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Transpordidivisjon jaguneb
Aavo Kärmas / juhatuse liige

Rohkem kui aasta tagasi hakkas Eesti Postis kehtima funktsioonidepõhine juhtimine ja ettevõte jagati
divisjonideks. Eesmärgiks oli ettevõtte erinevate valdkondade korrastamine: normide ja regulatsioo-
nide väljatöötamine, selgema ülevaate saamine tegevuskuludest, protsesside korrastamine ning eri-
nevate valdkondade eesmärkide seadmine ja tegevuskavade väljatöötamine.

Tänaseks on transpordivaldkonnas olemas nii ärireeglid kui normdokumendid. Kogu Eesti Posti
transpordi haldamine toimub ühtsetel alustel ning transpordidivisjoni teine valdkond, sisemaise ja
rahvusvahelise transpordi korraldamine, on muutunud loogilisemaks, kuluefektiivsemaks ja lähtub
ettevõtte eesmärkidest ning tegelikust transpordivajadusest. Kätte on jõudnud aeg astuda valdkonna
efektiivistamisel järgmine samm.

Alates märtsist kaob transpordidivisjon ära ning selle allüksused jagatakse postiteenuste
ja administratiivdivisjoni vahel. Transpordi haldamine liigub iseseisva osakonnana admi-
nistratiivdivisjoni koosseisu, traktide korraldamisega soetud logistikud hakkavad kuulu-
ma aga postiteenuste divisjoni kandeüksuse logistika arendusosakonda.

Ettevõtte struktuur ei ole midagi staatilist ja ajas muutumatut. Struktuur on vahend püstitatud ees-
märkide saavutamiseks ja ettevõtte töökorralduse efektiivsuse tagamiseks. Muudatused ei ole juha-
tuse mäng, mis seisneb “kastikeste ümbertõstmises”. Täna peame oma otsustes ja tegemistes lähtuma
lähiaastate majanduskeskkonna oodatavatest mõjudest ja sellest, et Eesti Posti tegevus oleks kasum-
lik ka rasketel aegadel.

Transpordidivisjoni loomise peamiseks eesmärgiks oli valdkonna kiire korrastamine, mille järel tuli
otsustada, kas minna edasi suuremahulise transporditeenuse pakkumisega kasutades ära meie auto-
parki või jagada valdkonna funktsioonid teiste divisjonide vahel eesmärgiga saavutada ettevõtte suu-
rem efektiivsus. Võttes arvesse väga keerulist majanduse olukorda Eestis, ei pidanud me otstarbekaks
arendada transpordidivisjoni poolt väljapoole suunatud tegevusi, vaid valisime teise tee. Muudatus ei
tähenda nagu loobuksime transporditeenuse pakkumisest. Edaspidi jääb see logistikadivisjoni tege-
vuseks, kelle ülesandeks on seda pakkuda olemasolevatele klientidele koos laoteenusega, mis peaks
toetama uuendatud kullerteenust.

Transpordidivisjoni töö ümberkorraldamise esmane kulude kokkuhoid aastas on ligi 1 miljon kroo-
ni. Tegelik efekt tuleneb aga läbisõidetud kilomeetritest ja selleks kulutatud kütusest. Siin on suured
ootused transpordi haldamise osakonna suhtes, mis peab senisest aktiivsemalt ja süsteemsemalt
jälgima läbitud kilomeetrite ja kulutatud kütuse vastavust kehtestatud normidele. Täna sõidame ligi
500 sõidukiga aastas läbi 13 miljonit kilomeetrit!

Transpordidivisjoni poolt osutatavaid teenuseid ettevõttesiseselt tarbivatele divisjonidele ei muutu
sisuliselt midagi, ka kontaktisikud piirkondades jäävad samaks. Märtsikuu jooksul saavad ümber vor-
mistatud kõik vajalikud dokumendid, et ettevõte toimiks vastavalt uuendatud struktuurile tõrgeteta.

Loodan, et see muudatus ei tekita asjatut segadust ning me suudame keskenduda oma põhitegevusele
ning olla edukad ka tulevikus.
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Majanduslangus on jõudnud ka meieni, see on täna selgemast selgem. Olukorras, kus jaanuarikuu
tulemuseks oli 4,7 miljonit krooni kahjumit ja ka veebruar ei tõota midagi head, ei tohiks meist keegi
arvata, et see teda ei puuduta ja on kellegi teise probleem. On selge, et mõnda aega püsib majandus
samas seisus. Kulude kokkuhoid on täna oluline, kuid kriitilise tähtsusega on kasvatada ettevõtte
sissetulekuid, et rahavoog positiivsena hoida ja tuludest kulud katta.

