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POSTITA PAKETIT
KOTIMAAHAN
VIIMEISTÄÄN
21.12.

KORTIT KOTIMAAHAN VIIMEISTÄÄN

POSTITA PAKETIT
ULKOMAILLE VIIMEISTÄÄN*
13.12.
Postita joulukortit edullisemmin jou
lutervehdyksen ikimerkillä. Jos lähetät
useamman kortin, sujauta ne punaiseen
kuoreen.

30.11.
Postita paketit Euroopan ulkopuolelle.
7.12.
Laita paketit matkaan muualle
Eurooppaan.

18.12.
Lähetä joulukortit kotimaan ikimerkillä.

13.12.
Postita paketit Pohjoismaihin.

21.12.
Ehdit vielä postittaa joulukortit MannerSuomeen, kun varustat ne kotimaan
ikimerkillä ja Plus-merkillä. Kortit tulee
postittaa ennen kirjelaatikkoon merkittyä
tyhjennysaikaa.

15.12.
Lähetä paketit Baltiaan.
Tarkista lähestyvät ulkomaan päivämäärät
ja ajankohtaiset tiedot posti.fi/joulu.
NÄIN PALVELEMME JOULUNA
Postilla on Suomen kattavin palvelupiste
verkosto: noin 2300 pakettiautomaattia
ja noin 1000 henkilökohtaisen palvelun
pistettä. Täydennämme joulusesonkiin
verkostoamme avaamalla väliaikaisia nou
topisteitä aluekohtaisesti.
Löydät kaikki palvelupisteet, aukioloajat
sekä kirjelaatikoiden tyhjennysaikataulut
osoitteesta posti.fi/kartta.

Kotimaan
pakettien
hinnat alkaen
5,90 €
posti.fi/laheta.

* Maailmantilanne ja alueittain vaihteleva pandemiatilanne voivat
vaikuttaa lähetysten kulkuun. Muutokset kansainvälisiin kuljetuksiin ja kohdemaan postinjakeluun ovat mahdollisia.
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Välitetään toisistamme
JOULU on lähimmäisenrakkauden juhla.

TÄSTÄ LEHDESTÄ löydät inspiraatiota jouluilon
luomiseen. Nappaa ideat sykähdyttäviin jou
lukortteihin ja vinkit erilaisiin muistamisiin.
Aina lahjan ei tarvitse olla edes uusi. Sopiva
muistaminen voi löytyä myös nettikirpparilta.

 un maailma tuntuu olevan hukassa, pie
K
netkin välittämisen teot ovat merkityksellisiä
ja lisäävät ihmisten välistä yhteyttä. Postitse
lähetetty kortti ja paketti ovat mieltä läm
mittäviä välittämisen keinoja. Muistetaan siis
tänä jouluna niin tuttuja kuin tuntematto
miakin lähellä ja kaukana.

VÄLITTÄMISEN teoista tulee hyvä mieli. Ja kun
on hyvä mieli, saapuu joulurauha.

JOULUN HYVIIN TEKOIHIN tarvitaan meitä

Tunnelmallista joulua!
Toivottavat postilaiset

kaikkia. Me tuhannet postilaiset osallistum
me siihen viemällä jouluiloa jokaiseen kotiin.
Miljoonat joulukortit ja paketit kulkevat tänä
kin jouluna kauttamme saajalleen. Sujuvaksi
ilahduttamisen tekevät myös postin koko
maan kattava automaattiverkosto, helpot
kotiinkuljetukset ja joulua varten avatut väli
aikaiset noutopisteet.

ARTISTI VESALA TEKI KOSKETTAVAN LAULUN
JOULUPUKIN KIRJEIDEN PERUSTEELLA
POSTI ja Vesala ilahduttavat suomalaisia ainutlaatuisella
joululaululla, jonka tekstit pohjautuvat Joulupukin Pääpos
tiin lähetettyjen kirjeiden sisältöön. Vesalan säveltämä ja
sanoittama laulu kantaa nimeä Kirje joulupukille.
Joulupukki saa vuosittain yli puoli miljoonaa kirjettä ym
päri maailman. Kirjeistä piirtyy liikuttava totuus ihmiskun
nasta: missä päin maailmaa asummekaan, toiveemme ovat
hyvin samanlaiset. Lähes aina toiveet liittyvät toisistamme
välittämiseen ja hyvän toivomiseen lähimmäisille. Lasten
kirjeissä toivotaan useimmin leluja ja viihde-elektroniikkaa,
kun taas aikuisten toiveissa korostuvat ystävällisyys, inhimil
lisyys, rakkaus ja maailmanrauha. Nämä toiveet tuotiin nyt
esiin ensimmäistä kertaa koskaan. Lopputuloksena syntyi
2020-luvun joululaulu.
Kirje joulupukille -kappale löytyy Spotifysta ja musiikki
video on katsottavissa YouTubessa.

