.1

Henkilökohtainen. Ei julkisuuteen.

Kaikille postitarkastajille, piirikonttorien hoitajille ja toimipaikan
hoitajille.
Päättyneen sodan jälkeen tapahtuneiden
alueluovutusten johdosta aiheutuneiden lienkilösiirtojen ja nimitysten sekä erinäisten
niistä johtuvien muiden järjestelytoimenpi
teiden johdosta posti- ja lennätinlaitoksessa
posti- ja lennätinhallitus kehoittaa toimi
paikkoja viipymättä ja viimeistään tulevan
syyskuun 30 päivään mennessä posti- ja
lennätinhailituksen kansliaosastolle ilmoit
tamaan toimipaikan omista ja myöskin sen
alaisten toimipaikkojen sekä maalaiskirjeenkanto- ja postinkuljetuslinjojen ja vaki
naisten linjarakennustyökuntien kaikista
miespuolisista henkilöistä alempana maini
tut tarkat henkilö-, virka- ja asevelvollisuussuhteita koskevat tiedot:
1) nimi (myös kaikki ristimänimet, ollen
puhuttelunimi alleviivattava),
2) syntymävuosi, -kuukausi ja -päivä,
3) koulusivistys,
4) nykyinen virka-arvo ja -asema (tar
koin mainittava, onko vakinainen, yli
määräinen vai sijainen. Jos on yli
määräinen, sijainen tai komennuksella,
on vakinainen virka tai toimi mainit
tava, jos asianomaisella sellainen on),
5) milloin nimitetty, määrätty tai otettu
nykyiseen virkaansa, toimeensa tai työ
hönsä,
6) mistä virasta, toimesta tai työstä ja
mistä toimipaikasta nimitetty, mää
rätty tai otettu nykyiseen virkaansa,
toimeensa tai työhönsä (nykyistä edel
linen nimitys tai määräys),
7) milloin ja missä joukko-osastossa suo
rittanut vakinaisen asevelvollisuutensa
ja milloin ollut reservin kertausharjoi
tuksissa (tiedot sotilaspassista),
8) sotilaspiiri, jonka valvontaan kuuluu
(tiedot sotilaspassista), ^
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9)

10)

11)

12)

13)
14)

15)

16)

17)

18)

onko vakinaista asevelvollisuuttaan suo
rittamassa vai kuuluuko reserviin ja
millä sotilasarvolla taikka nostoväen
I, II tai III luokkaan vai onko koko
naan vapautettu (tiedot otettava soti
laspassista ja tarkoin ilmoitettava päi
vämäärä, milloin mihinkin ryhmään
siirretty),
onko liikekannallepanomääräys ja minkä
sotilaspiirin ja milloin antama (tiedot
sotilaspassista),
onko vapautumismääräys ja minkä so
tilaspiirin ja milloin antama (tiedot
sotilaspassista),
onko jonkinlainen osittainen vapautu
mismääräys, millainen ja minkä vi
ranomaisen ja milloin antama (tiedot
sotilaspassista),
muita erikoismerkintöjä sotilaspassista,
onko ottanut osaa äsken päättyneeseen
sotaan, missä aselajissa ja joukkoosastossa silloin palvellut (tiedot soti
laspassista),
milloin astunut sotapalvelukseen tai
ylimääräisiin harjoituksiin äsken päät
tyneen sodan aikana ja milloin sieltä
vapautettu tai lomautettu (tiedot soti
laspassista),
onko saanut kunniamerkin tai muun
tunnustuksen kunnostautumisestaan äs
ken päättyneessä sodassa, minkä ja
milloin (tiedot sotilaspassista tai muusta
virallisesta asiakirjasta),
onko ottanut osaa kenttäpostin palve
lukseen ja minä aikoina (tarkat päivä
määrät mainittava virallisten määräys
ten tai sotilaspassiin tehtyjen merkin
töjen perusteella),
millä kenttäpostivirkamiehen tai kenttäpostiljoonin arvolla palvellut keritä-

