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PostEuropi kvaliteediseminar Tallinnas

Kvaliteet on üks olulisemaid märksõnu kõigi postiorganisatsioonide
töös. Kohtumisel räägiti erinevatest kvaliteedijuhtimise süsteemi mu-
delitest, nende juurutamisest ja kogemustest.

Best-Marketingi ja Eesti Posti eestvedamisel toimus Tallinnas esimene otsetu-
runduskonverents. Kahe päeva jooksul jagasid mõtteid sajakonnale turundus-
ja reklaamiinimesele Eesti oma ala eksperdid ning otseturunduse guru Andy
Owen. Ilmekate faktide ja teravmeelsete näidete abil kinnitas Andy Owen
otseturunduse, eeskätt otsepostituse tähtsuse kasvu, sest ainult see kanal aitab
hoida ja edendada olemasoleva kliendiga suhet. Otseturunduse abil on võimalik
jõuda täpselt määratletud sihtrühmadeni, olles seejuures kuluefektiivne ja ker-
gesti mõõdetav.

Ühe suure Eesti otsepostitaja  ettekandest kostus väikest kriitikat Eesti Posti
reklaamposti ebakvaliteetse laialikande suhtes. Teisisõnu tuleb igal ühel meist,
kes reklaamiteenusega seotud on, seista hea selle eest, et selliseid vigu ei tehtaks.
Metsa alla visatud reklaampost tähendab kliendile saamata jäänud tulu ning
Eesti Postile halvimal juhul sellest kliendist ilma jäämist.

Martina Mamontov
turundusspetsialist

Eesti esimene otseturunduskonverents

Alates 1. jaanuarist 2009 kuulub Postimuuseum eraldi osakonnana Eesti Rahva
Muuseumi alla. Vastavasisulisele lepingule kirjutasid alla Eesti Posti juhatuse
liige Aavo Kärmas (pildil vasakul) ja Eesti Rahva Muuseumi direktor Krista
Aru (pildil paremal).

„Muutus, mille vormistasime lepinguga on omamoodi paratamatus, samas
usun, et see on tervikuna postinduse valdkonnale hea. Postiajalugu on osa
meie riigi, rahva ja kogu kommunikatsiooni arengust. Iga ettevõte peab kogu
tähelepanu pöörama oma põhitegevusele. Antud asjade käik on loogiline.
Muuseum on koht, kus tegeletakse nii meie rahva ühisvara säilitamisega kui
neile selle tagasi andmisega,“ ütles Krista Aru ning avaldas lootust, et Eesti
Post toetab jätkuvalt postinduse ajaloo kogumist. See on osa rahva kasvami-
sest ja suhtlemisest teiste rahvastega. Samuti pani ta igale postitöötajale süda-
mele: „Just Sinust sõltub, mida me tulevastele põlvedele säilitame.“ Täna täht-
susetuna tunduv pisiasi võib ajaloolises vaates olla kõnekas museaal. Enne, kui
midagi minema visata, tasub muuseumirahvaga ühendust võtta. „Usun, et Eesti
Rahva Muuseumi ja Eesti Posti vahel sai alguse hea koostöö,“ lisas Krista Aru.

Olümpiavõitjale Gerd Kanterile pühendatud postmargi ning olümpia-
hõbedate Jüri Jaansoni ja Tõnu Endreksoni auks välja antud tervikasja
esitlusele oli rahvast tulnud nii lähemalt kui kaugemalt. Autogrammi-
saajate järjekorras oli ka proua Reine Porkunist, kes ei pidanud paljuks sõita
Tallinna, et oma kogu meie spordikuulsuste autogrammidega täiendada. Kanteri
endisele kursusekaaslasele Michelile tõi päev topeltrõõmu, lisaks filatelistlikule
huvile sai ka sõpra näha ja teda võidu puhul isiklikult õnnitleda. Proua Liia
Hänni kasutas võimalust, et pojapojale, värskele filatelistile ja Saaremaal elava-
tele kaksikutest vendadele üllatused teha. „See on haruldane ja rõõmus sünd-
mus. Ega meil olümpiavõitjaid igal aastal tule. Filateelia on arendav hobi, see
on üks võimalus oma maad paremini tundma õppida,“ lisas Hänni.
Mis tunne on omada oma maksevahendit?
„Sellel on kindlasti sümboolne tähendus. Igal juhul kanname sõnumi väljapoo-
le sporti, teistesse valdkondadesse, filateeliahuvilisi on ju maailmas palju. Mark

mulle meeldib,
esimese saadan
kirjaga teele oma
treenerile. Arvan,
et tal on seda hea-
meel saada,“ oli
Gerd Kanteri vas-
tus.

Eesti Post ja Eesti Rahva Muuseum
allkirjastasid lepingu

PostEuropi kvaliteediseminaril osales 25 riiki.

Taani Post kasutab edukalt TIQ (Total Involvement in Quality) mudelit. Kõik
Taani Posti töötajad on kaasatud TIQ-meeskondadesse – jooksvate problee-
mide lahendamiseks on moodustatud iseennast toetavad grupid (self-supporting
teams), kes tegutsevad iseseisvalt ja on valmis tööprotsessides läbi viima muu-
datusi kvaliteedi parendamiseks.
Huvipakkuv oli Balti Postiliidu kvaliteedi töögruppi kogemus, kuhu kuuluvad
(Leedu, Läti ja Eesti Post). Kolme postiorganisatsiooni vahel toimiva kvalitee-
dijälgimise tulemusi analüüsitakse ja vajadusel tehakse selle põhjal operatiivseid
muudatusi tööprotsessides ja logistikas.
Euroopa Kvaliteedijuhtimise Sihtasutus (EFQM) presenteeris Excellence Modelit, mida
võiks nimetada  ISO järgmiseks etapiks. Saksa ja Hispaania Post (Correos) esinda-
jad, kes on juba nimetatud mudeli juurutanud jagasid selgitusi, kuidas süsteem
mõjutab lõpptulemust ja iga postitöötaja motivatsiooni. Postitöötajate tegevused
ja nende kvaliteet on jälgitavad ning läbipaistavad kogu protsessi käigus.
Üritus tervikuna andis hulgaliselt uusi teadmisi, mõtlemisainet ja positiivseid
emotsioone nii osalistele kui korraldajatele.
Kohtumisel osales 25 Euroopa riigi postiadministratsioonide esindajad.