Viimaste nädalate jooksul on juhtkond korduvalt aru pidanud ja intensiivselt lahendusi otsinud, kui-
das edasi minna. Kas koondada, sulgeda, viia inimesi lühendatud tööajale?
Täna on juhatus seda meelt, et püüame säilitada maksimaalselt
töökohti. Ole- me ette valmistamas tegevuskava, mis peab lä-
hiperioodiks tagama ettevõtte jätkusuutlikkuse ja kind-
lustama ini- mestele töö. Kulude kärpimiseks vaatame
üle ka kõik- võimalikud lisatasud, soodustused ja muud
hüved. See aga ei tähenda, et peaksime keskenduma
ainult kok- kuhoiule ning istuma ja käed rüpes oota-
ma, millal majandus tõusule pöörab.

Iga Eesti Posti töötaja peab täna suutma rohkem kui
eile, st tegema oma tööd südame ja professionaalsu-
sega, et tagada klientide rahulolu ja lojaalsus. Pea-
me suutma kinni pi- dada oma klientidele antud luba-
dustest, pakkuma kvaliteeti, mida meilt oodatakse, olema
paindlikud ja efektiivsed. See tähen- dab meist igaühe pingutust
oma töölõigus. Kõige olulisem märksõna tänastes tingimustes on
aktiivne müük. Siin on põhitähelepanu just kõigil otseselt klienti-
dega kokkupuutuvatel töötajatel – kliendi- halduritel, kulleritel,
kirjakandjatel, klienditeenindajatel jne. Aktiiv- ne müük tähendab
eelkõige ettevõtlikkust pakkuda klientidele, nii era- kui äriklienti-
dele, omalt poolt välja Eesti Posti teenuste näol lahendusi ja võima-
lusi, kuidas kiiremini ja mugavamalt oma asjad aetud saada ja oma
äri parendada.

Selleks, et rasked ajad koos läbi elada, ootame kõigi
ettepanekuid, kuidas töökorral- dust efektiivsemaks
muuta ja kulusid kokku hoida. Oma töölõiku tunneb iga
töötaja ise kõige paremini ja suh- tumine – mõisa (pos-
ti) köis on pikk, las lohiseb – ei toida täna kedagi.
Saada oma ettepanek juba täna e-posti aadres-
sil: kaido.padar@post.ee või kirja teel sisepostiga
kommunikatsiooni- ja turundus- o s a k o n d a
(Pallasti 28, 10001 Tallinn) ja anna teada, kus ja
kuidas annab ettevõtte tööd pa- remini korral-
dada. Kõik ettepanekud on tere- tulnud!

Kui Eesti Posti senine kahjum peaks jätkuma sa-
mas tempos, tähendab see meile 2009. aasta lõpuks
50-60 miljoni kroonist miinust. Sellel ei saa ega
tohi me aga juhtuda lasta. Käes on rasked ajad ja selle
üleelamiseks peame kõik suutma rohkem!

Me peame suutma rohkem!
Eesti Posti juhatus
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Märts on teenindusettevõtetele traditsiooniliselt kujunenud hea teeninduse kuuks. Kuigi kliente
tuleb eeskujulikult kohelda aastaringselt, on hea teenindus tavapärasest enam luubi all just märtsis,
mil selles vallas üksteiselt mõõtu võetakse ja hea teeninduse olulisusest rohkem räägitakse.

Teeninduskuu Eesti Postis
Terve märtsikuu toimub Eesti Postis ettevõttesisene kampaania – Juhid teenindajaks ehk kõik
rindele – mille raames on kõikidel juhtidel alates juhatuse liikmetest kuni osakonna juhatajateni
välja, samuti spetsialistidel, võimalus proovida kulleri, kirjakandja, autojuhti või klienditeenindaja
ametit.

Kontoritoolilt võivad asjad tihtipeale teistmoodi paista, kui need tegelikult on. Üks päev teenindajana
annab suurepärase võimaluse omal nahal kogeda rõõme ja muresid, millega meie töötajad üle Eesti
igapäevaselt kokku puutuvad. Arusaam teenindaja töö spetsiifikast ei jookse mööda külgi maha aga
kellelgi.

Uusi ja huvitavaid kogemusi
täis päev kliente teenindades
on kindlasti põnev ja kasulik
vaheldus kontoritööle, seda
nii suhtlemisel kolleegide kui
klientidega. Teeninduskuu võ-
tab kokku Eesti Posti II Tee-
nindusseminar, mis toimub
31.märtsil.

Edukat teeninduskuud!

Teenindus erilise tähelepanu all

Eesti Post astus sammu klientidele lähemale
Nüüdsest saavad meie kliendid helistada Klienditeeninduskeskusesse lühinumbril 1661, mis on
meeldejääv ja samas ka sarnane pikale infotelefoni numbrile 6 616 616.
Testperioodi möödudes tuleme lühinumbriga avalikkuse ette, teavitustööd toetavad Eesti Posti rek-
laammaterjalid, autokleebised, klienditeenindussaali infostendid.