POSTIA SINULLE on Postin asiakaslehti jokaiseen kotiin.
JULKAISIJA Posti Oy PALAUTE posti.fi/vastaa
EU Ecolabel :

TOIMITUS Sanoma Content Marketing ISSN 1237-4628
PAINOPAIKKA Quad Graphics Europe 2022
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Rakkaudella tehty
Itse tehty joulukortti on ilo antaa ja saada. Ilahduta läheisiäsi
korteilla, joissa ilostuttavat lumiukko, punatulkku ja kuusimetsä.
Materiaaleja ja väriyhdistelmiä vaihtelemalla saat uutta ilmettä
kortteihin. Nappaa simppelit ideat ja päästä luovuus valloilleen.
TEKSTI JANI KOSKINEN KUVAT NINNA LINDSTRÖM

1. SIRKUTTAJA
NUOTTIPAPERISTA.

Piirrä nuottipaperiin
ympyrä linnun vartaloksi
sekä nokka. Väritä linnun
rinta punaiseksi. Leikkaa
kuvio irti nuottipaperista
ja liimaa korttiin. Piirrä
tussilla linnulle silmä,
pyrstö ja jalat. Viimeistele
jouluisella toivotuksella.
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2. VEIKEÄ LUMIUKKO.

Leikkaa eri värisistä
kartongeista lumiukolle pyöreä pää, nenä ja
silinterihattu. Liimaa osat
korttipohjan alareunaan
niin, että osa kuviosta jää
kortin ala- ja sivureunan
ulkopuolelle. Leikkaa
ylimenevät osat pois. Liimaa tai piirrä lumiukolle
vielä musta nappisilmä.
3. KAUNIS HAVUPAINA
TUS. Kasta havu kevyesti

askartelumaaliin. Paina
sen jälkeen havulla kuvio
kartonkiin. Leikkaa kuvio
kartongista ja liimaa se
erilliseen korttipohjaan.
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ASKARRELLUT
KORTIT KUOREEN
Postita askarrellut, taitettavat ja muodoltaan
erikoiset kortit kirjekuoressa. Sulje kuoreen myös
esimerkiksi nauhalla,
koristeniiteillä tai hileellä
koristellut kortit. Helmiä
tai muita kovia koristeita
sisältävät kortit pitää postittaa kuplamuovisessa tai
pahvisessa kuoressa. Alle
50g kortin postitus on
samanhintaista kuorella
tai ilman.

MUISTAA VOIT NÄINKIN
 KORTTI TÄYNNÄ YLLÄTYKSIÄ
Luo kuva-arkistosi aarteista oikeita joulukortteja ja anna Postin
hoitaa lähetys puolestasi. Postimaksun sisältävä kortti toimitetaan suoraan vastaanottajan postilaatikkoon. Vastaanottajan ilo
on moninkertainen, kun sisällytät korttiin lupauksen yhteisestä
elokuvaillasta tai vaikkapa kirpparikierroksesta.

Tilaa postikortti omista kuvista posti.fi/omakuvapostikortti.
 MERKITYKSELLINEN LAHJA
Arkillinen postimerkkejä on loistava lahja – erityisesti kun
merkeissä on lahjansaajalle rakas kuva. Paketoi isovanhemmille
arkillinen lapsenlapsen hymyä ja ystävälle postimerkit, joissa
poseeraa tämän rakas lemmikki.

Lähetä kortit
edullisemmin
viimeistään
13.12.

Tilaa postimerkki omista kuvista posti.fi/omakuvapostimerkki.
 KIRJEELLINEN JOULUMIELTÄ
Ilahduta sukulaisia ja ystäviä joulukirjeellä. Kirjeessä voit kertoa
esimerkiksi kuluneen vuoden kuulumisia ja mistä asioista pidät
kirjeen saajassa. Kirjeen saapumispäivänä vastaanottaja hymyilee taatusti.
4. KUUSIMETSÄ KUUSEN
SISÄLLÄ. Leikkaa kar-

4

tongista kuusi samankokoista teräväkärkistä
pikkukolmiota. Asettele
kolmiot korttipohjaan
niin, että niistä muodostuu suurempi kuusikuvio.
Liimaa kolmiot korttiin ja
koristele kuusten latvat
helmitarroilla.

