POSTI- JA L E N N Ä T I N H A L L I T U K S E N

1957

KIERTOKIRJE KOKO ELMA

N:o 114-119

N :o 114.
Kiertokirje
postitoimipaikkoj en perustamisesta.

Viime kesäkuun 16 päivästä on perustettu
Kirkkonummen kunnan Jorvaksen asutus
alueelle Uudenmaan lääniä Kauklahden postija lennätintoimiston alainen Jorvas-niminen
postiasema I ja viime elokuun 1 päivästä
Helsingin kaupungin Itä-Herttoniemen esi
kaupunkialueelle Uudenmaan lääniä Helsin
gin postikonttorin alainen Roihuvuori— Kasherget-niminen haaraosasto I.
Tulevan lokakuun 1 päivästä perustetaan
seuraavat uudet postitoimipaikat:
haaraosasto I
H elsinki-Munkkivuori
—
HelsingforsMunkberget Helsingin kaupunkiin PohjoisMunkkiniemen kaupunginosaan Uudenmaan
lääniä; toimii Helsingin postikonttorin alai
sena,
haaraosastot V
Karvakko Kemijärven kauppalan alueelle
Lapin lääniä; toimii Kemijärven posti- ja
lennätinkonttorin alaisena,
Tampere 8 Tampereen kaupungin Kalevan
kaupunginosaan Hämeen lääniä; toimii Tam
pereen postikonttorin alaisena,
Turku 25— Äho 25 Turun kaupunkiin Tu
run ja Porin lääniä; toimii Turun postikont
torin alaisena,
postiasemat I
Hattelmalan Sairaala Vanajan kunnan
Hattelmalan sairaala-alueelle Hämeen lääniä;
toimii Hämeenlinnan posti- ja lennätinkontto
rin alaisena,
Äminnefors Pohjan kunnan Äminneforsin
tehdasalueelle Uudenmaan lääniä; toimii
Pohjankurun postitoimiston alaisena,
postiasemat I I
Anetjärvi Posion kunnan Kynsiperän ky
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lään Lapin lääniä; toimii Taivalkosken posti
toimiston alaisena,
Hirvaanmäki Saarijärven kunnan Pyhä
järven kylään Vaasan lääniä; toimii Saari
järven posti- ja lennätintoimiston alaisena,
Kutsu Tohmajärven kunnan Kutsun ky
lään Kuopion lääniä; toimii Tohmajärven as.
posti- ja lennätintoimiston alaisena,
Länsikylä Lehtimäen kunnan Länsikylään
Vaasan lääniä; toimii Lehtimäen posti- ja
lennätintoimiston alaisena,
Pajupuro Saarijärven kunnan Hännilän
kylään Vaasan lääniä; toimii Saarijärven
posti- ja lennätintoimiston alaisena,
Rautasuo Kalvolan kunnan Pirttikosken
kylään Hämeen lääniä; toimii Kuurilan pos
titoimiston alaisena,
Seläntaus Pihtiputaan kunnan Seläntauk
sen kylään Vaasan lääniä; toimii Pihtiputaan
posti- ja lennätintoimiston alaisena,
Vesajärvi Hämeenkyrön kunnan Vesajärven kylään Turun ja Porin lääniä; toimii
Hämeenkyrön posti- ja lennätintoimiston
alaisena,
postipysäkit
Alavieksi Kuhmon kunnan Alavieksin ky
lään Oulun lääniä; toimii Kuhmon posti- ja
lennätintoimiston alaisena,
Armisvesi Hankasalmen kunnan Armisveden kylään Kuopion lääniä; toimii Hanka
salmen posti- ja lennätintoimiston alaisena,
Hattuvaara Hyrynsalmen kunnan H yryn
salmen kirkonkylään Oulun lääniä; toimii
Kontiomäen posti- ja lennätintoimiston alai
sena,
Juotas Rovaniemen maalaiskunnan Pekka
lan kylään Lapin lääniä; toimii Juuniemen
postitoimiston alaisena,
Postiasemille jakelu N :o 23.
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Jyrynkylä Jurvan kunnan Jyrynkylään
Vaasan lääniä; toimii Jurvan posti- ja lennätintoimiston alaisena,
Kotamäki Jäppilän kunnan Kotamäen ky
lään Mikkelin lääniä; toimii Pieksämäen
posti- ja lennätinkonttorin alaisena,
Koukunjoki Iisalmen maalaiskunnan Kääriänsaaren kylään Kuopion lääniä; toimii
Iisalmen posti- ja lennätinkonttorin alaisena,
Lakaniemi Vimpelin kunnan Lakaniemen
kylään Vaasan lääniä; toimii Vimpelin postija lennätintoimiston alaisena,
Lippi Nurmeksen maalaiskunnan Nurmeskylään Kuopion lääniä; toimii Nurmeksen
posti- ja lennätinkonttorin alaisena,
Löytö Ristiinan kunnan Kosolan kylään
Mikkelin lääniä; toimii Mikkelin posti- ja
lennätinkonttorin alaisena,
Monnanummi Rauman maalaiskunnan Kortelan kylään Turun ja Porin lääniä; toimii
Rauman posti- ja lennätinkonttorin alaisena,
Oulaskangas Oulaisten kunnan Keskipoh
janmaan tuberkuloosipiirin Oulaisten Paran-