Elina Averjanova, kvaliteediosakonna projektijuht

Autogramme jaga-
mas. Pildil vasakult
Gerd Kanter, Tõnu
Endrekson, Jüri
Jaanson ja kunstnik
Lembit Lõhmus.
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Eesti Posti töörahulolu uuringu esialgsed tulemused selgunud

Eesti Posti järgmise aasta eelarvest

Ettevõtte järgmise aasta eelarve koos-
tamisega on seotud kõik divisjonid.
Teadmine, miks eelarvet tehakse ja
missugused on 2009. aasta põhilised
suunad, millega eelarve koostamisel
arvestatakse, peaks jõudma iga töö-
tajani.

Eelarve koostamise vajalikkuse saab
kokku võtta paari lihtsa lausega.
� Esiteks peame vaatama, kui palju

järgmisel aastal on võimalik raha
teenida ning lähtuvalt sellest saa-
me planeerida ka väljaminekuid.
Tõde, et väljaminekud ei saa olla
suuremad, kui rahakotis on raha,
peaks olema arusaadav kõigile.
Samuti on hea, kui rahakotti jääb

5.–18. septembrini viis Tripod Grupp
läbi koos Eesti Posti poolse projekti-
meeskonnaga töörahulolu uuringu.
Küsimustik edastati ligikaudu 4000
töötajale kasutades nii paberil kui
internetikeskkonnas täidetavaid an-
keete, mida iga töötaja sai täita oma
emakeeles. Vastuseid laekus pisut üle
2100, mis annab keskmiseks vastami-
se määraks 55%. Arvestades Eesti
Posti suurust, hajusat paiknemist ning
esmakordset töörahulolu uuringu lä-

Ümberkorraldused ettevõtte
struktuuris ja protsesside pidev
parendamine on endiselt päeva-
korras. Juhatuse koosolekul
võeti vastu otsus ühendada kaks
tugidivisjoni – varahalduse ja
administratiivdivisjon.

Ettevõtte töö efektiivistamise seisu-
kohast on tänaseks varahalduse di-
visjoni kui eraldi struktuuriüksuse
järele vajadus kadunud. Kahe tugi-
divisjoni liitmine tähendab sisuliselt
seniste varahalduse divisjoni allük-
suste liikumist administratiivdivisjoni
koosseisu. Administratiivdivisjoni
hakkab juhtima senine varahalduse
divisjoni juht Tarmo Kirotar.
 
Antud tugidivisjonide liitmine annab
senisest optimaalsema ressursside
kasutuse, kuluefektiivsuse ja parema
info liikumise, samuti loob uusi või-
malusi sisemiste protsesside jätku-
vaks parendamiseks.
Muudatuste tulemusena kuuluvad
administratiivdivisjoni koosseisu per-
sonaliosakond, õigusabiosakond,
koolitusosakond, kantselei, välissu-
hete juht, hankeosakond, andmehal-
dusosakond, turvaosakond, kinnis-
vara haldusosakond ja kinnisvara
arendus.
Administratiivdivisjoni ülesandeks
on tagada eelpool toodud valdkon-
dadega seotud tõrgeteta töö kogu
ettevõttes.

täna. Vahendite all pean silmas nii
autosid, arvuteid, ruume kui ka töö-
tajaid. Eesmärk on läbi töökorral-
duse muutmise hoida väljamine-
kud samad, kuid samas teeninda-
da suuremaid mahte, läbi mille tee-
nida ka rohkem tulusid.

4. Atraktiivsus – oleme atraktiivsed
nii klientidele kui ka oma töötaja-
tele. Klientidele saame olla atrak-
tiivsed vaid kvaliteetsete ning tas-
kukohaste teenustega. Majanduse
jahtumise tingimustes vaatavad
kõik kliendid oma rahakoti üle ning
püüavad leida enda jaoks kõige
soodsama lahenduse. Seetõttu peab
ka Eesti Post oma teenused üle
vaatama ning hindade tõusust
2009. aastal me tõenäoliselt rääki-
da ei saa. Töötajatele oleme atrak-
tiivsed stabiilse ettevõttena, kus sis-
setulek on rahuldav ning töötingi-
mused head. Nagu eespool mai-
nisin, ei saa ettevõte kulutada roh-
kem kui ta teenib ning sellest tule-
nevalt saab ettevõte ka palka tõsta
vaid juhul, kui teenitud tulud kas-
vavad. Kui palgamuutuste osas ei
saa enne lõpliku eelarve valmimist
midagi konkreetsemat öelda, siis
kindel on see, et Spordiklubi jät-
kab ka 2009. aastal, võimaldades
töötajatel kasutada Spordiklubi hü-
vesid üle Eesti.

Järgmine aasta tuleb raske kõigile, ka
Eesti Postile. Pidades aga koos kinni

biviimist, võib tulemusega rahule jää-
da.
Uuringu esialgsetest tulemustest selgus,
et Eesti Posti töötajad peavad kõige
olulisemaks neid aspekte, mis on seo-
tud tööalase stabiilsusega (töötasu iga-
kuine korrektne maksmine, töötamine
stabiilse ja kindla tööandja juures) ja töö
juhtimisega (töötajate võrdne ja õigla-
ne kohtlemine juhi poolt, juhi oskus la-
hendada konflikte).
Kõige enam oldi rahul aspektidega,
mis on seotud töökaaslastega (sõb-
ralikud ja toetavad,  ausa ja lugupida-
va suhtumisega) ning olulisuse puhul
tööalase stabiilsusega (töötasu igakui-
ne korrektne maksmine, töötamine
stabiilse ja kindla tööandja juures).
Nagu eelnevalt mainitud, on tööala-
ne stabiilsus töötajate jaoks väga olu-
line ning lähtuvalt kõrgest rahul-
oluhinnangust võib väita, et Eesti Post
seda stabiilsust ka pakub. Kindel töö-
koht ja tööandja on väärtused, mis
omavad erilist tähendust just langeva
majanduse tingimustes ning üleriigili-
se tähtsusega suurettevõtetel nagu
Eesti Post on siinkohal kahtlemata
eelis. Väga rahul olid töötajad ka töö-
andja poolt pakutavate sportimisvõi-
malustega.