Eelmisel aastal helistati infotelefonile 6 616 616  üle 132 000 korra.  Aastatega on kõnede arv
Klienditeeninduskeskusesse pidevalt suurenenud:  2005. aastal oli 65 567 kõnet, 2006. aastal tehti
108 807 kõnet ning 2007. aastal ületas kõnede arv 120 000 piiri.
Telefoni teel pöördutakse eelkõige in-
fosaamiseks, samas avaldatakse nii kii-
tuseid kui  esitatakse ka kaebusi.
Järgmises Postisarves anname tea-
da, kuidas toimub uuele lühinumb-
rile üleminek. Ka sellest, et edas-
pidi kaovad ära sisekliendile
mõeldud number ning mobiili-
number.
Jätkuvalt meeldivat koostööd!

Margit Brokko-Olde
Klienditeeninduskeskuse
juhataja

Anne Abel / Põhja piirkonna jaevõrgu juht
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Eesti Posti teenusteportfellis on mitmed teenused saanud uue näo, ühe suurima muutuse tegi läbi ELS
Kuller teenus. Muutunud on teenuse sisu, nii selle osutamise protsess kui ka tingimused, samuti on
uued nimed saanud teenuse alaliigid.

Uus lähenemine on hinnastamisel – kättetoimetamine toimub tsoonipõhiselt, mis võimaldab klienti-
dele pakkuda konkurentsivõimelisemat hinda. Seda eelkõige just Tallinnas ja Harjumaal, kus konku-
rents on tihedaim.

Tagasi on mitmepakisaadetise teenus, mis võimaldab ühelt saatjalt samale saajale edastada kuni 20
pakki, mis teeb samale saajale saadetiste edastamise võrreldes varasemaga oluliselt soodsamaks.

ELS 10 teenuse nimi jäi endiseks. See on mõeldud äriklientidele, kellel on vaja hommikul kella
kümneks kaubad kindlasti kohale toimetada. ELS 10 osas on Eesti Postil kindel konkurentsieelis,
kuna enamik sarnase teenuse pakkujaid nii varast kättetoimetamist ei paku.

ELS Standard (endine ELS 14) on kõige tasukohasema hinnaga kullereteenus, mille raames toimub
saadetiste kättetoimetamine ärikliendist saajale kogu tööpäeva jooksul.

ELS Pluss (endine ELS 21) on suunatud erakliendist saajale. Saadetised edastatakse erakliendist
saajale 3 päeva jooksul alates sihtkohta saabumisest, st kullerpunkti või postkontorisse saabumise
päeval võetakse saajaga ühendust ja sellest päevast alates on saajal võimalik valida saadetise kättetoi-
metamine samal, järgmisel või ülejärgmisel päeval. Oluline on, et erakliendist saajale tehakse vähe-
malt 2 ettehelistamist ja proovitakse igal juhul ühendust saada, et kokku leppida kliendile sobiv
kättetoimetamise aeg.

Kullerteenuse turul on konkurents äärmiselt tihe ja võitlus käib iga saadetise pärast. Seetõttu on väga
oluline, et Posti poolt lubatud teenusetingimustest ka kinni peetaks ning kõik kliendid saaksid oma
kullersaadetised kätte õigel ajal.  Ainult siis, kui igaüks meist annab endast parima, suudame saavutada
püstitatud eesmärgid.

ELS Kuller – üle Eesti kuller!

ELS Kuller teenuse uus nägu
Mare Karik / teenusejuht
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Teenindusettevõtte üheks oluliseks väärtuseks on head teenindajad. Eelmise aasta teeninduskuu
raames korraldasime oma tublimatele töötajatele teenindusseminari, andes neile sellega võimaluse
veeta üks põnev päev töökeskkonnast väljaspool ning saada uusi teadmisi, oskusi ja energiat oma
igapäevtööd veelgi paremini ja professionaalsemalt teha. Seminaril räägiti teenindaja ameti väärtusta-
misest, teenindusest teistes ettevõtetes ja väärtustest teeninduses. Samuti õpetati, kuidas on võima-
lik teenindajal ennast hoida ja motiveerida ning seeläbi mõjutada ka klientide rahulolu. Positiivne ja
energiat täis klienditeenindaja toob naeru näole ka igale kliendile.

Selgi aastal on plaan seda positiivset ettevõtmist jätkata ja kutsuda meie parimad-tublimad teeninda-
jad teenindusseminarile 2009. Ka seekord on tegemist ühepäevase üritusega, kus käsitlemisele tule-
vad erinevad teeninduskultuuri puudutavad teemad. Seminari rõhuasetus on suunatud meie ettevõtte
jaoks sellel aastal väga olulistele teemadele nagu müügimõtlemine ja teeninduslik müük. Antud tee-
madel jagavad oma teadmisi ja mõtteid tunnustatud koolitajad, meie oma juhid ja spetsialistid ning
teiste ettevõtete esindajad. Tegemist saab olema jälle kord aktiivse ja kaasahaarava koolituspäevaga,
mis loodetavasti annab teenindajatele uusi ideid ning tahet teenindada meie kliente tänavu veelgi
paremini, tõstes seeläbi ettevõtte teenindustaset.