tolaan Oulun lääniä; toimii Oulaisten postija lennätintoimiston alaisena,
Pahajoki Alavuden kunnan Jokivarren ky
lään Vaasan lääniä; toimii Alavuden kk.
posti- ja lennätintoimiston alaisena,
Pikkarainen Kuusamon kunnan Hiltusen
kylään Oulun lääniä; toimii Kuusamon posti
toimiston alaisena,
Saarikoski Paavolan kunnan Saarikosken
kylään Oulun lääniä; toimii Paavolan postija lennätintoimiston alaisena,
Sääkskoski Kauvatsan kunnan Sääkskosken
kylään Turun ja Porin lääniä; toimii Kau
vatsan as. posti- ja lennätintoimiston alai
sena,
Säänjärvi Savitaipaleen kunnan Sään jär
ven kylään Kymen lääniä; toimii Savitaipa
leen posti- ja lennätintoimiston alaisena,
Vesterskog Sipoon kunnan Vesterskogin
kylään Uudenmaan lääniä; toimii Kallbäckin
posti- ja lennätintoimiston alaisena ja
Vianta Maaningan kunnan Viannan ky
lään Kuopion lääniä; toimii Maaningan
posti- ja lennätintoimiston alaisena.

N :o 115.

K i e r t o 'kirje
postitoimipaikkojen muodostamisesta.

Tulevan lokakuun 1 päivästä muodostetaan
Panelian postiasema I postitoimistoksi ja
Panelian as. postitoimisto postiasemaksi I
sekä Joensuu 6 haaraosasto II ja Raholan
haaraosasto III haaraosastoiksi I.
Samasta ajasta lukien muodostetaan seuraavat postiasemat II
postiasemiksi I
Harjunpää, Haukiniemi, H ete järvi, IJuissi,
Huutomäki, Hättinmäki, Järvikunnas, Jääskö,
Kaiturinpää, Kiviapaja, Kokinvaara, Kyrönlatva, Lammasaho, Lapijoki, Liesjärvi, Nummenkylä, Pernu, Piehinki, Pyhälahti, Raikuu,
Rantakylä, Reitula, Riispyy, Ritola, Sahra-

järvi, Stensvik, Sulkavankylä, Takalon, Tepasto, Tuiskuin, Turkhauta, Vaaranniva,
Vanhala, Ylivieksi ja seuraavat postipysäkit
postiasemiksi I I
Haapalankylä, Haapaoja, Honkilahti kk.,
Ikuri, Im i, Jungsund, Kuumunkylä, K ylämä, Lemmikko, Majanoja, Myllypohja,
Nousu, Nuolijärvi, Rajala, Räyskälä, Söderudden, Tiirola, Väisälä ja Välkkilä.
Samoin tulevan lokakuun 1 päivästä muo
dostetaan Valpperin postipysäkki postiase
maksi I ja Kortteen postiasema II postipysäkiksi.

N :o 116.
Kiertokirje
postitoimipaikkojen alistamisesta.

Viime kesäkuun 1 päivästä ovat Toiviaisten
postiasema I ja Eräslahden postipysäkki toimineet Oriveden posti- ja lennätintoimiston
alaisina sekä

viime heinäkuun 1 päivästä ovat Kolkin ja
Pohjaslahden postiasemat I toimineet Haapamäen posti- ja lennätinkonttorin alaisina,
Saveron postiasema I ja Hirvelänkylän posti-
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pysäkki Kouvolan posti- ja lennätinkonttorin
alaisina sekä Mattilan postiasema II Lem
päälän posti- ja lennätintoimiston alaisena.
Tulevan lokakuun 1 päivästä toimivat K o
tasaaren ja Ryönänlahden postipysäkit K uo
pion posti- ja lennätinkonttorin alaisina,

Särkimon postipysäkki Oravaisten posti- ja
lennätintoimiston alaisena, Panelian as. postiasema II Panelian postitoimiston alaisena
sekä Levälahden postipysäkki Tuusniemen
posti- ja lennätintoimiston alaisena.

N : o 117.
Kiertokirje
postitoimipaikkojen nimien muuttamisesta.

Tulevan lokakuun 1 päivästä muutetaan
seuraavasti:

allamainittujen postitoimipaikkojen

Nykyinen nimi

Uusi nimi

HeinlaMi postiasema I .....................................
Kodilisam postiasema II ..................................
Peräkylä postiasema I ........................ ..............
Valtimo k.k. posti- ja lennätintoim isto.........
Viekki posti- ja lennätintoimisto ..................
Ruotainen postipysäkki ..................................

