Postihallituksen
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Yleinen kirjelm ä

Valmistaakseen ndi-lle hartjoitteilijoille ja
ylimääräisille virkamiehille, jotka eivät
■vielä ole suorittaneet iposbitutikiinitioa ja jotka
eiviät ole saaneet käytännöllistä postiope
tusta siinä järjestyksessä kuin Postiballituksen kiertokirjeessä Neo 35 syyskuun 11
päivältä 1920 määrätään, on Postikaliitus
päättänyt, että syksyllä vuonna l'9i2ll pide
tään postioppikurssit Helsingissä ja tulevat
ne, alkaen syyskuun 5 päivänä, kestämään
kolmen kuukauden ajan.
Piostivinkamieben, joka bailuna otta a osaa
mäihiin kursseihin, on isiinä suhteessa -rvuitmeistään ensi elokuun 1 päivänä Postihallitukseen jätettävä kirjallinen anomus, jossa
on .mainittava:
ia) hakijan syntymävuosi,
ib) montako luokkaa koulua, hakija, on
käynyt,
c) milloin hakija on kirjoitettu postilai
tokseen,
d) onko hakija sen jälkeen keskeymättä
ollut iviiramboimiltiulksessa, iseikiä
e) missä postitoimistossa hakija on ollut
virantoimituksessa ynnä nykyinen vinauteikopaikfca..
Hakemusta tulee ,sitäpaitsi, seurata, asian
omaisen postitoimiston hoitajan antama to
distus, jossa on mainittava:
h) onko hakija ottanut osaa kaikkiini täy
dellisessä postitoimistossa esiintyviin tehtä
viin,
2) voidaanko hakijalla katsoa olevan tar
peelliset, postitointa koskevia,t perustiedot
sdkä muut edellytykset, voidakseen tehok
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kaalla tavalla nauttia hyväkseen opetusta,
kuin imyös
3) mitenkä hakija on täyttänyt 'virkateh
tävänsä ja onko hakija osottanut harras
tusta poisti toimeen.
Ehtona oppilaäksi pääsemiseen näille
kursseille vaaditaan vähintään yhden vuo
den harjoittelu jossakin postikonttorissa tai
postitoimituksessa.
Kurssien loputtua toimeenpannaan tut
kinto niiden kursseihin osaaottavien kanssa,
jotka asianomaiset opettajat katsovat siihen
kypsyneiksi.
»Jos joku muu postivirkamies, joka vä
hintään yhden vuoden ajan out palvellut
postitoimistossa, haluaa käydä samanlaisen
tutkinnoin', on sitä koskeva ilmoittautumi
nen ylempänä lueteltujen tietojen seuraa
mana jätettävä iPastihaMiitukiseen viimeis
tään ennen lokakuun loppua l'92ll.
iTämlän yhteydessä ibuamiautetaian että
ylempänäirnainitun kiertokirjeen 111 kohdan
.mukaan pätevyysehtona toimistoapulaisen
toimeen on m. m. postitutkinto ja että kurs
seille on semvnoksi ehdottomasti niiden, il
moittauduttava, jotka Postilhalldtuksen kir
jelmien nojalla ihoitavat toimistoapulaisen
toimia, imutta eivät ole postitutkinto a suo
rittaneet.
Mikä postitoimistoille tiedoksi ja nouda
tettavaksi sekä asianomaisten tietoon saa
tettavaksi täten ilmoitetaan.
Helsingissä, iPostihalildtuk se ssa, toufcofcuun 19 päivänä V9.21..

G. E. F. Albrecht.
John Palmgren.
Paavo A trio.

Poststyrelsens
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A llm änna sk riv e lse

För att Ibereda praktikanter obh extra
tjänstemän, vilka icike ännu avlagt postexamen obh ‘villkia icke erhållit praktisk
postat utbildning i den ordning Poststyrel
sens .cirkulär N :o 35 av den 11 isepteimiber
1920 innehåller, tilllifälle att undergå postexaimen, t e r Poststyrelsen förordnat att under Ihösten 19'2H an postat undervisnings
kurs iskall 'hållas i Helsingfors, obh kom
mer kursen att ividtaga den 5 nästkom
mande september isamt pågå under tre må
nader.
Posttjänsteman, som önskar deltaga i
ovannämnda kurs, bör i isiådant avseende
senast den 1 nästkommande augusti til!
Poststyrelsen inlämna skriftlig ansökan
därom, varvid (bör uppgivas:
a) sökandens födelseår,
ib) Iburu imånga klasser i .skola sökanden
genomgått,
e) när sökanden blivit inskriven vid post
verket,
d) huruvida sökanden därefter oavbrutet
varit i tjänstgöring, samt
e) ivid vilka posta,nistailter tjänstgöringen
ägt rum och nuvarande tjänstgöringsorten.
Ansökningen bör dessutom åtfölja® arv in
tyg, utfärdat av .vederbörande postanstailtsföresfåndare obh upptagande:
1) huruvida sökanden deltagit i alla tsfag
aiv igöromiål förekommande å en fullständig
posta inställt,
2) om sökanden kan anses äga nödig
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postat underbyggnad obh övriga förutsätt
ningar för att på ett tillfredsställande sätt
kunna tillgodogöra eig undervisningen,,
samt
3)
huru sökanden fullgjort sina tjänste
åligganden obh omi sökanden visat intresse
för posttjänsten..
Såsom villkor för att bliva antagen till
elev viid kurserna erfordras minst ett års
praktik vid postkontor eller postexpedition.
Efter kursens avslutande anordnas exa
men med de kursdeltagare, som av vederbö
rande lärare ansetts därtill mogna.
Önskar annan posttjänsterna,n, isom iminst
ett års tid tjänstgjort vid post anstalt, un
dergå sådan examen, bör ansökan däroim,
åtföljd av enahanda utredning ®am ovanföre nämnts, inlämnas till Poststyrelsen se
nast före utgången av oktober månad 1921.
I saimimainihamg Ihlärmed erinrais att jäm
likt punkt 111 i fönenämnda cirkulär en a>v
förutsättningarna för innehava.nde av expediitionisbitirädeislbefattning utgör avlagd postexaimem obh att förty till ikur,sen böra ovill
korligen anmäla, isig de personer, villka enfligt Poststyirelsens skrivelser luppelhlålla, expeditionsbitiädesbefialtthingar, imen icke av
lagt postexamen.
Detita, varder postanStalterna till känne
dom obh iakttagande .samt vedertböramdes
delgivande Ihärigenom meddelat.
Helsingfors, å Poststyrelsen, den 19 maj
1921.

G. E. F. Albreeht.
John Palmgren.
Vaavo A ir io.
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