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N :o 189.
Kiertokir j e
kenttäpostin toiminnan lakkauttamisesta.
Puolustusvoimain pääesikunnan salaisen
kirjelmän mukaan N :o 4053/Huolto 1/40
sai., kuluvan marraskuun 1 päivältä, lope
tetaan kenttäpostin käyttö nykyisellä ta
valla marraskuun 30 päivänä 1940.
Tämän johdosta on posti- ja lennätinhallitus, nojautuen sanottuun kirjelmään,
tänään tapahtuneessa esittelyssä määrän
nyt tämän marraskuun 25 päivästä lukien
noudatettavaksi seuraavaa:
1. Kenttäpostin käsittely siirtyy postija lennätinlaitoksen toimipaikoille.
2. Puolustusvoimain
joukot
(joukkoosastot, esikunnat ja laitokset) noutavat
postin siitä posti- ja lennätinlaitoksen toi
mipaikasta, jota ne ilmoittavat käyttävänsä
postin välittämiseen, ja jättävät joukoista
lähtevän postin sanottuun toimipaikkaan.
3. Posti- ja lennätinlaitoksen toimipai
koissa tapahtuu kenttäpostin vastaanotto
ja jakelu yksinomaan siten, että joukot
sekä tuovat että noutavat virka- ja yksi
tyisen postin valtuuttamiensa postilähettien välityksellä. Lähetillä on mukanaan
joukkojen antama, joukkojen leimanpainanteella varustettu valtakirja, jonka jouk
kojen komentaja on allekirjoittanut, sekä
postikirja, johon kenttäpostilähetykset jälempänä annettujen määräysten mukaisesti
on merkittävä.
4.

K Liillvan marrasUvLmii 15 päivän jä i-

keen ottavat joukot yhteyden kohdassa 2.
mainitun toimipaikan kanssa ja jättävät
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samalla toimipaikkaan edellämainitun val
takirjan kaksoiskappaleen ja luettelon
niistä peiteluvuista, joilla posti tulee saa
pumaan. Samoin menettelevät joukot sil
loin, kun se posti- ja lennätinlaitoksen
toimipaikka, jota ne käyttävät postinsa
noutamiseen tai jättämiseen, vaihtuu.
5. Alkuperäinen valtakirja jää lähetille
ja on lähetin esitettävä se toimipaikassa
joka kerta postia vaihdettaessa, jotavastoin
valtakirjan
kaksoiskappale
säilytetään
toimipaikassa siellä alkuperäiseen valtakir
jaan verrattavaksi.
6. Toimipaikan on pidettävä luetteloa
mainituista valtakirjoista ja valtakirjaa
ensi kerran esitettäessä varustettava sekä
alkuperäinen valtakirja että sen kaksois
kappale luettelon jatkuvalla järjestysnume
rolla ja postitoimipaikan päivämääräleiman painanteella.
7. Saapuneet lähetykset on toimipai
kassa lajiteltava joukkoihin peitelukujen
mukaan.
Samaan joukko-osastoon, esikuntaan tai
laitokseen annettaviksi lajitellut kirjatut
ja määräarvoiset viiikapostilähetykset mer
kitään jokainen erikseen kalkkioimalla
kaksikappaleisena kirjoitettavaan sotilasvirkapostiluetteloon (lomake N :o 278a /b ),
joka kuhunkin eri joukko-osastoon, esikuntaan
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kuukausittain jatkuvalla numerolla. Kalkkioituun kappaleeseen sitä varten varat-
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tuun paikkaan kuittaa asianomainen val
tuutettu toimipaikasta saamansa, luette
loon merkityt lähetykset, ja on kuittauk
sella
varustettu
luettelo
todistuksena
siitä, että vastaavat lähetykset on asian
mukaisesti
annettu
toimipaikan
hal
lusta.
Samaan joukko-osastoon, esikun
taan tai laitokseen osoitetut luettelot säi
lytetään näiden luettelojen järjestysnu
merojen
mukaisessa
järjestyksessä,
ja
vastaavat ne toimipaikan tulorekisteriä.
Alkuperäiskappale luetteloa annetaan luet
teloon merkittyjen lähetysten ohella val
tuutetulle joukkoihin vietäväksi.
Edellämainittuun luetteloon sitä varten
varattuun paikkaan merkitään lisäksi lu
vultaan sekä tavalliset virkapostipaketit
että yksityiset kenttäpostipaketit, kumpikin
laji erikseen.
Joukkoihin osoitetut postiosoitukset on
määrätyn tarkastuksen jälkeen käsiteltävä
seuraavasti:
— jos postiosoituksia on vain muutamia
(1— 4), merkitään ne jo käytännössä ole
vaan sotilasvirkapostiluetteloon
(lomake
N :o 278 a/ b ) yksitellen, ja on valtuutetun
tällöin kuitattava jokainen postiosoitus
erikseen myös postiosoituksen kääntösivulle.
Näin kuitattu postiosoitus merkitään oman
numeronsa kohdalle C-kassakirjaan. Val
tuutetulle on jätettävä vastaavien postiosoitusten kupongit, joihin on merkittävä
vastaanottajan täydellinen nimi ja osoite
(peiteluku = joukko-osasto);
— jos postiosoituksia on useita, merki
tään niiden luku ja yhteenlaskettu raha
määrä
sotilasvirkapostiluetteloon,
johon
liittyvään erikoisluetteloon (lomake N : o
279 a /b ) on yksitellen merkittävä vastaa
vat postiosoitukset, ja tapahtuu kuittaus
ainoastaan tähän erikoisluetteloon, mutta
ei postiosoituksiin. Näin kuitattu erikoisluettelo varustetaan C-kassakirjan järjestys
numerolla ja viedään C-kassakirjaan mer
kitsemällä maksupäivä, kassakirjan järjes
tysnumero, sana „erikoisluettelo” ja sen nu