Teeme kontorid korda
Hea klienditeeninduse olulisteks komponentideks on viisakas, sõbralik kliendiga suhtlemine, asja-
tundlik nõustamine ja naeratus. Samavõrd tähtsad on hea ja värske väljanägemisega teenindaja kui ka
teenindussaal.
Märtsis on hea teeninduse kuu ja seega ka aeg pöörata enam tähelepanu teenindajatele ja neid
ümbritsevale. Postiteenuste divisjoni jaevõrgu üksus on algatanud projekti “kontorid korda”. Projek-
ti eemärgiks on tõsta Eesti Posti teenindajate teadlikkust postiasutuste teenindussaalide esindusliku
välimuse olulisusest. Samuti kehtestada ettevõttes reeglistik, mis muudaks need tegevused igapäeva-
seks.
Aluspõhimõtted korrashoiu tagamiseks on kirja pandud Postiasutuste korrashoiu juhendis (kehtib
1. oktoobrist 2008). Ühe tegevusena on planeeritud igakuised postiasutuste külastused. Tänaseks on
külastatud Põhja, Lõuna ja Lääne piirkondi, igakuised külastused jätkuvad. Külastuste käigus täidetak-
se kontrollleht ning säilitatakse seda ühtses andmebaasis järeltegevusteks.

Iga töötaja kohustus on
hoida oma töökoht kor-
ras, sellega näitab ta üles
austust nii kliendi kui et-
tevõtte vastu. Üldmulje
ühest postiasutusest laie-
neb tahes tahtmata kogu
ettevõttele.
Küsimuste korral palun
pöörduda piirkonna jae-
võrgujuhi või projekti-
juht Kristina Seema poo-
le e-posti aadressil:
kristina.seema@post.ee

Kristina Seema
postiteenuste divisjoni
projektijuht

Teenindusseminar 2009
Teele Luks / koolitusspetsialist

Teeme kontorid korda heaks näiteks on Viitna.
Pildil postkontori juhataja Halliki Augasmägi.
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Hiljuti osalesin koolitusel, kus õpetati meediaga suhtlemist. Mind intervjueeriv “ajakirjanik” võttis
noriva hoiaku ja avaldas arvamust, et Eesti Post ei ole IT mõistes innovaatiline ettevõte. Sellist
rünnakut ei osanud ma oodata, mistõttu ei suutnud talle koheselt ka oponeerida. Kodus mõtlesin
teema üle aga pikemalt.

Tõesti, postkontoris me klientidele e-teenuseid ei paku ja nii võib tunduda, et selliseid teenuseid
meil üleüldse polegi. Kas e-teenused aga peavadki olema seotud mingi kindla teenuse osutamise
kohaga? Ei, e-teenused on mõeldud meie klientide elu mugavamaks muutmiseks, neid saab kasutada
kodust või kontorist lahkumata.

Peamine e-teenuste osutamise kanal on meie koduleht, mida iga päev külastab ligi 6000 inimest.
Nende seas on nii äri- kui ka erakliente. Posti kodulehel saavad kliendid tellida ajalehti ja ajakirju;
rõõmustada kolleegi, sõpra või armsamat, saates postiga midagi magusat või soojade tervitustega
postkaardi; kujundada isiku- või ettevõttepärase Minu Margi, üllatades sellega tuttavaid ja koostöö-
partnereid või edendades nii ettevõtte äri. Veebist saab tellida postmarke kontorisse või koju; kui
postkast puudub või vajab uuendamist, on võimalus valida erinevate suuruste ja värvide vahel ning
sobivaim endale koju tellida; jälgida saadetise kulgemist jne.

Veeb on kiire ja mugav infoallikas ka meie teenuste kohta.  Aasta algusest uuenes ELS Kuller teenus.
See avaldub ka veebistatistikas, ajavahemikus november 2008 kuni jaanuar 2009 on kullerteenuse
alarubriigi külastajate arv kasvanud 1,5 korda.

Kõige innovaatilisem ja populaarseim e-teenus koduleheküljel on äriklientidele suunatud EPLIS veeb.
Nelja kuu jooksul on selle kasutajateks registreerunud juba 260 ettevõtet. EPLIS veeb võimaldab
ettevõtetel edastada saadetiste kohta elektroonilist eelinfot, hoida nii kokku kulusid ja anda saade-
tised üle järjekorras seismata. Samuti saavad teenuse kasutajad reaalajas jälgida oma saadetiste kulge-
mist.

On veel teisigi e-teenuseid, mida ei osutata veebi vahendusel ja mis on suunatud äriklientidele.
Nendest kirjutan teile aga mõni teine kord.

Silmad lahti, mõte käima – kõik head ideed Ideepanka!