Kaks tugidivisjoni
liideti

Oodatult oldi kõige vähem rahul eri-
nevate töötasustamisega seotud aspek-
tidega (tunnustuse väljendumine ka
töötasus, töötasu vastavus töö pinge-
lisusele ja vastutuse määrale), tunnus-
tuse, arenguvõimaluste ja töökeskkon-
naga (temperatuuri ja õhustatuse so-
bilikkus töö tegemiseks).

Ligikaudu 41% uuringus osalenud
töötajatest on kaalunud viimasel ajal
Eesti Postist lahkumist ning 43% on
jälginud alternatiivsete tööandjate pak-
kumisi tööturul. 66% vastanutest näe-
vad end Eesti Postis töötamas ka 3
aasta pärast ning 50% vastajatest soo-
vitaks Eesti Posti töökohana ka oma
tuttavatele.
52% töötajatest peab oma praegust
töökoormust jõukohaseks, 44% pi-
gem kõrgeks või väga kõrgeks ning
4% pigem madalaks või madalaks.
Töörahulolu uuringu lõplikud tulemu-
sed ning analüüs valmib oktoobri lõ-
puks ning tulemusi koos soovitustega
tutvustatakse eraldi kõikidele divisjo-
nidele.

Aare Värk
uuringute spetsialist
Tripod Grupp

märgitud põhimõtetest, võib julgelt
arvata, et tegutseme eduka postiette-
võttena mitte ainult 2009. aastal, vaid
ka sellele järgnevatel aastatel.

Riho Peek
finantsplaneerimise ja -kontrolli osa-
konna juhataja 

pärast kulude katmist natuke ka
raha üle. See annab kindlustunde
tulevikuks ja võimaldab teha ka
vajalikke investeeringuid.

� Teiseks peavad kõik ettevõtte töö-
tajad aru saama, mis suunas järg-
misel aastal liigutakse. Kui kõik
mõtlevad ühte moodi, on ettevõt-
tel omaniku (riigi) poolt seatud ees-
märke palju lihtsam täita ning ühte
sammu astudes oleme kindlasti
edukamad, kui igaüks eraldi oma
suunas rühkides.

Järgmise aasta eelarve koostamist ise-
loomustavad järgmised põhimõtted:
1. Eesmärgistatus – investeerime

lahendustesse/programmidesse,
mille puhul on selgelt näha, et tee-
nime nende käivitamisel raha ta-
gasi. Ajakirjandusest on mitmeid
kordi läbi käinud ettevõtte inves-
teerimisvajadus aastateks 2009 –
2011, s.o 400 miljonit krooni.
Kõik investeeringud, mis kajastu-
vad 2009 investeeringute eelarves
saavad sinna ainult ühel põhimõt-
tel – nende tegemine toob ette-
võttele kiiresti investeeritud raha
tagasi.

2. Jätkusuutlikkus – töötame nagu
teised Eesti ettevõtted järgmisel
aastal – säästureziimil, kuid ei pi-
gista kulusid kokku sealt, kus kan-
natab ettevõtte tulevik (nt kooli-
tused).

3. Säästlikkus – püüame teha sa-
made vahenditega ära rohkem kui

ˆ
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 Saaremaa seppade juures võis igaüks endale naela taguda. Mustamäe pk klienditeenin-
daja Annely Maivel näib oma naelaga rahul olevat.

 Hetk enne teoreetilise ülesande algust. Pildil esireas vasakult: Maia Kuusk (Paide pk
postitöötleja), Maiu Ellermaa (Kohila pk klienditeenindaja) ja Aivar Pint (Jõgeva ppk
kuller).
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Meil on tublid klienditeenindajad

Klienditeenindajate võistluspäev jätkus peale teoreetilist testi Kuressaare post-
kontoris. Esimese ülesandena võisteldi arvuti kasutamise osavuses ja kiiruses,
et selgitada välja kiireim klienditeenindaja, kelleks osutus Kristi Treimuth Vil-
jandi postkontorist. Edasi ootas võistlejaid muheda Saaremaa kliendi teenin-
damine, kes soovis saata sõbrale Tallinnasse raha, passi ja reisitšekki. Teeninda-
jad said ülesande lahendamisega kenasti hakkama. Praktilise töö koondhinne
kujunes lisaks kiiruse ülesandele ka teeninduse hindamisest ja saadetise vormis-
tamise õigsuse eest saadud punktidest.
Teooria testis näitasid klienditeenindajad väga kõrget taset võrreldes teiste võist-
luskategooriatega. Kümnest võistlejast-klienditeenindajast sai testis maksimaalsest
40st punktist 35 või enam punkti koguni seitse võistlejat. Ka üldarvestuses sai
parima testi tulemuse (38 punkti) klienditeenindaja.
Teeninduse hindamisel olid sel korral abiks Kuressaare linnapea Urve Tiidus ja
pikka aega Emoris teeninduskvaliteedi uuringutega tegelenud Heinika Esko.
Hindajad tõid enim esile teenindajate aktiivse ja lahke oleku, silmside ja naera-
tuse olulisuse. Lisapunkte sai ka selle eest kui teenindaja oma eksimuse korral
kliendi ees vabandas.
Ürituse kordaminekule aitasid tublisti kaasa ka Kuressaare postkontori abival-
mis töötajaid eesotsas Mare Mägiga. Täname!

