POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN

KIERTOKIRJEKOKOELMA
1979

No 74

No 74
Ki e rt ok irj e
postim ieskurssien järjestäm isestä posti- ja teleopistossa
kevätlukukaudella 1980
Posti- ja lennätinhallitus on päättänyt järjes
tää posti- ja teleopistossa kevätlukukaudella
1980
postimieskurssin I /7980 ajalla 7. 1.—22. 2.
1980 ja
postimieskurssin 11/1980 ajalla 25. 2. —11. 4.
1980 .

Postimieskurssilla opetetaan mm. postisäännöksiä, postiliikennettä ja virkamiessäännöksiä.
Kurssiin sisältyy myös postimiestyön, työsuoje
lun ja ensiavun opetusta sekä luentoja erillisaiheista.
Posti- ja teleopisto antaa edellä mainittujen
kurssien järjestämisestä tarkemmat ohjeet.

Yllämainitut kurssit järjestetään Helsingissä.
Helsingissä 21 päivänä syyskuun 1979-
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Liite kiertokirjeeseen N:o 74/1979
Posti- ja teleopisto antaa edellä olevassa kier
tokirjeessä mainituille kursseille hakemisesta,
oppilasvalinnasta ja esitysten tekemisestä seuraavat ohjeet:

1. Osanottajat
Kurssille voivat hakea postinjakajia lukuu
nottamatta sellaiset henkilöt, jotka ovat suorit
taneet hyväksytysti 4. 3. 1974 tai sen jälkeen
pidetyn postimiesten alkeiskurssin loppuko
keen.
2. Hakem inen
Hakuaika postimieskurssille 1/1980 päättyy toi
mipaikassa 9. 11. 1979 ja postimieskurssille 11/
1980 11. 1. 1980. Hakemus on osoitettava
posti- ja lennätinhallitukselle ja jätettävä toimi
paikan hoitajalle tai muulle vastaavalle esimie
helle.
3. Oppilasvalinta
Posti- ja lennätinhallituksen postiosasto va
litsee oppilaat kurssille niiden esitysten perus
teella, jotka postipiirien piiripäälliköt tekevät
4. kohdan mukaisesti.

4. Lausunnot ja esitysten tekem inen
Toimipaikan hoitajan tulee lähettää hake
mukset postimieskurssille 1/1980 16. 11. 1979
mennessä postipiirin piiripäällikölle, jonka on
tehtävä 23. 11. 1979 mennessä posti- ja lennä
tinhallituksen postiosastolle yksityiskohtainen
esitys postimieskurssille kutsuttavista henki
löistä. Postimieskurssin 11/1980 osalta vastaavat
määräpäivät ovat 18. 1. 1980 ja 25. 1. 1980.
Toimipaikan hoitajan tulee lähettäessään ha
kemukset postipiirin piiripäällikölle ilmoittaa
jokaisesta hakijasta:
a) täydellinen nimi,
b) henkilötunnus,
c) milloin hakija on tullut pysyvästi laitok
sen palvelukseen,
d) yhteenlaskettu palvelusaika vuosissa ja
kuukausissa kurssin alkuun mennessä,
e) koulusivistys, sekä
f) virka-arvo tai tehtävä.
Lausuntoja annettaessa on otettava huomioon
koulutustarve ja piirikohtainen kiintiöpaikkajako, joka ilmenee postitoimen koulutussuunni
telmasta v. 1980. Hakijoita puoltojärjestykseen
asetettaessa on otettava huomioon heidän työ
taitonsa ja menestymisensä tehtävissään.
Postiosasto lähettää yhdistelmän kurssille
kutsuttavista henkilöistä posti- ja teleopistoon.
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