Kas oleme IT mõistes innovaatilised?
Hardy Viilup / IT divisjoni juht



Võru postkontori postitöötleja Heili Soome oma
elu esimeses Firmaspordi võistlusstardis.
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Kui 2008. aasta riigiametnike korvpalliturniir
lõppes Eesti Posti jaoks konkurentsitult vii-
mase kohaga, siis sel aastal võeti 16 võist-
konna arvestuses neljas koht. Poolfinaalis
jäädi alla hilisemale üldvõitjale Vanglateenis-
tusele. Meie korvpalliaktivist Martin Luts võt-
tis võistluse kokku sõnadega: “Muidugi oli
pettumus finaalturniiris mõlemad mängud
kaotada, aga samas poolfinaali jõudmist võib
lugeda ikkagi väga heaks saavutuseks. Kuna
sellest aastast saame Viimsis kasutada oma
saaliaega, oleme saanud ka koos harjutada ja
hea on näha, kuidas pingutatakse.”

27.02 – 1.03 kogunesid meie talisportlased
Otepääl ja Käärikul, kus osaleti Firmaspordi
talimängudel. Kui eelmisel aastal võideti võist-
lus napi eduga üllatuseks nii endale kui  korral-
dajatele, siis sel aastal ei jäänud juhuse hooleks
enam midagi. Korralik komplekteeritus igas va-
nuseklassis, võistlejate valmisolek ja tubli esi-
nemine tõi sel aastal kindla võidu meie spordi-
klubile. Esikohakarikad nopiti nii kiiruisutami-
ses, suusasprindis, murdmaasuusatamises, suu-
saslaalomis kui ka teatesuusatamises. Lisaks veel
teise koha karikad mälumängus ja reesõidus
ning kolmanda koha karikas talvises kalapüügis.
Kokku osales võistlustel 35 ettevõtet ja tehti
1100 starti. Võistlejate emotsioonid olid kõr-
ged ning sellest saab näha ka lühikokkuvõtet
Kalev Spordi vahendusel ajavahemikus 13.–15.
märts. Siinkohal tubli tunnustus Võru ja Otepää

postkontori
juhatajatele,
kes aitasid
oma hea or-
ganiseerimi-
sega võidule
tublisti kaa-
sa.

Kuigi Spor-
d i k l u b i g i
hoiab kokku
kulusid ning
v ä h e n d a b
e e l a r v e t ,
katsume ik-
kagi moti-
veeritud liik-
metele pak-
kuda võist-
lusvõimalusi.
Lähenevad

Terves kehas terve vaim
Indrek Raig / MTÜ Eesti Posti Spordiklubi juhatuse liige

Suusasprindi võistluseks on üles rivistunud vasakult: Inge Eit, Piret Kuusik, Maret Kuuse,
Anu Ansper ja Ulvi Kähr.



Argo Serveti nägu on naerul – vana hokimängija-
na võis ta endale lubada läbida uisuringe ka selg
ees.
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Firmaspordi kevadmängud (9–12. aprillil), kus
on kavas male, korvpall, jõutõstmine, kardisõit,
sõudeergomeetrite võistlus, rekleton ja
bowling.

Nagu teadagi on ajad rasked ja muudatusi tuleb
teha ka Spordiklubi lepingupartnerite kasutus-
tingimustes:

Tabasalu Spordikompleksis on lubatud kuni
kuus kasutuskorda kalendrikuus.
Mustamäe Saksa Gümnaasiumis jääb alles
ainult teisipäevane ujumise aeg. Vesivõimle-
mine jääb samadele aegadele.
Pirita Top ujulas jääb kehtima üks kasutus-
kord nädalas, aga alates 16.03.2009  tuleb
ka ise tasuda selle eest kohapeal 25 krooni
iga kasutuskorra eest.
Jüri Spordihoones väheneb tasuta kasutus-
kordade arv ühele korrale nädalas.
Tallinna Kergejõustikuhallis Lasnamäel on
lubatud kuni kuus kasutuskorda kalendri-
kuus.
Paide ujulas on lubatud üks kasutuskord nä-
dalas.
Haapsalu Veekeskuses on lubatud üks kasu-
tuskord nädalas.
Arena spordikeskuses Tartus väheneb ta-
suta kasutuskordade arv neljale korrale ka-
lendrikuus.
Laagri ujulas on lubatud kuni kaks kasutus-
korda kalendrinädalas.

Kaija Saarepuu Võru postkontorist võttis talimängu-
delt kolm kuldmedalit.  Tema enda sõnul tuli see ilma
treeninguta.
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Elva ppk juhataja Tiia Marosov

Postipanga koolituspäev Lõuna piirkonnas.

Kvaliteetse teenuse osutamiseks on vaja teadmisi ja paraku ei piisa selleks sageli ainult paberil
olevast jutust. Oskus pakkuda teenust hästi, on nagu määrida pehmele saiale võid. Kui tead õigeid
nippe, oskad soovitada ja kliendile veenvalt rääkida seda, mida ta kuulda soovib – siis ei loe alati ka
hind.