Heinlahti— Heinlax
Kodiksami
Peränkylä
Valtimo
Viekijärvi
Ruotanen

nimet

N :o 118.
Kiertokirje
postitoimipaikkojen lakkauttamisesta.

Viime heinäkuun 1 päivästä on lakkautettu
Etelänkylän postipysäkki ja tulevan lokakuun 1 päivästä lakkautetaan Pomarkun as.
Helsingissä, syyskuun 7 päivänä 1957.

ja Valtimon as. postiasemat II sekä Huotarin
ja Kutsunvaaran postipysäkit.

Pääjohtaja S. J. Ahola.
Apulaisjohtaja Armas Uotila.
N : o 119.

Kiertokirje
lentopostiyhteyden järjestämisestä Helsingistä Köpenhaminan ja Kölnin/Bonnin kautta
Frankfurtiin sekä ensimmäisellä lentovuorolla kuljetettavien kirjelähetysten leimaami
sesta tilapäisellä erikoisleimalla.

Tulevan lokakuun 6 päivänä avaa Aero
(Finnair) lentoreitin Helsingistä Köpenha
minan ja Kölnin/Bonnin kautta Frankfurtiin.
Posti- ja lennätinhallitus on päättänyt ta
pauksen johdosta valmistuttaa ylläkuvatun-

laisen erikoisleiman, jolla leimataan kaikki
ensimmäisellä lentovuorolla Länsi-Saksaan
sekä myös lähettäjilleen Kölnistä (Bonnista)
tai Frankfurtista palautettaviksi tarkoitetut,
lentolisämaksetut kirjelähetykset. Kirjeiden
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lentolisämaksu on kultakin 5 gramman painoerältä 3 mk, postikortin 3 mk kpl, ristisitei
den 5 mk kultakin 20 gramman painoerältä,
siis samat kuten tähänkin asti.
Mainitulla lentovuorolla kuljetettaviksi ja
ko. erikoisleimalla leimattaviksi tarkoitetut
lähetykset on toimitettava (jätettävä) Hel
singin postikonttorin lähtevälle ulkomaan
osastolle (luukku N :o 3) viimeistään 2. 10.
1957 mennessä.
Maaseudulla asuvat postimerkkeilijät voi
vat myös saada mainitun erikoisleiman lähetyksiinsä, jos ne jätetään (tuodaan) täysin
frankkeerattuina ja em. lentolisämaksulla
varustettuina, lähimpään postitoimipaikkaan
tai sitten lähetetään samoin valmiiksi frank
keerattuina ja leimaamattomina, mieluimmin
kirjatussa kirjeessä posti- ja lennätinhallituksen postimerkkeilyjaokseen.
Postitoimipaikka on velvollinen toimitta
maan sinne jätetyt ja tälle lentovuorolle tar
koitetut, täysin frankkceratut kirjelähetykset
leimaamattomina ja PA-kuoreen suljettuina,

kyseiseen postimerkkeilyjaokseen, joka huo
lehtii niiden mahdollisesta kirjaamisesta, lei
maamisesta erikoisleimalla ja edelleen oh
jauksesta. Näiden lähetysten on oltava mai
nitussa. paikassa myös viimeistään 2.10. 1957.
Palautettaviksi aiottujen lähetysten vas
taanottajaksi on merkittävä lähettäjä ja
osoitepaikaksi joko K öln/Bonn tai päätepaikka Frankfurt. Osoitepuolelle on lisäksi
saksaksi merkittävä: „ I Flug” . Lähetyksen
kääntöpuolella tulee lisäksi olla lähettäjän
nimi ja osoite. Em. merkinnät lähetykseen
on tehtävä selvästi ja mikäli mahdollista
tekstaamalla tai kirjoituskoneella. Em. posti
konttorit lähettävät sinne ensimmäisellä len
tovuorolla tulleet, palautettaviksi tarkoitetut
kirjelähetykset takaisin Suomeen tavallisella
postivuorolla.
Muut tällä lentovuorolla kuljetettaviksi
tarkoitetut lähetykset on voimassa olevia,
määräyksiä noudattaen ohjattava Helsingin,
postikonttoriin.

Helsingissä, syyskuun 14 päivänä 1957.

Pääjohtaja S. J. Ahola.

Johtaja Kasperi Kansalainen.

H elsin k i 1 957.

V altio n e u v o sto n k irjap a in o

Oikaisu

posti- ja lennätinhallituksen kiertokirjeeseen N : o 116/1957
postitoimipaikkojen alistamisesta.

Kolmannessa kappaleessa pitää olla:
Panelian as. postiasema I Panelian postitoimiston alaisena
Posti- ja lennätinhallitus