Kristina Seema
klienditeenindajate võistluse korraldaja

Parimate kirjakandjate praktiline jõukatsumus

Üheksa säravat ootusärevuses silmapaari istub ümber laua, kümnes andis tele-
foniintervjuud Kuku Raadiole. Üks neiu sahmis ümber laua, vaadates, kas
kõik on nii nagu peab. Klient kordas ülesande stsenaariumi ja tema taga olid
valmis kaks rõõmsas tujus hindajat.
See oli 26nda septembri hommikupoolik… täis positiivset energiat, aktiivset
keskustelu kolleegidega naaberpiirkonnast, sekka ka väikest närvikõdi.
Praktiline ülesanne koosnes kahest osast. Esiteks tuli kirjakandjatel väljastada
pension kliendi elukaaslasele ja postikotis oli kliendile ka lunasaadetis, mida aga
ei saanud kirjakandja väljastada, kuna elukaaslasel puudus vastav volikiri. Li-
saks soovis klient teada, miks tema postkasti pannakse muudkui aadressita
reklaami, kuigi tema enda poolt tehtud kleebis on postkastil. Kliendi juurest
lahkudes tuli veel kiiruse ja täpsuse peale „teeäärsetesse postkastidesse“ posti
laiali jagada. Ülesande lõpetanud kirjakandjate seast kuuldus nii pingelanguse
ohkeid kui ka naerupahvakaid. Osad muretsesid tulemuse pärast, kuna reaal-
ses elus sarnast situatsiooni ei ole ette tulnud. Osad jällegi olid positiivselt mee-
lestatud ja tõdesid, et vigadest õpitakse.
Kõrvu jäi ühe kirjakandja ütlus: „Mis siis, et praegu ei tulnud välja! Vähemalt
järgmine kord kliendi juurde minnes, oskan!“ Tore oli sellist lauset kuulda, sest
võistluse üks eesmärkidest on ka oma teadmiste ja oskuste parendamine.
Jututeemasid ülesannet oodates jätkus, näha sai kirjakandjate igapäevast töö-
olustikku – suheldakse ju klientidega päevast päeva. Arutati nii päevakajalistel
pensioni kojukande teemadel kui ka oma lemmikloomadest.
Hiljem hindajatega rääkides jäi meelde Oma Saare peatoimetaja Tiina Luksi
positiivne tagasiside meie kirjakandjate suhtlemisoskuse osas.
Loodetavasti jäi üritus osalejatele meelde ka kohana, kus saab uusi teadmisi ja
kogemusi vahetada ja osalema kutsub. Kuigi auhinnalisi kohti on kolm, on
võitjad kõik osalejad.
Julge pealehakkamine on pool võitu! Kohtumiseni järgmisel Posti Parimal!

Merike Jaamul, personalijuht

Türi pk klienditeenindaja Lea Klukas võistlustules. Kliendi rollis turundusspetsialist Martina
Mamontov, tagaplaanil üks hindajatest,  Kuressaare linnapea Urve Tiidus.

Kirjakandjad võistluseelset pinget maandamas. Pildil vasakult: Maire Kruus (Lihula pk),
Katrin Letlane (Tõrva pk) ja Andra Kibin (Paide pk).



paindlikke lahendusi postiteenuste, logistika ja infologistika valdkonnas.
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 Päeva oodatumad hetked. Parimat kirjakandjat Sirje Õismaad õnnitleb personalijuht

Merike Jaamul. Tagumises reas vasakult: juhatuse esimees Ahti Kallaste, juhatuse liige
Tiina Liitmäe ja jaevõrgujuht Sirli Seliov.

  Kuller peab vajadusel kiirest ka rehvi vahetamisega hakkama saama. Pildil vasa-
kult Tallinna kullerid Jüri Petrov ja Vladimir Voronin.

Postitöötlejad võistlustules

Selle aasta Posti Parim tõi võistlejate ridadesse esmakordselt ka posti-
töötlejad. See oli hea ja õige otsus, sest postitöötleja on oluline vahe-
lüli posti liikumisel saatjalt saajani. Nende teadmistest, oskustest ja
kiirusest oleneb päris palju.

Juba eelvoorus oli postitöötlejate osavõtt aktiivne, Põhja piirkon-
nas osales kõikidest gruppidest kok- ku 42 töötajat. Lõpp-
võistlusel panid oma teadmised ja oskused proovile
üle Eesti üheksa oma ala tublimat.
Olles nende praktili- se ülesande
üheks hindajaks toon välja mõ-
ned tähele- panekud. Pa-
rajaks p ä h k l i k s

osutus kii-
r e i m a

posti-
tööt-

leja
väl-

jaselgi-
tamisel kirja-

de sorteerimine,
mis esmapilgul isegi lii-

ga lihtsa ülesandena tundus.
Sorteerida tuleb ju mitte maakon-

na või valla lõikes, ka külad jagune-
vad. Näiteks Raplamaa Märjamaa vallas

asu- va Maidla küla kaks talu saavad posti Läänemaal
asuva Lihula postivahetuspunkti kaudu, kõik ikka selle ni-
mel, et saadetised logistiliselt kiiremini klientideni jõuaksid. Täna
kehtiv ki- rikorrespondentsi sihitusplaan on paika pandud postkontorite
põhiselt, kahjuks ei ole selle põhjal võimalik kirju sorteerida. Jääb ainult loota,
et see teema leiab lähemal ajal lahenduse ja oleks edaspidi  kasutatav igas pos-
tivahetuspunktis ja sorteerimiskeskuses.

Hoolimata võistlusmomendist oli päev tore, millele andis kindlasti lisaväärtuse
saarlastest võõrustajate poolt  tellitud kuldne sügisilm. Kohalike seppade abiga
valmistasid osalejad meeneks kaasa naela, mis on nagu sümboolne kogemus,
kuidas ka igapäevases postitöös õigesti naelapea pihta taguda, st post kiiresti ja
kvaliteetselt klientideni toimetada.
Edukat tööaastat teadmiste täiendamiseks ja nende ellurakendamiseks, et tule-
val aastal taas parima postitöötleja tiitlile pürgida.

Eeva Maripuu
postitöötlejate grupijuht
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• Posti Parim • Posti Parim • Posti Parim • Posti Parim •

Eeva Maripuu (pildil vasakul) kontrollib Märjamaa pk vastutava postitöötleja Liane
Orgmetsa praktilise ülesande täitmist.

Loosipalliga sai iga postitöötleja ülesande sooritamise järgekorranumbriga. Pildil vasakult:
Maiu Ellermaa (Kohila pk), Merike Lepp (Tõrva pk) ja Ljubov Udras (Viljandi pk).

