POSTIH A LLITU S.
HELSINGISSÄ,

Kaikille postitoimistoille.

joulukuun 11 p:nä 1917.
N:n I.

5949.

Tulevan vuoden tam m ikuussa alkavat tavanm ukaiset oppikurs
sit postilaitosta koskevien asetusten, kiertokirjeiden, tilien y. m.
tuntem iseksi; ja tulee sellaisia kursseja pidettäväksi Helsingissä,
Viipurissa sekä Vaasassa tai Oulussa, riippuen siitä, paljonko haki
joita ilm oittautuu. K urssit tulevat jatkum aan neljän kuukauden
ajan.
Posti virkamiehen, joka haluaa ottaa osaa johonkin näistä kurs
seista, on siinä suhteessa viim eistään ensi tam m ikuun 2 päivänä
Postihallitukseen jätettävä kirjallinen anomus, jossa on m ainit
tava, m ihin kurssiin hakija mieluimmin haluaa ottaa osaa, sekä
a) hak ijan syntymävuosi,
b) montako luokkaa koulua hakija on käynyt,
c) milloin hakija on k irjo itettu postilaitokseen,
d) onko, hakija sen jälkeen keskeym ättä ollut virantoim ituk
sessa sekä
e) missä postitoimistossa hakija on ollut virantoim ituksessa
ynnä nykyinen virantekopaikka.
H akem usta tulee sitä paitsi seurata asianomaisen postitoim is
ton hoitajan antam a todistus, jossa on m ainittava:
1 ) onko hakija ottanut osaa kaikkiin täydellisessä postitoim is
tossa esiintyviin tehtäviin,
2 ) voidaanko hakijalla katsoa olevan tarpeelliset, postitointa
koskevat perustiedot sekä m uut edellytykset, voidakseen tehokkaalla
tavalla nauttia hyväkseen opetusta, kuin myös
3) m itenkä hakija on täyttänyt virkatehtävänsä ja onko hakija
osottanut h arrastusta postitoimeen.
Ehtona oppilaaksi pääsemiseen näille kursseille vaaditaan
yleensä yhden vuoden harjoittelu jossakin postikonttorissa tai
ensimäisen luokan postitoimituksessa.

K urssien loputtua toim eenpannaan tutkinto niiden kursseihin
osaaottajien kanssa, .jotka asianomaiset opettajat katsovat siihen
kypsyneiksi.
Jos joku muu postivirkam ies, joka vähintäin yhden vuoden
ajan on palvellut postitoimistossa, haluaa käydä samanlaisen tu t
kinnon, on sitä koskeva ilm oittautum inen, ylempänä lueteltujen
tietojen seuraam ana, jätettävä Postihallitukseen viim eistään hu h ti
kuun 1 päivnä 1917 ynnä ilmotus paikasta, missä hakija mieluimmin
tahtoisi käydä tutkinnon.
Mikä postitoim istojen tiedoksi sekä asianom aisten postivirkamiesten tietoon saatettavaksi täten ilmoitetaan.

P. Jam alainen.

John Palmgren.

PO ST ST Y R E L SEN .
HELSINGFORS,
den 11 december 1917.
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Till samtliga postanstalter.

5949.

U nder nästkommande jan u a ri m ånad vidtaga de sedvanliga un
dervisningskurserna uti postala författningar, cirkulär, räkenska
per m. m. och komma sådana kurser att hållas i Helsingfors, Viborg,
samt i Vasa eller Uleåborg, beroende på huru stort antal sökande
anmäla sig. K urserna pågå under fyra månader.
Posttjenstem an, som önskar deltaga i någon af dessa kurser,
bör i sådant afseende senast den 2 nästkommande jan u a ri till P o st
styrelsen inläm na skriftlig ansökan derom, hvarvid bör uppgifvas,
i hvilken af kurserna sökanden helst önskar deltaga samt
a) sökandens födelseår,
b) huru m ånga klasser i skola sökanden genomgått,
c) n är sökanden inskrifvits vid postverket,
d) huruvida sökanden derefter oafbrutet v arit i tjänstgöring
samt
e) vid hvilka postanstalter tjenstgöringen egt rum och nuva
rande tjenstgöringsorten.
Ansökan bör dessutom åtföljas af intyg, u tfärd ad t af vederbö
rande postanstaltsföreståndare och upptagande
1 ) huruvida sökanden deltagit i alla slag a f göromål förekom 
mande å en fullständig postanstalt,
2 ) om sökanden kan anses ega nödig postal underbyggnad och
öfriga föru tsättningar för a tt på ett tillfredställande sätt kunna till
godogöra sig undervisningen, samt
3) huru sökanden fullgjort sina tjensteåligganden och om sö
kanden visat intresse för posttjensten.
Såsom vilkor för a tt blifva antagen till elev vid kurserna erfor
dras i regeln m inst ett års p rak tik vid postkontor eller postexpedi
tion af första klass.

E fte r kursernas afslutande anordnas examen med de kursdelta
gare, som a f vederbörande lärare ansetts dertill mogna.
Önskar annan posttjenstem an, som m inst ett års tid tjeustgjort
vid postanstalt, undergå sådan examen, bör ansökan derom, åtföljd
af enahanda utredning som ofvanföre nämnts, inlemnas till P oststy
relsen senast den 1 april 1917 jem te uppgift om den ort hvarest sö
kanden helst önskar undergå examen.
H vilket postanstalterna till kännedom och vederbörande posttjenstem äns delgifvande härigenom meddelas.
•

P. Jamalainen.

John Palmgren.
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