5. TYYLIKÄS JOULU
TERVEHDYS. Leikkaa

kuviopaperista hieman
korttipohjaa pienempi pala. Liimaa pätkä
satiininauhaa kuviopaperin keskelle. Koristele
satiininauha lumihiutaletai tähtitarroilla. Liimaa
lopuksi kuviopaperi korttipohjaan ja lisää jouluinen
tervehdys.
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Klikkauksella kuusen alle
Tilaa joulun hittilahjat näppärästi verkosta
ja anna postin hoitaa paketit perille.
Kasasimme lahjavinkit neljälle eri budjetille.
TEKSTI PIA HOLLO KUVAT VALMISTAJAT

AL L E
20 €

Luonnonmateriaaleista valmistetun pallon sisällä on
kissaa ilahduttava rapiseva
matatabin hedelmä, 4,99 €,
Gaia, Mustijamirri.fi.

Kettukuosinen pyjamasetti on suloisen pehmeä,
90-130 cm, 16,95 €, Peuhu,
Tokmanni.fi.

Pakohuonepelissä on kaksi
erilaista ja jännää arvoitusta, 19,95 €, Escape Room,
Tokmanni.fi.

Ylellinen ja kosteuttava vartalon sokerikuorinta jättää
ihon samettisen pehmeäksi, 9,90 €/200 ml, Dermosil,
Dermosil.fi.

Luomupuuvillasta valmistettu yhden koon pipo
on katu-uskottava, 39 €,
Makia, Sokos.fi.

Jenna Kostetin Neulottu
Kalevala sisältää 18 Kalevalan runoista inspiraationsa
saanutta neuleohjetta,
34,95 €, Laine Publishing,
Suomalainen.com.

Varavirtalähteellä voi ladata
samanaikaisesti kolmea eri
laitetta, 10 000 mAh kapasiteetti, 34,99 €, Vonmählen,
Verkkokauppa.com.

AL L E
50 €

Kaupungin coolein koiran
vaate on joulunpunainen
huppari, 25-55 cm, 24,99 €,
Rukka Pets x Billebeino,
Mustijamirri.fi.
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AL L E
100 €

Just Dance 2023 Edition
PS5-peli innostaa tanssimaan, 56,99 €, Ubisoft,
Verkkokauppa.com.

Kasviparkitulla nahalla
päällystetty termospullo
on tyylikäs retkivaruste,
59,95 €, JÄRV Outdoor,
Partioaitta.fi.

Pehmeän Rakastettutorkkupeiton saaja on
erityisen tärkeä, 130x170 cm,
79,95 €, Finlayson,
Finlayson.fi.

Tyylikkäät Windstopper
Tour -hiihtorukkaset sopivat myös ulkoiluun, 79,90 €,
Hestra, Intersport.fi.

Retrohenkinen espressokeitin on myös kaunis sisustuselementti, 348 €, Smeg,
Verkkokauppa.com.

Laadukkaat luistimet
innostavat junioria harrastamaan, 179 €, CCM,
Intersport.fi.

Muodikas pata on jokaisen
kotikokin unelma, 119 €/2 l,
Marimekko, Sokos.fi.

YLI
100 €

Kierrätetyistä materiaaleista valmistettu makuupussi
sopii talviretkeilyyn, 400 €,
Marmot, Partioaitta.fi.

#UNCO2BOXING
Tiesitkö, että Posti oli maailman ensimmäinen
logistiikkayhtiö, jonka päästöjen nettonollatavoitteen
maailman arvostetuin auktoriteetti Science Based Targets
initiative hyväksyi keväällä 2022. Kun ostoksesi on Postin
kuljettama, olet mukana matkallamme kohti maailman
vastuullisinta logistiikkaa.
Lue lisää vastuullisuustyöstämme posti.fi/vastuullisuus.
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Kääri pakettiin
käytettyä
Lifestyle-vaikuttaja ja kirpputori-intoilija Minni Juuramo tietää,
ettei lahjan tarvitse olla upouusi ilahduttaakseen saajaansa.
TEKSTI JOHANNA PUUSTINEN KUVAT ANNA HUOVINEN

Kaikenlainen
design, astiat,
lelut, laadukkaat
vaatteet ja korut
ovat oivia lahjoja
käytettyinäkin.
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Y

 ITSEVUOTAVAN materialistinen
L
joulunvietto alkaa olla menneiden aikojen trendi, ja moni
hankkiikin lahjoja tätä nykyä
vain aitoon tarpeeseen.
Second hand -intoilijaksi itseään luonnehtiva vaikuttaja Minni Juuramo menee
ympäristöystävällisen joulun vietossa kuitenkin askeleen pidemmälle. Hän paketoi
kuusen alle myös käytettyjä tavaroita.
”Se on kannattavaa sekä luonnon että
oman lompakon kannalta. Vanhoilla
tavaroilla on myös aina tarina”, Juuramo
sanoo.
Tänä jouluna hän aikoo antaa lahjoina
eteenpäin muun muassa omien lastensa
hyväkuntoisia leluja. Hänen mukaansa
käytetty lahja on kuitenkin oiva valinta
myös aikuiselle.
Lasten lelujen ja vaatteiden lisäksi mainiosti lahjaksi sopivia käytettyjä tavaroita