Nende vajalike pisitarkuste omandamiseks on parim võimalus koolitus, mida viib läbi inimene, kes on
teemaga otseselt seotud. Võtame näiteks hiljuti toimunud Postipanga koolituse. Ainuüksi pangatee-
nuste osutamine eeldab väga paljude pisiasjade tundmist – mida, kas, millal, kellele ja kuidas. Hea
klienditeenindus on samuti kuldaväärt oskus. Kui ühel pool on pangandust tundev inimene ja teisel
pool klienditeenindaja, siis loob üksteise vastastikune täiendamine, selgituste-küsimuste-vastuste
tulem suurepärase eelduse sünergia tekkimiseks. Iseseisvalt juhendites pusides sellist tulemust nii
lihtsalt ei saavuta.

Nii nagu erinevate teenuste väljatöötamine vajab mitut osapoolt, vajab ka nende kasutusele võtmine
ja osutamine viimistlemist. Selleks on kahtlemata parim variant erinevate koolituste läbiviimine.
Kõige väljapaistvamaid tulemusi annab ikka koostöö – igast kogemusest õpitakse ja neid kogemusi
tuleb jagada. Ütleb vanarahva tarkuski, et rumal õpib enda vigadest, tark aga teiste omadest. Suureks
abiks koolituste kõrval on ka meie teenusementoreid, kes osakavad alati juhendada ja meelsasti nõu
annavad.

Koolituste olulisus on ilmselge – lisaks kõigele muule saab siis vahetult suhelda kolleegidega, kellega
muidu puutud kokku vaid telefoni või e-posti vahendusel, näha vanu tuttavaid ja kuulda uudiseid, mis
toimub mujal ettevõttes.

Koolituse olulisus on ilmselge
Tiia Marosov koos Elva ppk klienditeenindajatega
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Olgu selleks koolitused või igapäevased tööalased väljakutsed, uued ja huvitavad kogemused, tagasi-
side saamine ja andmine. Need on tegevused, mille läbi õpitakse. Koolitusosakonna eesmärk on
pakkuda olemasolevate võimaluste piires nii erinevaid koolitusi kui iseõppimise võimalusi. Tõeliselt
arendav töökeskkond eeldab ka töötajate vahetute juhtide abi ja pühendumust.

Kindlasti tuleks alati enne
koolitusvajaduse esitamist
endalt küsida – mis juhtub,
kui ma sellel koolitusel ei
osale? Kas antud koolitus
on minu tööalase kompe-
tentsi tõstmiseks siiski va-
jalik ja sellest on minu iga-
päevatöös reaalselt kasu?
Kui vastus on ebalev tuleks
kaaluda teisi arenguvõima-
lusi – iseseisvat õpet, juhen-
damist vms.

Iseõppimise võimalused.
Intraneti rubriigis Koolitus
on kõigil võimalus tutvuda
erinevate koolitus- ja õppe-
materjalidega ning arvutiõp-
pe programmidega. Sealt
leiab ka ettevõttesse telli-

tud ja kõigile töötajatele lugemiseks mõeldud raamatute ning õpikute nimekirja, mida pidevalt täien-
datakse. Lisainfot raamatute laenutamiseks küsi koolitusosakonna töötajatelt.

E-õppekeskkonna arendamine on koolitusosakonna selle aasta  üks olulisemaid eesmärke. Kui
kõik sujub plaanipäraselt, siis hiljemalt aasta lõpus on meie töötajatel oluliselt paremad võimalused
e-keskkonnas uusi teadmisi omandada, samuti erinevate testide ja ülesannete abil oma teadmisi
kontrollida ning kinnistada.

Juhtide koolitamine on juba prioriteediks kujunenud jätkuprotsess. Sel aastal toimuvad arengu-
programmid nii keskastme- kui ka esmatasandijuhtidele, mis viiakse läbi kahele keskastmejuhtide
grupile ja vahetuse vanematele. Lisaks käivitub arengupäevade sari postkontori juhatajatele.

Juhtide ja spetsialistide reservi koolitusürituste eesmärk on pakkuda vastava potentsiaaliga töö-
tajatele vajalikke teadmisi, oskusi ning kujundada neis kohaseid hoiakuid.

Sisekoolitajad on jätkuvalt ettevõttes tähtsal kohal.  Aasta algul toimus teenusementoritele põhjalik
müügikoolitus, mille tulemusena lisandus teenuste müüki puudutav osa ka teenusekoolituste prog-
rammi. Traditsiooniliselt toimuvad ka sel aastal mentoripäevad ning teenuse-, teenindus- ja turvakoo-
litused erinevates piirkondades.

Tunnustamine. Lähtudes juhatuse poolt kinnitatud väärtuspõhise tunnustamise põhimõtetest an-
name sel aastal esmakordselt välja Aasta Koolitaja tiitli. Senini oleme parimaid sisekoolitajaid tunnus-
tanud vaid omakeskis, nüüd aga saavad sellest osa kõik organisatsiooni töötajad. Tublimatele teenin-
dajatele (ca 120) korraldatakse kevadel Eesti Posti teenindusseminar, tulemas on ka teisi väiksemaid
koolitusi. Täpsemat infot koolitusplaanide kohta leiad intraneti rubriigist Koolitus.

