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Posti- ja lennätinhallitukselle osottamassaan kirjeessä viime kesäkuun 30 päi
vältä on päämajan huolto-osasto kenttäpostista aiheutuneiden jatkuvien kyselyjen
selventämiseksi ilmoittanut, että
1) j o u k o i s t a k o t i s e u d u l l e
lähetettävät yksityiset kenttäpostilähetykset on ohjattava kenttäpostikonttorista tai
yleisestä postitoimipaikasta, joka toimii
kenttäpostikonttorina, leimaamattomina
asianomaiseen keskuskenttäpostikonttoriin,
jossa ne leimataan saapumispäivän päivämääräleimalla (vrt. kenttäpostinohjesääntö
59. ja 62. kohta),
2) lähetettävät ja saapuneet kenttäpostiosoitukset sekä tililtäottokortit on,
ollakseen maksukelpoisia, leimattava asian
omaisessa kenttäpostikonttorissa. Postiosoituksia ja tililtäottokortteja ei anneta
joukko-osastoihin (tai vastaaviin), vaan
ainoastaan niiden irtileikatut kupongit
asianomaisin merkinnöin (vrt. kenttäpos
tinohjesääntö 42, 45—48 kohta),
3) kenttäpostikonttorien on ilmoitet
tava kirjattuina virkakenttäpostilähetyksinä lähetettävissä päivittäisilmoituksissaan kenttäpostipäällikölle ja omalle keskuskenttäpostikonttorilleen ne uudet peiteluvut, jotka ovat liittyneet kenttäpostikonttoriin. Kyseessä olevissa ilmoituk
sissa on myös mainittava:
1415 — 41 .

a) kotiseudulta joukkoihin (keskuskpk)
— lajittain erikseen kenttäpostikirjeiden, korttien ja pakettien arvioitu
lukumäärä,
— samoin erikseen sotilasasiakirjeiden,
korttien ja pakettien arvioitu luku
määrä,
— postiosoitusten lukumäärä ja yh
teissumma,
b) joukoista kotiseudulle (kaikki kenttäpostikonttorit ja ne yleiset postitoimi
paikat, jotka toimivat kenttäpostikonttoreina)
—- lajittani erikseen kenttäpostikirjeiden, korttien ja pakettien arvioitu
lukumäärä,
—- samoin erikseen sotilasasiakirjeiden,
korttien ja pakettien arvioitu luku
määrä,
— A-kassakirjaan merkittyjen postiosoituksien lukumäärä ja yhteis
summa,
— C- ja D-kassakirjaan merkittyjen
postiosoituksien lukumäärä ja yh
teissumma,
—- tihltäottokassakirjaan merkittyjen
tililtäottokorttien lukumäärä ja yh
teissumma.
Lisäksi kiinnitetään toimipaikkojen huo
miota siihen, että kenttäpostiosoitteilla va
rustetut 'paketit on vastaanotettava ehdot-

tomasti vain osoitekorttien seuraamina
sekä että yksityisiin kenttäpostipaketteikin kuuluvat osoitekortit kiinnitetään so
pivalla tavalla paketteihin, joista ne osoitepaikassa voidaan helposti irroittaa.
Samalla posti- ja lennätinkallitus ilmoit
taa, että Suomessa olevan saksalaisen sota
väen kotiinsa lähettämät kenttäpostilähetykset on lähetettävä kenttäpostikonttoreista ja yleisistä toimipaikoista l e i ma a -

m a 11 o m i n a ja eri kuoreen suljettuna
Helsinkiin osoitteella Feldpostamt, Hel
sinki, jos lähetykset on jätetty postiin raja
viivan Vaasa—Kuopio—Joensuu etelä
puolella (mainitut kaupungit mukaanluet
tuna) sekä Rovaniemelle, osoite kenttäpostikonttori N:o 6, jos lähetykset on jä
tetty postiin mainitun rajaviivan pohjois
puolella.

Helsingissä, heinäkuun 7 päivänä 1941.
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