Koolitusel õpetati lihtsamaid massaazivõtteid. Pildil vasakult: Maia Kuusk (Paide ppk
postitöötleja), Leili Vendland (Paide ppk postitöötleja) ja Piret Päll (Paide ppk juhataja).
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Postiga postist

Kirja saatmise võlud ja valud

Minu esimesed teadlikud kokkupuu-
ted Postiga olid loomulikult üsna ta-
vapärased – umbes viieselt hakkasin
toona Kingissepas saama sünnipäeva-
kaarte ja igal aastal ühesugust telegram-
mi: „Palju oenne suennipaevaks And-
res! Vanaema”

Veidi aja pärast läks põnevamaks, sest
mul tekkis umbes viieteistkümneselt
väga suur sõprade ring mandril ja
järgnevatel aastatel sain ja saatsin ma
aastas arvatavasti ligi 300 kirja. Võib-
olla rohkem. Lisaks asusin kirjavahe-
tusse sõbraga, kes elas minuga Ku-
ressaares samas majas. Post vahendas
mulle kirjade kaudu palju uudiseid,
mõtteid, tundeid ning väga head, head
ja halba huumorit.
Aga eriti lõbusaks läks siis, kui ühek-
sakümnendate alguses Vabariigi taga-
si saime ja kroon tuli. Ideed läksid
põnevamaks ja mul on siinkohal hea
võimalus tänada neid Posti töötajaid,

Kaks vahvat tüdrukut, 16-aastane Laura
ja 14-aastane Liisi, proovisid kuidas on
sõprade ja tuttavatega suhelda kirjateel.
Ehkki keegi kirja saajatest vastust ei kir-
jutanud, leiavad tüdrukud, et kirja saat-
mine on ilus komme ning seda ei tohi kind-
lasti päris ära unustada.
Laura ja Liisi panid kirja mõtted, mis neil
kirju kirjutades tekkisid.

Miks peaks kirju saatma?
� Kirja on tore saada
� Kirja saatja näitab pühendumust ja

hoolivust saaja vastu
� Näiteks margikogujast Rootsi su-

gulane saab oma kogusse Eesti
marke

� Paljudel (vana)inimestel pole inter-
netti ja/või mobiilileviala, ka neid
ei tohiks unustada!

� Kiri võib väga pikalt säilitada (ju-
hul kui sa seda ise ära ei viska). See
jääb alles ka siis, kui oma meilboksi
oled tühjendanud

� Kirjaga ei kaasne viirusi ega
rämpsposti

Seekord tunnistati võrdväärseks kaks
ideed:

� Elektrooniline leiunurk
Ettepanek on luua elektrooniline
leiunurk, kuhu saaks riputada fo-
tosid ja kuulutusi uusi omanikke
otsivatest asjadest. Idee esitaja on
Kristina Seema.

� Valuutavahetuse võimalus
Eesti Posti postkontorites
Seoses reisimisvõimaluste avar-
dumisega on tekkinud vajadus sel-
liste valuutade järele, mida pan-
gad ei vaheta. Valuutavahetus-
punktid asuvad aga ainult Tallin-
nas ja Tartus. Eesti Post võiks
pakkuda klientidele valuuta vahe-
tamise vahendusteenust. Idee esi-
taja Ester Raag.

Veel leidis tunnustamist Jaanus
Ranniidu idee, Tablet PC kasutu-
selevõtu kohta, mis tähendaks kva-
liteetsemaid ja efektiivsemaid ope-
ratsioone igapäevatöös. Tablet PC
on oma olemuselt mõeldud asen-
damaks paberitööd laonduses, lii-
ni töödes, saadetiste edastamisel
jms.
 
Esinduskontorite ideekonkursil
pälvis esikoha lakk-pitsati idee, mille
esitaja on Lea Margus Hummuli
postkontorist.

terneti kaudu. Posti kaudu kirjutavad
mulle ainult mõned üksikud truuks
jäänud sõbrad – EMT, Swedbank ja
Maksuamet. Hea, et nemadki. Igal
neljapäeval tuleb õnneks „Ekspress”.
Ja loomulikult kukub ka minu post-
kasti praktiliselt iga päev hulk rek-
laamlehti, mis minu tuppa küll kunagi
ei jõua, sest leiavad otsetee taaskasu-
tusse. See ei ole teile muidugi mingi
uudis, et reklaamiga paljuski niimoo-
di juhtub.
Aga mul on üks kokkupuutepunkt
Postiga veel – iga aasta sügisel vali-
takse kõigi teie hulgast „Posti Pari-
mad”. Ja mina olen viimasel neljal
aastal olnud selle kahepäevase sünd-
muse päevajuhiks. Just nimelt sünd-
muse, sest minu jaoks „Posti Parim”
on kõige paremas mõttes sündmus.
Eelkõige muidugi nendele kümnele
parimale kirjakandjale, postitöötleja-
le, kullerile ja klienditeenindajale, kes
võistlustulle astuvad. Kuid nagu ma
nende aastate jooksul märganud olen,
on need kaks sügispäeva sündmuseks
kuni juhatuseni välja. See ei ole Eestis
üldsegi nii tavapärane ning ma väga
loodan, et see sündmus kestab veel
kaua.
Kindlasti saab „Postisarvest” väga hea
ülevaate sellest, mida „Posti Parimal”
tehakse ning ma ei hakka seda veel-
kord ümber jutustama. Kuid soovi-
tan siiralt kõikidel Posti töötajatel osa-
leda järgmisel aastal „Posti Parima”
eelvoorus, et edu korral olla osake sel-
lest kahepäevasest SÜNDMUSEST.
See tasub ennast ära.

Andres Karu

� Aitab säilitada postiljoni tööd ja
hoolitseb ka tema tervislike harju-
muste eest (palju kõndimist/rat-
tasõitu)

� Lisaks kirjale saab saata ka erine-
vaid asju: fotod, laste joonistused,
šokolaadi jne

� Kirja saates ei kaota oma identi-
teeti (vähem tõenäolisem, et sinu
nimega kirjutab keegi teine, kui in-
ternetis)

� Et käekiri koledaks ei läheks ja
õigekiri ära ei ununeks

� Kirju peaks saatma, et kirja saat-
mine välja ei sureks!