postissa (tiedot virallisista määräyk
sistä tai sotilaspassista),
19) onko määrätty johonkin väestönsuoje
lutehtävään posti- ja lennätinlaitoksessa ja milloin ja
20) onko ottanut osaa johonkin väestönsuojelukurssiin tai saanut muuta koulu
tusta väestönsuojelutehtävissä ja mil
loin.
Mitä tulee edellämainituissa kohdissa
annettaviin tietoihin, tulee Teidän vas
tata niihin selvästi ja täydellisesti, jottei
minkäänlaisille väärinkäsityksille tai tul
kinnoille jää varaa, ja on jokaisen mies
puolisen viran tai toimen haltijan tai työ
miehen kohdalta annettava vastaus kaik
kiin ylläoleviin seikkoihin ja tiedot otet
tava yksinomaan virallisista asiakirjoista ja
sotilaspassista, joten asianomaisen itsensä
antama pelkkä ilmoitus ei riitä. Mikäli
sotilaspassiin tehtyjen merkintöjen suh
teen tai yleensä asevelvollisuutta tai kent
täpostia
koskevassa
suhteessa
ilmenee
joitakin
epäselvyyksiä,
tulee toimipai
kan siinä kohden kääntyä joko paikal
lisen sotilas- tai suojeluskuntaviranomaisen
taikka aluevalvojan puoleen selvyyden ja
ohjeiden saamiseksi kyseellisessä suhteessa.
Sanotut tiedot on annettava edellämaini
tuista henkilöistä viran- tai toimenhaltijaja työmiesrvhmittäin, luettelemalla heidät
ylemmästä alempaan järjestyksessä.
Niinikään tulee toimipaikkojen tästedes
itse pitää myöskin miespuolisesta henkilö
kunnastaan tarkkaa aakkosellista luetteloa,
josta edellämainitut tiedot ovat koska ta
hansa saatavissa, ja tulee toimipaikkojen
hoitajien ja asianomaisten esimiesten kehoittaa alaisiaan kussakin sattuvassa ta
pauksessa viipymättä toimipaikan hoita

jalle tai muulle esimiehelle sanottuun luet
teloon merkitsemistä ja mahdollisia muita
toimenpiteitä varten ilmoittamaan asevelvollisuussuhteita koskevissa asioissa sotilas
viranomaisilta saamistaan määräyksistä tai
sotapalvelukseen kutsumisesta taikka sota
palveluksesta vapautumisesta ja samalla
esittämään sotilaspassinsa, josta sanotut
merkinnät on tehtävä.
Myöskin tulee toimipaikkojen tästedes
jatkuvasti ja ilman eri kehoitusta viipy
mättä posti- ja lennätinhallituksen kansliaosastolle lähettää ilmoitukset edellämaini
tun miespuolisen henkilökuntansa suhteen
henkilö-, virka- ja asevelvollisuussuhteissa
tapahtuneista muutoksista kuten nimityk
sistä, avointen virkojen tai tointen hoita
miseen annetuista määräyksistä, kolmea
kuukautta
pidemmistä
muista
viranteoista, jos siitä aiheutuu siirto toiselle
paikkakunnalle,, sekä uusien harjoittelijani,
varapostiljoonien, maalaiskirjeenkantajain,
postinkuljettajain, postiasemien, postipysäkkien ja puhelinasemien hoitajien sekä
työmiesten ottamisesta posti- ja lennätinlaitoksen palvelukseen, asevelvollisuuttaan
suorittamaan astumisesta, reservin kertaus
harjoituksiin ja nostoväen harjoituksiin
kutsumisesta,
kenttäpostin
palvelukseen
määräämisestä j. n. e.; ja tulee tällaisten
ilmoitusten kuoreen merkitä sana „Asevelvollisuusasia” . Ellei henkilö, josta ilmoitus
lähetetään, aiemmin ole ollut posti- ja lennätinlaitoksen palveluksessa, on hänestä
samalla annettava kirjelmän alussa maini
tut tiedot.
Edelläolevan ilmoittaa posti- ja lennätinhallitus täten toimipaikoille tiedoksi ja
noudatettavaksi.
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