. Inglise eessõna
41 ….king, kingakauplus

Koostaja on Jaak Eamets

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

KALVI MÕIS
18. september 2008
413-18.09.08

GERD KANTER – OLÜMPIAVÕITJA
25. september 2008
414-25.09.08

Carmen - Liis filateelia stardipaketti uudis-
tamas.

päevaselt haldab infologistikadivisjo-
ni teenuste ja ärimüügi osakond. Tel-
limused filatelistidelt jõuavad meieni
nii kirja, telefoni ja üha enam ka e-
kanali vahendusel. Läbi aegade on
populaarsemateks kogutavateks sar-
jadeks olnud Euroopa sari ja Tuletor-
nide sari, samuti fauna ja floora tee-
malised margid.
Filateelia on pidevalt arenev vald-
kond – postmargid uuenevad nii
tehnoloogiliselt (uued trükivõimalu-
sed, turvaelemendid), visuaalselt, kui
ka temaatika osas. Uued võimalu-
sed markide kogumisel avas 2005.
aastal loodud ning väga populaar-
seks osutunud isekujundatav post-
mark Minu Mark, mis annab tellija-
le võimaluse lisada margile enda
poolt soovitud kujundus (foto, pilt).
Soovides filateelia hobi tuntust hoida
ja kasvatada, teha uue hobiga alusta-
mine lihtsamaks, tõi Eesti Post augustis
turule filateelia stardipaketi – Tere
tulemast postmargimaailma!
Tegemist on eelkõige lastele ja noor-
tele mõeldud stardipaketiga, mis an-
nab lihtsa ja põneva ülevaate postmar-
kide kogumise põhimõtetest ja fila-
teeliaga seotud abivahenditest. „Tere
tulemast postmargimaailma” komp-
lekt sisaldab vajalikku informatsiooni
ja tooteid, et alustada uue hobiga kohe
täna – valik postmarke, esimese päe-
va ümbrikke, maksimumkaarte, post-
marke tutvustavaid infokaarte, luupi,
pintsetti, perforatsiooni mõõtjat,
infobrošüüri ning margialbumit, kuhu
saab koondada nii uued kui juba va-
rem kogutud postmargid.
Filateelia stardipakett on hea kingi-
tus –  uus, huvitav, lihtne ja arendav.
Tutvu filateelia stardipaketiga „Tere
tulemast postmargimaailma“ ning
teiste filateeliatoodetega Eesti Posti
kodulehe vahendusel www.post.ee.

Maia Sokk, infologistikadivisjon
teenuste ja ärimüügi osakonna juht

Augustis avaldatud ristsõna lahendaja-
test said seekord auhinnad:
Raili Arumäe-Zukov – Sauga pk vas-
tutav klienditeenindaja,
Janika Ravel – Pärnu pk kassapidaja ja
Heldur Unt – Postmark, filateelia juh-
tivspetsialist.

Lahenda ristsõna ja saada vastus hilje-
malt 14. oktoobriks aadressil Pallasti 28,
10001 Tallinn „Postisarv”. Õigesti vas-
tanute vahel loositakse välja auhind.
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