Olgem siis ise aktiivsed õppijad ning toetagem nii enda kui ka teiste arengut!

Areng on iga inimese loomulik osa
Siret Jürgenson / koolitusjuht
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(algus veebruarikuu Postisarves)

Asi polnud vist ainult läbimüügis, rahulolematust margimüügiga oli ajalehtedes veel edasipidigi.  Nn “Vox
populi” nime all kirjutab “Kaja” nr. 81 (15.04.1920), et jälle on uusi postmarke ilmumas oodata ja arvab,
et see üsna kulukas ettevõtmine on. Mis põhjusel uusi marke välja antakse – kas tahetakse ilusamaid
marke või kardetakse järgitegemist. Üllatavaks nähtuseks peetakse seda, et kajakamargid on äriilmas
kuulsaks saanud ja nüüd tuhandetes eksemplarides hangeldajate käes liiguvad. Kirjutaja kardab, et ka
uued margid satuvad hangeldajate kätte ja küsib postivalitsuselt, mida see kavatseb ette võtta?

Sama ajaleht kirjutab augustis (1920) – kauemat aega on ringi liikunud jutud, et postmarkide trükkimi-
sega kõik korras pole ja postmarkidega hangeldamine on laialt levinud, iseäranis postiametnikkude
seas. Liikus jutte, et postiametnikud “invaliidimarkide” jagamisel omavahel riidu läksid, suur osa
marke kadus teadmatult ja pärast oli neid marke kauplejatelt kümnekordse hinnaga saada.
Nüüd olla postmarkide trükkimisel kuritarvitustele jälile saadud, mille tagajärjel postkontori ülem
tagandatud. Nagu kuulda, ei ole postmarke trükitud mitte otseseks müümiseks, vaid trükiti haruldasi
marke mitmesugustes värvides ja variatsioonides – hangeldamiseks.

“Tallinna Teataja” esitab 27.08.1920 küsimuse, kas postmarkidega spekuleerimine endast lugupidava
riigi postivalitsusele ikka kõlbulik on. Teiseks küsib ta, kas on sünnis, et postiametnikud avalikult
markidega sahkerdamisega kõrvalteenistust teevad. Seda Tartule viidates, kus ületrükitud 2-marga-
seid postmarke postkontoritest “altkäe” 10 marka tükk müüakse. Kolmandaks küsib leht, kuskohast
võtavad postiametnikud markide ostmiseks kümnete poognate kaupa raha? Ja mida mõtleb postivalit-
sus teha, et postkontorite juhatajad ja teised kõrgemad postiametnikud teistele madalamatele amet-
nikele soovimata eeskuju ei annaks.

21.08.1920 arreteeriti postivalitsuse peatehniku kohusetäitja insener Nitt võltsitud dokumentidega
piirituse väljavõtmise pärast. Asja uurimisel selgus, et Nitt oli maikuust alates 2250 toopi piiritust
välja võtnud. Harilikult võeti välja 200 toopi “tehniliseks otstarbeks”. Kahju oli 171 tuhat marka.

Mitmed lehed kirjutasid, et sagedaseks on läinud kaebused, kus Ameerikast Eestisse saadetavad kirjad
on avatud. Raha on kadunud, kirjadest tükid välja lõigatud. Harilikult süüdistatakse selles meie posti-
ametnikke. Asja lähemal uurimisel selgus, et kirjade avamine toimub väljaspool Eesti piire. Kirjade
avamist võimaldab asjaolu, et kirjakotid on kinni plommitud nii, et sidumise nööri on võimalik läbi
plommi edasi-tagasi liigutada. 4.10.1920 kutsuti ajakirjanduse esindajad Ameerikast saabunud posti-

kottide avamise juurde.
Kotte lahti tehes selgus,
et enamik liht- ja täht-
kirju olid lahti võetud.
Kirjade avamise põhju-
seks on rahahimu, sest
Ameerikas elavad eest-
lased saadavad tihti kir-
jaga raha. Kirja peal on
muidugi märkus raha
saatmise kohta, mõni-
kord on see siis maha
kriipsutatud. Postikotti-
de avamise asi toodi Riia
postikonverentsi päe-
vakorda. Ka lätlastel
olid samad probleemid.
Seega on etteheited
meie postile alusetud.
Järgneb ...

Postiajaloost
Helve Schasmin / ERM Postimuuseumi koguhoidja

Paldiskii postkontor aastal 1911.
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Üle seitsmekümne aasta on möödunud ajast kui vanaemaga sageli akna all istusime ja kirjakandjat
ootasime. Eriliselt tegid rõõmu õnnitluskaardid ja ilusate kaartide saamine oli lapsele sündmus.
Tähtis toiming oli ka omapoolsete õnnesoovide teelesaatmine. See tava on säilinud tänaseni ja seda
ei asenda miski.