mero sekä maksettujen postiosoitusten
yhteinen rahamäärä. Erikoisluettelot lii
tetään numerojärjestyksessä
C-kassakir
jaan, ja postiosoitusten takasivulle kuittauskohdalle merkitään joko käsin tai lei
maa käyttäen sanat „Kuittaus luettelossa
N :o .......... sekä tilitetty .......... kuun Ckassakirjassa N :o .......... kohdalla” . Vas
taavien postiosoitusten kupongit on innoi
tettava osoituksista ja annettava varojen ja
erikoisluettelon alkuperäiskappaleen ohella
valtuutetulle, mutta on silloin tarkoin val
vottava, että kuhunkin kuponkiin merkitään
vastaanottajan täydellinen nimi ja osoite
(peiteluku = joukko-osasto), jotta mitään
sekaannusta ei synny.
Jos joukkojen tällä tavoin kuittaamat
postiosoitusvarat
ja
postiosoituskuponki
olisi joukoista lähetettävä vastaanottajalle
muutetulla osoitteella (siirtynyt toiseen
joukko-osastoon y. m. s.) taikka osoitusmäärä palautettava perillesaamattomana
(vastaanottaja kuollut, tuntematon t. m. s.)
takaisin lähettäjälle, ei kuittausta tai erikoisluetteloja saa muuttaa, vaan pysyvät
ne sellaisinaan, ja on joukkojen toimitet
tava tarvittava jälkeenlähettäminen tai pa
lauttaminen
joukkojen
määräarvoisessa
virkakirjeessä
(sotilasvirka-asiana), joka
postikirjaan merkittynä kuittia vastaan jä 
tetään postitoimipaikkaan.
Sen sijaan postiosoitus, jota ei ole kui
tattu eikä siis myöskään viety C-kassakir
jaan, voidaan ilman estettä toimipaikasta
jälkeenlähettää ja palauttaa, mutta on postiosoitus tällöin vietävä tulleiden posti- ja
postiennakko-osoitusten luetteloon ja lähe
tettävä asianomaiseen postitoimipaikkaan
osoitetussa „ . . . . kpl. postiosoituksia” sisäl
tävässä kuoressa postiasialähetyksenä.
Edellämainittuja lomakkeita N :ot 278a/h
ja 279 a/b on tarvittaessa tilattava p osti ja lennätinhallituksen varastokonttorista.
8.
Sellaiset kenttäpostilähetykset (postiosoitukset, paketit, sotilasasiakirjeet), jotka
toimipaikassa merkitään kohdassa 7. mai-

