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Räikkien postikonttorien ja posth
toimituksien hoitajille.
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Tulevan vuoden aikana on aikomus toimeen panna kuusi tavan
mukaista oppikurssia postilaitosta koskevien asetusten, kiertokirjeiden,
tilien y. m. tuntemiseksi, joista kursseista kolme tai neljä, riippuen
näihin ilmoittautuneiden ^henkilöiden lukumäärästä, alkavat tulevan
helmikuun 6 päivänä Helsingissä, Turussa ja Viipurissa tai Nikolainkaupungissa ja tulevat kestämään kolmen kuukauden ajan.
Postivirkamiehen, joka haluaa ottaa osaa johonkin näistä kurs
seista, on siinä suhteessa viimeistään tulevan tammikuun 7 päivänä
Postihallitukseen' jätettävä kirjallinen ilmoittautuminen, jossa on
mainittava hakijan syntymävuosi, milloin hakija on kirjoitettu posti
laitokseen, nykyinen virantoimituspaikka, mihin näistä kursseista
hakija mieluimmin haluaisi ottaa osaa sekä asianomaisen postikontto
rin tai postitoimituksen hoitajan lausunto hakijan virkatoimesta.
Oppilaaksi pääsemiseksi näihin kursseihin vaaditaan yleensä viiden
vuoden harjoittelu jossakin postitoimistossa.
Kurssien loputtua toimeen pannaan tutkinto niiden kurssiin
osaaottajien kanssa, jotka asianomaiset opettajat katsovat siihen
kypsyneiksi.
Jos joku muu postivirkamies, joka vähintäin yhden vuoden ajan
on palvellut postitoimistossa, haluaa käydä samanlaisen tutkinnon,
on sitä koskeva ilmoittautuminen jätettävä Postihallitukseen viimeis
tään tulevan huhtikuun 10 päivänä ynnä ilmoitus paikasta, missä
hakija mieluimmin tahtoisi käydä tutkinnon.

i

Muiden oppikurssien ajasta ja siitä paikasta missä ne pidetään,
annetaan vastedes tieto.
Joka postitoimistojen tiedoksi sekä niissä palvelevien ylimää
räisten apulaisten ja harjoittelijani tietoon saatettavaksi täten ilmoite
taan.
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POSTSTYRELSEN
I

FINLAND.
o®c
h elsin g fo rs

.

den 17 december 1906.

C ill föreståndarene för samtliga
postkontor och postexpeditioner.

♦♦♦

• i 3511.

Under nästinstundande år komma sex sedvanliga undervis
ningskurser uti postala författningar, cirkulär, räkenskaper m. m.
att anordnas, af hvilka tre eller fyra, beroende af antalet anmäl
ningar till resp. kurser, äro afsedda att vidtaga den 6 februari >
Helsingfors, Abo och Viborg eller Nikolaistad samt pågå under tre
månaders tid.
Posttjensteman, som önskar deltaga i någon af dessa kurser, bör i
sådant afseende senast den 7 nästkommande januari till Poststyrelsen
inlemnas kriftlig anmälan, hvilken bör upptaga sökandens födelseår, när
han inskrifvits vid postverket, nuvarande tjenstgöringsorten, i hvilken af dessa kurser den sökande helst önskar deltaga, samt ve
derbörande postförvaltares eller postexpeditionsföreståndares ytt
rande öfver sökandens tjenstevärksamhet. För antagandet såsom
elev vid kursen erfordras i regeln minst ett års praktik vid postan
stalt.
Efter kursernas afslutande anordnas examen med de kursdel
tagare, som af respektive lärare ansetts dertill mogna.
Önskar annan posttjensteman, som minst ett års tid tjenstgjort
vid postanstalt, undergå sådan examen, bör ansökan derom in
lemnas till Poststyrelsen senast den den 10 nästinstundande april
jemte uppgift ä den ort, hvarest sökande helst önskar undergå
examen.

Beträffande tiden för de öfriga kurserna och orten, hvarest
dessa komma att äga rum, skall meddelande framdeles lemnas.
Hvilket postanstalterna till kännedom och vid desamma tjenstgörande extra biträden och praktikanters delgifvande härigenom
meddelas.

p. Jamalainen.
John Palmgren.
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