Algkoolipäevil Elvas sai alguse kirjade kirjutamine. See oli toona lapsele ainuke kättesaadav sideva-
hend. Sellesse aega jäävad ka esimesed kokkupuuted postkontoriga, kus esmapilgul oli palju salapära.
Hiljem, saksaaja lõpus kui ema töötas telefoni keskjaamas, mis asus ühes majas postkontoriga, sain
pilgu heita ka tagamaile.

Mõni aasta tagasi külastasin Postimuuseumi, mis oli tõeline elamus, meenusid taas aastakümnete
tagused postkontorid. Ei olnud ainult sellist postkontorile omast lõhna, mis tekkis kirjalaki sulata-
misest.

Sõjajärgne periood – kolmnurksete kirjade aeg. Neid tuli kaugelt Venemaalt täis vaoshoitud piina ja
valu, mida võis ridade vahelt välja lugeda. Kõigest ei tohtinud-saanud kirjutada. See oli ängistav aeg.
Hea veel, et seegi post Venemaal toimis. Seda aega kirjeldab A. Solþenitsen oma teoses “Gulagi
Arhipelaag” viiendas köites lk 54 kirjutades, kuidas MGB tsensorinnad oma mugavuse pärast ajasid
vangide kirjad lihtsalt ahju.

1953. aastal Aegviidu lähistel sõjaväelaagris, kus tudengitest reservohvitsere tehti, kasutasime ka
saatmiseks kolmnurkseid kirju. Kaks aastat hiljem Reiu jõe ääres jäid aga kõik laagri postkasti. Üks
ajastu sai otsa.

Ka postipakkidel oli va-
remalt hoopis teine tä-
hendus ja sisu kui täna-
päeval. Üks mälestusepi-
sood meenub veel – oli
aasta 1954, kui koos teis-
te tudengitega töötasin
Moskvas äsja avatud põl-
lumajandusnäitusel. Kii-
resti tüdisime sealse
söökla toitudest, otsus-
tasime ise teha. Kuigi
Moskvas oli kõiki toidu-
aineid võimalik odavalt
saada, ei olnud seal kar-
tulit ja nisujahu. Ja nii tu-
ligi appi kodumaine pos-
tipakk.

Ei saa ma teisiti, ka täna
on postiljon minu jaoks
oodatud inimene. Ja tubli
Kaunase pst postitädi
(Mare Kask –  toim.)
hoolitseb selle eest, et
kõik jõuaks kohale. Sü-
damlikud tänud temale ja
kõigile Eesti Posti töö-
tajatele, kes hoolitsevad
meie eest.

Postiljon on alati olnud oodatud inimene
pensionär Ülo Tartust
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TööjuubelidTööjuubelid

Uued postmargid
EESTI VABARIIGI RIIGIPEAD 1918-2018 – ANTS PIIP

26. veebruar 2009

423-26.02.09
Nominaal 5.50
Trükk ofset
Perforatsioon 133/4 : 14
Kujundus Lembit Lõhmus
Poogen 5 x 2
Trükiarv 100 000
Trükikoda AS Vaba Maa

Juta Raav – 13. märtsil 25. tööjuubel – Infologistikadivisjon, kirjasorteerimise osakond, postitööt-
leja

Tatjana Varivoda – 16. märtsil 20. tööjuubel – Postiteenuste divisjon, Ida piirkond, Sillamäe pk,
vastutav klienditeenindaja

Aili Pruunlep – 20. märtsil 25. tööjuubel – Postiteenuste divisjon, Lääne piirkond, Suuremõisa pk
kirjakandja

Tatjana Kozitðeva – 23. märtsil 30. tööjuubel – Logistikadivisjon, sorteerimisosakonna postipaki-
grupi postitöötleja

Palju õnne!

Märtsi esimesel nädalal sai
kirjasorteerimise osakon-
nas üks etapp läbi, sisene-
vad rahvusvahelised saade-
tised sorteeritakse nüüd-
sest pakiliinil.

Senine osakonna asejuha-
taja Katrin Lee (pildil vasa-
kul) asub uude ametisse,
temast saab täiskohaga va-
naema. Postitööga on Kat-
rin olnud seotud kaksküm-
mend kuus aastat.

Hüvasti käsitsi sorteerimine
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Toimetus: Eve Aab, Pallasti 28, 10001 TALLINN telefon: 6257 235 e-post: eve.aab@ppost.ee
Tiraaþ: 4330 Trükikoda: AS Vaba Maa

Fotod Postimuuseumi ja Eesti Posti arhiivist, illustratsioonid Maarja Kotkas.

Ristsõna koostas: Jaak Eamets
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Ristsõna koostas: Jaak Eamets

Veebruaris avaldatud ristsõna lahendajatest sai auhinna Aavo Maat, Kanepi pk.

Lahenda ristsõna ja saada vastus hiljemalt 17. märtsiks aadressil Pallasti 28, 10001 Tallinn “Postisarv”.
Õigesti vastanute vahel loositakse välja auhind.
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