Miks kirju ei saadeta?
� Kirja kirjutamine ja saatmine on

liialt aega kulutavad
� Tänapäeva tehnoloogia pakub

palju lihtsamaid ja kiiremaid suht-
lusvahendeid

� Pole kaugeid tuttavaid, keda iga
päev ei näeks või kellega ei suht-
leks

� Internetiportaalides leiab paremi-
ni uusi tuttavaid (näeb nende pilte

Kvartali
parimad
ideed

jne) ning seega on lihtsam sedapi-
di edasi suhelda

� Vastuse saamiseks kulub liialt aega
� Noored võib olla häbenevad oma

sõpradele posti teel kirja saata
� Posti teel kirja saatmine maksab

� Ei taheta võõrastele oma aadressi
anda

� Kardetakse, et kirjutatakse kirjavi-
gadega

Mida saaks teha, et kirju rohkem
saadetaks?
� Koolides tuleks
rohkem kirjavahe-
tusprogramme läbi
viia (ka vanemates
klassides)
� Promoda ja rek-
laamida (plakatid, fil-
mid jms) kirjasaatmist
(eelkõige koolides)
� See on juba hästi
tehtud, et sõbrapäe-
vaaegu pakuti palju
šokolaadi saatmise

Kir jateel suhtlejad
Laura Niils (pildil pa-
remal) ja Liisi Räli.

kes toimetasid sõpradelt minuni ja
minult sõpradele „kaarte”, mis olid
kirjutatud näiteks Saku „Pilsneri” sil-
dile. Muidugi koos margiga ja puha.
Ja tol ajal jõudis minuni ka „kaart”,
mis oli markeriga kirjutatud ühe tun-
tud karastusjoogi plekist purgi sisekül-
jele, mis oli lõigatud plekikääridega
tavalise kaardi suuruseks. Need olid
imelised hetked, kui midagi sellist
postkastist leidsid.
Ühe vabanduse olen Postile võlgu
ka… Kui ma asusin 1993. aastal õp-
pima Viljandi Kultuurikolledzisse, siis
kulus iga vanemate antud kroon enne
ära, kui ajalehekioskist marke jõudsin
osta. Minu korrespondents oli selleks
ajaks küll oluliselt vähenenud, kuid ligi
sada kirja tahtsin ma aastas ikka kirju-
tada. Lahendus tuli päris ootamatust
kohast – minu sõber teenis samal ajal
sõjaväes ning kuna ta ülendati staabi
kirjutajaks, siis oli tema valduses ka
pitsat/tempel kirjaga „Ajateenija TA-
SUTA kiri”. Loomulikult ei saanud
ma toona sellist võimalust kasutama-
ta jätta ning saatsin talle pakiga um-
bes 250 ümbrikut, millele tema vas-
tava templi peale lõi ning siis mulle
tagasi saatis. Ning selle tulemusel hak-
kasid Viljandi kaudu üle Eesti mine-
ma kellegi ajateenija kirjad. Kõige nal-
jakam asja juures oli meie jaoks fakt,
et Viljandis sel ajal ühtegi sõjaväeosa
polnudki.
Selle väikese pettuse eest palun siin-
kohal koos kerge, rõõmsa ja nostal-
gilise naeratusega vabandust.
Tänaseks päevaks loomulikult on kõik
minu kirjavahetused lõppenud. Õige-
mini jätkan ma neid kõikvõimsa in-
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                                                                                                                           Hei! 

                                                                                                                                    Suured  siirad tä-

nud   Sulle   kirja

                                                                                                                                   eest! Mäletan, kui-

das   aegu   tagasi,

                                                                                                                              enne    kõikvõimalike

                                                                                                                            suhtlusportaalide   ja -

                                                                                                                          programmide rünnakut

                                                                                                                       ja  levikut  sai  sõbranna-

dega neid paberist päriskirju

                                                                                             vorbitud ja vahetatud nii, et näpud kan-

                                                                                           ged.  Tänasel  päeval  võib aga postkastist

                                                 üha  harvem          leida midagi isiklikku peale arvete. Samal  ajal 

                                          tuleb  alatasa  tühjendada  meilboksi  ja  telefoni  sissetulevate  sms-ide

           kausta,  et teha ruumi uutele teadetele, mille teelesaatmine  tähendab ainult ühte nupu-

vajutust  ümbrikustamise  ja kleepimise  ja  margistamise  ja selle jaoks tehtud  kulutuste asemel. 

Samamoodi  ei  vaja nende teadete  eemaldamine  prügiautot ega jaanituld,  vaid kõigest ühte 

klikki .  Kas ei ole kurb, kui kergekäeliselt  ja järelemõtlematult ollakse valmis aina sagedami-

ni mugavuse  nimel  loobuma  sellest  privaatsest  pühendumisest ja  materiaalselt mahajäävast 

jäljest, mida võimaldab päriskiri  elektroonse  asemel? 

Hiljuti  pööningut korrastades leidsin juhuslikult kellegi rohkem kui poole sajandi tagusest ajast 

pärinevad kirjad. Kolletunud paberile püüdlikult sulepeaga veetud read, täis nii  tund- 

deid kui ka teoreetilist arutelu, kõik valatud hoolega valitud fraasidesse ja  

väljenditesse. Märkamata ei jäänud seegi, kui tõsiselt võttis autor nende  

kirjade kirjutamist ja kui tuliselt ootas ta  vastust!                                      

Kas ei võiks need ehedad  emot- 

sioonid  endiselt me   

maailma rikastada         

 ja päeva päikest  

tuua ?     =T= 

Ülemaailmse kirjakirjutamise konkursi
võitjad selgunud

Reklaamiteenus uuel aastal

Uuest aastast muutub reklaami-
teenuse struktuur.
Seni kehtiva Eesti Posti kvaliteedistan-
dardi järgi jõuab otsepostisaadetis saa-
jani hiljemalt kuue tööpäeva jooksul,
alates uuest aastast on kliendil võima-
lik valida, millise kiirusega kannet
ta soovib. Otsepostisaadetiste
kandeajaks on D+6 ja D+3, mille
järgi tagab Post reklaamide jõudmise
saajani, kas kuue või kolme tööpäeva
jooksul. Kandeaega hakatakse arves-
tama reklaamide Postile üleandmisele
järgnevast tööpäevast.

Klientidel on olnud huvi ka oluliselt
kiirema kande vastu ning sellest tule-
nevalt oleme oma sisemisi võimalusi
analüüsinud ning katsetame uuest aas-
tast aadressita reklaamiteenuse erila-
hendust D+1. Seda esialgu Tallinnas,
kus viime saadetised kohale ühe töö-
päeva jooksul. Kui teenus ennast
õigustab ja huvi säilib, oleme valmis
teenust pakkuma ka teistes
piirkondadaes.