3
tuttuihin luetteloihin, on, ennenkuin ne
10. Joukko-osastojen esikunnat tulevat
annetaan toimipaikasta, vietävä valtuute saamansa määräyksen mukaisesti mahdolli
tun postilähetin hallussa olevaan postikir suuksiensa mukaan toistaiseksi ja siksi
jaan, johon merkitään kyseellisen luettelon kunnes asianomaisten kenttäpostia käsit
televien toimipaikkojen toiminta saadaan
järjestysnumero,
luetteloon
merkittyjen
lähetysten lukumäärät lähetystäjeittain sekä lopullisesti järjestetyiksi, avustamaan toimi
postiosoituksista lisäksi niiden yhteinen paikkoja kenttäpostin kuljettamisessa ja
käsittelemisessä.
osoitusmäärä.
Postia joukoista toimipaikkaan luovutet
11. Kenttäpostista tämän marraskuun
taessa on postikirjaan joukoissa merkittävä
30 päivän jälkeen menevistä maksuista
sotilasasialähetykset, postiosoitukset ja pa
määrätään erikseen.
ketit, jotka asianomaisen sotilaspäällystön
12. Toistaiseksi ja kunnes toisin mää
luvalla saadaan lähettää joukoista. Toimi
paikka kuittaa postikirjan kuittaussarek- rätään saadaan kenttäpostissa kuljettaa
keeseen vastaanottamansa kyseelliset lähe ainoastaan niitä lähetyksiä, jotka maini
tykset, merkitsemällä samalla sanottuun taan postisäännön sisältämän julkaisun
sarekkeeseen kuittausajan (päivä-, kuu liitteenä olevassa valtioneuvoston 8 päivänä
kausi- ja kellomäärä). Tavallisia kenttä- heinäkuuta 1919 antamassa kenttäpostin
postikirjeitä ja -kortteja sekä sanomalehtiä ohjesäännön sisältävässä päätöksessä, sano
tussa päätöksessä mainituin rajoituksin,
ei merkitä postikirjaan.
9.
Joukkojen varsinaista rauhanaikaista kuitenkin niin että postiosoituksen korkein
nimeä korvaavat peiteluvut, joita joukot määrä saa olla enintään 10,000 markkaa
käyttävät puolustusvoimain pääesikunnan osoitukselta ja että paketteja joukoista saa
daan lähettä ainoastaan asianomaisen pääl
antamien ohjeiden mukaan.
lystön
luvalla.
Peitelukuja käyttämään jääville jou
koille lähetettäviin postilähetyksiin on
13. Toimipaikoissa, joissa esiintyy kenttäosoitteet
kirjoitettava
muuten
samoja postiosoituksia huomattavassa määrässä, on
ohjeita noudattaen kuin nykyisin kenttänäitä osoituksia varten käytettävä eri osoipostia käytettäessä, paitsi että kenttäposti- tusvarain kassakirjaa, A ja C.
konttorin numeroiden ja kirjaimien ase
14. Niiden toimipaikkojen, jotka edellämesta merkitään osoitteeseen posti- ja lenolevan
mukaan joutuvat suoranaisesti vä
nätinlaitoksen toimipaikan nimi peiteluvun
littämään
kenttäpostia joukoista ja jouk
(numeroryhmän) alle.
Siinä tapauksessa että kuluvan marras koihin, on huolehdittava siitä, että kenttäposti tulee nopeasti käsitellyksi, missä tar
kuun 30 päivän jälkeen postissa esiintyy
nykyisillä kenttäpostiosoitteilla varustet koituksessa on väliaikaisesti otettava vält
tuja kenttäpostilähetyksiä, joita toimipai tämättömän tarpeellista lisähenkilökuntaa
kat eivät kykene toimittamaan vastaan ja viipymättä posti- ja lennätinhallitukselle
tehtävä esitys lisähenkilökunnan palkkaa
ottajille, ovat ne ohjattavat Helsingit!
misesta.
postikonttoriin.
Helsingissä, marraskuun 8 päivänä 1940.

G. E . F . A lb r e c h t .
Matti Aspio.

