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Koskeva postivirkamieskursseja.
Valmistaakseen niille harjoittelijoille ja
ylimääräisille virkamiehille, jotka eivät
vielä ole suorittaneet postitutkintoa, tilai
suuden suorittaa tällaisen tutkinnon, on
Postihallitus päättänyt, että tänä syksynä
pidetään postioppikurssit Helsingissä ja tu
levat ne, alkaen tämän syyskuun 20 päi
vänä, kestämään ensi joulukuun 16 päi
vään.
Postivirkamiehen, joka haluaa ottaa osaa
näihin kursseihin, on siinä suhteessa vii
meistään tämän syyskuun 16 päivänä Postihallitukseen jätettävä kirjallinen anomus,
jossa on mainittava:
a) hakijan syntymävuosi,
b) montako luokkaa koulua hakija on
käynyt,
c) milloin hakija on kirjoitettu postilai
tokseen,
d) onko hakija sen jälkeen keskeymättä
ollut virantoimituksessa, sekä
e) missä postitoimistoissa hakija on ollut
virantoimituksessa ynnä nykyinen virantekopaikka.
Hakemusta tulee sitäpaitsi seurata asian
omaisen postitoimiston hoitajan antama to
distus, jossa on mainittava:

1) onko hakija ottanut osaa kaikkiin täy
dellisessä postitoimistossa esiintyviin teh
täviin,
2) voidaanko hakijalla katsoa olevan tar
peelliset, postitointa koskevat perustiedot
sekä muut edellytykset voidakseen tehok
kaalla tavalla nauttia hyväkseen opetusta,
kuin myös
3) mitenkä hakija on täyttänyt virka
tehtävänsä ja onko hakija osottanut harras
tusta postitoimeen.
Ehtona oppilaaksi pääsemiseen näille
kursseille vaaditaan vähintään yhden vuo
den harjoittelu jossakin postikonttorissa tai
postitoimituksessa.
Kurssien loputtua toimeenpannaan tut
kinto niiden kursseihin osaaottavien kanssa,
jotka asianomainen opettaja katsoo siihen
kypsyneiksi.
Jos joku muu postivirkamies, joka vä
hintään yhden vuoden ajan on palvellut
postitoimistossa, haluaa käydä samanlaisen
tutkinnon, on sitä koskeva ilmoittautumi
nen ylempänä lueteltujen tietojen seuraa
mana jätettävä Postihallitukseen viimeis
tään ennen lokakuun loppua 1922.

2.
Koskeva postiljoonikursseja.
Postihallitus on päättänyt toimeen
panna postiljooneille oppikursseja, jot
ka alkavat tulevan lokakuun 2 päivänä ja
tulevat kestämään kaksi kuukautta sekä

602—sa

pidetään joissakin kaupungeista Helsinki,
Viipuri, Tampere, Oulu, Turku, riippuen
siitä, paljonko hakijoita ilmoittautuu.

Henkilöiden, jotka haluavat ottaa osaa
näihin kursseihin, tulee ennen tämän syys
kuun 20 päivää kirjallisesti ilmoittaa siitä
Postihallituksen Kansliaosastolle ja samalla
mainita, mihinkä kursseihin hakija mie
luimmin haluaisi ottaa osaa kuin myös,
koska hakija on otettu ylimääräiseksi pos
tiljooniksi. Ilmoitusta tulee seurata asian
omaisen esimiehen antama lausunto haki
jan sopivaisuudesta virkaan kuin myös sii
tä, miten hän on täyttänyt tehtävänsä.
Kursseille otetaan etupäässä vanhempia

hyvän arvostelun saaneita ylimääräisiä pos
tiljooneja.
Ylimääräinen postiljooni, joka ottaa osaa
asemapaikkansa ulkopuolella pidettävään
oppikurssiin, saa kurssiaikana pitää y li
määräisen postiljoonin palkkionsa. Mikä
postitoimistoille tiedoksi ja noudatettavak
si sekä asianomaisten tietoon saatettavaksi
täten ilmoitetaan.
Helsingissä, Postihallituksessa, syyskuun
8 päivänä 1922.
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Angående posttjänstemannakurs.
För att bereda praktikanter ock extra
tjänstemän, vilka icke ännu avlagt post
examen, tillfälle att undergå sådan examen,
liar Poststyrelsen förordnat att under inne
varande höst en postal undervisningskurs
skall hållas i Helsingfors, och kommer kur
sen att vidtaga den 20 innevarande septem
ber samt pågå intill den 16 nästkommande
december.
Posttjänsteman, som önskar deltaga i
ovannämnda kurs, bör i sådant avseende
senast den 16 innevarande september till
Poststyrelsen inlämna skriftlig ansökan
därom, varvid bör uppgivas:
a) sökandens födelseår,
b) huru många klasser i skola sökanden
genomgått,
c) när sökanden blivit inskriven vid post
verket,
d) huruvida sökanden därefter oavbrutet
varit i tjänstgöring, samt
e) vid vilka postanstalter tjänstgöringen
ägt rum och nuvarande tjänstgöringsorten.
Ansökningen bör dessutom åtföljas av in
tyg, utfärdat av vederbörande postanstaltsföreståndare och upptagande:

1) huruvida sökanden deltagit i alla slag
av göromål, förekommande å en fullständig
postanstalt,
2) om sökanden kan anses äga nödig
posta! underbyggnad och övriga förutsätt
ningar för att på ett tillfredsställande sätt
kunna tillgodogöra sig undervisningen,
samt
3) huru sökanden fullgjort sina tjänste
åligganden och om sökanden visat intresse
för posttjänsten.
Såsom villkor för att bliva antagen till
elev vid 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 posttjänsteman, som minst
ett års tid tjänstgjort vid postanstalt, un
dergå sådan examen, bör ansökan därom, åt
följd av enahanda utredning, som ovanföre
nämnts, inlämnas till Poststyrelsen senast
före utgången av oktober månad 1922.

2.
Angående postiljonskurs.
Poststyrelsen
har
beslutit
att
för
postiljoner anordna undervisningskurser,
som vidtaga den 2 nästkommande oktober
och komma att pågå under två månaders

tid samt hållas i några av städerna Helsingfors, Yiborg, Tammerfors, Uleåborg,
Åbo, beroende på, huru stort antal sökande
anmäla sig,

De personer, som önska deltaga i kur
serna, böra före den 20 innevarande sep
tember till Poststyrelsens Kansliavdelning
därom insända skriftlig anmälan och däri
tillika meddela, i vilken av kurserna sökan
den helst skulle önska deltaga, samt när
sökanden blivit antagen till extra postiljon.
Anmälan bör bifogas utlåtande av veder
börande förman, angående sökandens lämp
lighet för tjänsten och huru han fullgjort
sina åligganden.

Till kurserna antagas främst välvitsordade äldre extra postiljoner.
Extra postiljon, som deltager i under
visningskurs å annan ort an där han har
sin stationsort, bibehålies under kurstiden
vid det extra postiljonsarvode han ar i
åtnjutande av. Detta varder postanstalterna
till kännedom och iakttagande samt vederbörandes delgivande härigenom meddelat.
Helsingfors, å Posstyrelsen, den 8 sep
tember 1922.
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