Teiseks oluliseks muudatuseks järgmi-
sest aastast on reklaamiteenuse tsoo-
nide muutus. Jälgides viimaste aas-
tate trende, kus inimesed kolivad suu-
remate linnade lähiasulatesse, oleme
leidnud, et inimeste tarbimisharjumu-
sed jäävad samaks – peamised ostud
sooritatakse linnades töökoha lähedal
ja suuremates kaubanduskeskustes.
Eesti Post soovib astuda sammu
klientidele lähemale ja pakkuda sood-
sama hinnaga aadressita reklaamide
kannet Tallinna lähiasulates ja Rak-
veres.

Mida nimetatud muudatused tä-
hendavad meie töötajatele?
Peatselt lõppeval aastal oleme teinud
suuri jõupingutusi, et efektiivistada si-
semisi protsesse. Ikka selleks, et tee-
nuse kvaliteedi parendamise läbi klien-
tide rahulolu tõsta. Oleme arvestatud,
et iga postitöötaja, kes puutub kokku
reklaamsaadetise kogumise, sorteeri-
mise ja kandega, teeb endast oleneva,
et kanne jõuaks saajani määratud ajal.
Ei maksa unustada, et klientide rahul-
olu teenusega on korrelatsioonis meie
kandekvaliteediga.

Siia võiks ehk lisada, kui kirjade ja
perioodika kanne toob leiva lauale, siis
reklaamide kanne lisab leivale või ja
vorsti.

Julgen tunnistada, et nii see on – mida
rohkem saadetisi on iga päev meil kan-
des, seda jätkusuutlikumad oleme. Iga
pühendunud postitöötaja on meile
oluline. Eraldi soovin tänada töögrup-
pi, kes aitasid reklaamiteenuse muu-
datusi välja töötada.

Pille Heinla
äriarenduse osakonna reklaami ja
perioodika teenusejuht

Eesti Posti konkurentsivõime
säilimiseks on vajalik, et  posti-
teenused ajaga kaasas käiksid.
Peamiseks argumendiks reklaa-
miteenuse tingimuste või sisu
muutmisel on meediaturu aren-
gust tulenevad vajadused ja või-
malused ning meie klientide
ootused.

Äriarenduse osakond analüüsib kõiki
argumente ning juhib uute teenuste ja
lahenduste väljatöötamist.

Eesti Posti reklaamiteenuse raa-
mes pakume klientidele turundusli-
ke sõnumite postitust (olenevalt tee-
nusest), kas kindlaks määratud saa-
jale aadressiga reklaamina või
masspostitust aadressita reklaami-
na.

Laste ekskurssioonid Postis on populaarsed

Juba teist aastat pakub Eesti Post koolilastele võimalust tutvuda lähemalt pos-
titööga, õppida õigesti aadressi kirjutama ja paljudel juhtudel oma esimene kiri
teele saata.
Seda võimalust pakuti Tallinna, Harjumaa ja sel aastal ka Tartumaa koolidele.
Nendepoolne huvi oli suur, paari nädalaga olid kõik ajad õppeaasta lõpuni
reserveeritud.
Külastuse käigus tutvustatakse lastele meie ettevõtet – räägitakse postivald-

konna ajaloost, põgusalt filatee-
liast, tehakse majas ekskursioon,
mille käigus saab igaüks oma sil-
maga näha, kuidas kirju ja pak-
ke sorteeritakse.
Nii lastele kui pedagoogidele on
ekskursioonid väga meeldi-
nud. See on üks ja meeldiv või-
malus postivaldkonna tutvusta-
misel.

Ülemaailmse Postiliidu (UPU) 2008. aasta rahvusvahelise noorte kir-
jakirjutamise konkursi Eesti eelvooru parima töö autor on Tallinna
Humanitaargümnaasiumi õpilane Diana Rõbalko, kelle õpetaja on
Astrid Arnover.
Konkursitöö tuli kirjutada teemal „Kirjuta kellelegi kiri sellest, miks maailm
vajab tolerantsust”.
Zürii (Eesti Post koostöös Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusega)
poolt leidsid äramärkimist veel kolm tööd, millede autorid on: Priit Raimla
Simuna Koolist, õpetaja Krista Ustav; Kadri-Ann Volberg Pärnu Sütevaka
Humanitaargümnaasiumist, õpetaja Elma Künnapas ja Siim Niinelaid Si-
muna Koolist, õpetaja Krista Ustav.
Rahvusvahelisel konkursil osales tänavu 61 riiki. UPU-UNESCO poolt moo-
dustatud zürii tunnistas sel aastal kuldmedali vääriliseks 15aastase Kesk-Aafrika
Vabariigi noormehe Molse Luther Hoza võistlustöö. 
2009. aasta UPU/UNESCO 38. rahvusvahelise noorte kirjakirjutamise kon-
kursi teema on „Kirjuta kellelegi kiri ja selgita, kuidas väärikad töö-
tingimused võivad elu paremaks muuta”. Täpsemat informatsiooni kon-
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Sport! Sport! Sport! Ristsõna

� Eesti suurimal rattaüritusel – Tartu Rattamaratonil 21. septembril – tuli
Eesti Posti Spordiklubi kolmeteistkümne firma arvestuses tublile neljandale
kohale. Esikolmikusse pääsesid seekord Veho, Sangari ja Iloprindi võistkon-
nad. Meie meeskonda kuulusid Teet Kallakmaa, Nikolai Fjodorov, Ingmar
Orav, Kristjan Noormets ja Ansi Arumeel. Kokku oli rajal üksteist Eesti Posti
Spordiklubi esindajat.

� 27. septembril osales selle suve viimasel
rattaspordi suurüritusel Kõrvemaa Rattama-
ratonil meie spordiklubist läbi aegade suu-
rim arv sportalasi ühel rattamaratonil – ka-
heksateist. See on hea saavutus, kuna ratta-
üritustel osaletakse alles esimest aastat. Pari-
maid tulemusi näitasid seekord Teet Kallak-
maa, kes oli üldarvestuse 85. ja Firmaspordi
M40+ arvestuses teine. Tiimi parima kolme
sekka sõitsid ennast veel ka Janar Sagim (üld-
arvestuse 128.) ja Tarmo Aupaju (üldarves-
tuse 186.). Firmaspordi N40+ arvestuses
pälvis aga  Pärja Soom pronksi ja Kõrve-
maa rattamaratoni klassis N50+
kulla. Firmade arvestuses oli Eesti Posti
Spordiklubi seekord üheteistkümne firma
konkurentsis kuues.
� 27. sep-
tembril toi-
mus ka SL

Õhtulehe Rahvajooks, kus Eesti Posti Spor-
diklubi esindas Kaupo Järve, kes läbis 10 km
ajaga 43.34 ja pälvis 433 lõpetaja seas tubli
91. koha.
� 5. oktoobril peetud juba järjekorras 27.
Paide-Türi Rahvajooksul osales esmakordselt
ka kümme Eesti Posti Spordiklubi liiget nii
jooksudistantsil kui kepikõnnidistantsil. Pari-
ma tulemuse eest tiimisiseselt hoolitses jällegi
Kaupo Järve, kes oli 13,6 km distantsil 121.
Naistest oli väledaim Janika Juhanson, kes
lõpetas 6,5 km distantsi üldkokkuvõttes 490-
dana ja oma võistlusklassi 86-dana. Kokku
finišeerus jooksul 610 pikamaa ja 1533 lühi-
kese maa jooksjat.
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1. Võistlus Eesti Postis. 2. Näitleja – õhtupuna – rallisõitja. 3. Tööriist – tee
(lad.k.). 4. Massiühik – haakrist. 5. ... Ever – Läti uulits – tollel. 6. Asjaolu –
antiloop. 7. Alustas – poetess. 8. Postkontor – elu. 9. Puhvaika – vaata. 10.
Ettevõte – iva.
A Ajaleht – 1. täht. B Postiajaloo uuria – tihe mets. C ...veski – veislane –
lennuk. D Saadetis – nädalapäev. E Suur soov – ... ja ruum – ...pilli. F
Rahvuskivi – sõbralikkus. G Vaat – end. raadiohääl – kell. H Tervendate –
end. menu ansambel. I 4. – ... Maran – linn Ukrainas – aasta. J Vaba ...
trükikoda – ... Pugatšova – näitleja

Septembris avaldatud ristsõna lahendajatest sai auhinna Pille Vahisalu Rakvere postkon-
torist. Palju õnne!
Lahenda ristsõna ja saada vastus hiljemalt 14. novembriks aadressil Pallasti 28, 10001
Tallinn „Postisarv”. Õigesti vastanute vahel loositakse välja auhind.

Tööjuubelid

Viiu Tammsaar – 1. oktoobril 30.
tööjuubel – Edela piirkond, Postitee-
nuste divisjon, Jõõpre pk klienditee-
nindaja
Maret Kuuse – 1. oktoobril 30. töö-
juubel – Finantsdivisjon, palgaarves-
tusgrupi raamatupidaja
Helve Alver – 2. oktoobril 35. töö-
juubel – Infologistikadivisjon, kirjasor-
teerimise osakond, postitöötleja
Anna Simakova – 8. oktoobril 40.
tööjuubel – Postiteenuste divisjon, Ida
piirkond, Jõhvi pk kirjakandja
Urve Saare – 17. oktoobril 30. töö-
juubel – Postiteenuste divisjon, Lääne
piirkond, Lihula pk kirjakandja
Niina Beljanina – 17. oktoobril 30.
tööjuubel – Postiteenuste divisjon,
Põhja piirkond, Õismäe pk vastutav
klienditeenindaja
Asta Kalu – 24. oktoobril 30. töö-
juubel – Postiteenuste divisjon, Lõu-
na piirkond, Valga postipoe kliendi-
teenindaja
Jelena Razina – 1. novembril 20.
tööjuubel – Postiteenuste divisjon,
Põhja piirkond, Priisle pk vastutav
klienditeenindaja
Virve Soots – 1. novembril 25. töö-
juubel – Postiteenuste divisjon, Edela
piirkond, Karksi-Nuia pk kirjakandja

Uued postmargid

Audru Püha Risti kirik
16. oktoober 2008

Täpsustus
Septembrikuu Postisarves avaldatud artikkel „Parem kvaliteet, parem palk“ on too-

nud kaasa küsimusi. Artikli autor palus avaldada järgmise täpsustuse – tulemuspal-

gamäärad tõusevad kirjakandjatel, (vastutavatel) klienditeenindajatel, (vastu-

tavatel) postitöötlejatel, autojuhtidel ja kulleritel, va nendel kulleritel, kellele

kehtivad kvantiteedipõhise tulemuspalga maksmise põhimõtted.

415-16.10.08
Nominaal 5.50
Trükk ofset
Perforatsioon 13¾:14
Kujundus Riho Luuse
Poogen 5 x 5
Trükiarv 170 000
Trükikoda AS Vaba Maa

Tartu Karlova pk  klienditeeninda-
ja Janika Juhanson pärast SEB
Sügisjooksu finišit.

Tartu väljakande osakonna kirja-
kandja Nikolai Fjodorov SEB Tar-
tu Rattamaratonil.

Ille Mirka – 2. novembril 20. töö-
juubel – Postiteenuste divisjon, Edela
piirkond, Saarepeedi pk juhataja
Tiina Kalmus – 9. novembril 30.
tööjuubel – Postiteenuste divisjon, Ida
piirkond, Jäneda pk vastutav kliendi-
teenindaja
Nadezda Hamidova – 11. no-
vembril 25. tööjuubel – Postiteenuste
divisjon, Põhja piirkond, Pääsküla pk
klienditeenindaja
Nelli Belosludtseva – 14. novemb-
ril 30. tööjuubel – Infologistikadivis-
jon, kirjasorteerimise osakond, vastu-
tav postitöötleja
Veera Rogolevskaja – 16. novemb-
ril 20. tööjuubel – Postiteenuste di-
visjon, Ida piirkond, Narva pk klien-
diteenindaja
Urve Maat – 20. novembril 30. töö-
juubel – Postiteenuste divisjon, Lõu-
na piirkond, Kanepi pk juhataja
Dagmar Tibar – 29. novembril 30.
tööjuubel – Infologistikadivisjon, kir-
jasorteerimise osakond, vastutav pos-
titöötleja
Gea Kiho – 30. novembril 20. töö-
juubel – Postiteenuste divisjon, Lõu-
na piirkond, Koikküla pk klienditee-
nindaja
Palju õnne!
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