ovat esimerkiksi kirjat, astiat ja harrastusvälineet. Käytettyä elektroniikkaa
Juuramo on ostanut tehdashuollettuna
erikoisliikkeistä, joista saa laitteille myös
takuun.
Lahjalöytöjä voi Juuramon mukaan tehdä kirpputorien ja antikvariaattien lisäksi
myös käytetyn tavaran verkkokaupoista
tai esimerkiksi Facebook-ryhmistä.
”Vanhaa tavaraa myyvät yritykset, kuten
vintage-liikkeet, tarjoavat myös palautusoikeuden verkko-ostoksille”, Juuramo
huomauttaa.
Koska lahjat on totuttu ostamaan uutena, käytetyn tavaran antamisen etiketti
saattaa mietityttää monia. Pitääkö lahjan
saajalle kertoa, että tavara on käytetty?
”Tavaran tarinan voi kertoa kortissa. Se
tekee lahjasta vielä henkilökohtaisemman. Samalla voi kertoa, miksi lahjan
valitsi ostaa käytettynä.”
Juuramo kannustaa kaikkia suhtautumaan ennakkoluulottomammin siihen,
millainen joululahja voi olla.
”Vie varmasti aikaa, että ajatusmallimme muuttuvat kestävämpään suuntaan.
Onneksi muutosta on jo näkyvissä.”

”TAVARAN TARINAN VOI
KERTOA KORTISSA. SE
TEKEE LAHJASTA VIELÄ
HENKILÖKOHTAISEMMAN."

LÄHDE LIIKKEELLE NÄISTÄ
 TORI.FI
Laaja-alainen kauppapaikka, jossa mm. vaatteita, astioita,
huonekaluja ja leluja.
 PRELOVED.MARIMEKKO.COM
Käytettyä Marimekkoa vintage-helmistä uudempiin tyyleihin.
 FRANCKLY.COM
Designtuotteita vintage-aarteiden ystäville.
 EMMY.FI
Laadukkaita ja hyvin pidettyjä merkkivaatteita.
 VAHANKAYTETTY.FI
Käytettyjä vaatteita ja harrastusvälineitä.
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Kirje
Joulupukilta
on kutkuttava
yllätys
ILAHDUTA joulun odottajaa ainutlaatuisella kirjeellä
itseltään Joulupukilta. Postin sivuilta tilattava kirje
sisältää Joulupukin ja tonttujen lystikkäät kuulumi
set. Kirjeen mukana tulee saajan nimellä personoitu
kiltteystodistus ja väritettävä kortti. Napapiirin erikois
leimalla varustettu kirje toimitetaan jouluksi perille.
Tilaa kirje Joulupukilta kotimaahan viimeistään 13.12.
osoitteessa posti.fi/pukinkirje. Hinta 8,90 €.

Tilaa kirje
Joulupukilta
kotimaahan
viimeistään

KIRJOITA
JOULUPUKILLE!
Joulupukille kirjoittaminen
on monille yksi tärkeimmistä
joulunalusperinteistä. Kirjeessä
voi kertoa esimerkiksi omista
jouluvalmisteluistaan, harrastuk
sistaan ja toiveistaan. Pukkia voi
ilahduttaa myös piirustuksella.
Hyödynnä seuraavalla sivulla
oleva kirjepohja ja kirjoita tervei
sesi pukille. Sulje kirje kuoreen ja
raapusta osoitteeksi
JOULUPUKKI
Joulupukin Pääposti
Tähtikuja 1
96930 NAPAPIIRI

13.12.

JOULUPUKKI SAA POSTIA JOKA PÄIVÄ

Joulupukin pääpostissa Rovaniemellä on tähän aikaan vuodesta melkoinen kuhina. Vilk
kaimpina päivinä pukin postilaatikkoon voi tipahtaa jopa 30 000 kirjettä. Ahkerimmat kirjoit
tajat löytyvät Puolasta, Italiasta, Kiinasta, Suomesta, Englannista ja Japanista. Joulupukki on
vastaanottanut vuosien saatossa noin 20 miljoonaa kirjettä yli 200 maasta.
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Rakas Joulupukki,
Tänä vuonna olen ollut…
□ kiltti ja mukava kaikille
□ tuhma, mutta lupaan parantaa tapani
Parasta joulussa on
□ Joulupukin vierailu
□ piparien leivonta
□ yhdessäolo
□ ananaskonvehdit
Lisäksi:
Toivoisin sinulta:
Rakkaimmilleni toivon:
Terveiseni Joulupukille:
Joulua vietän:

Terveisin,

posti.fi/joulu
Anna palautetta ja voita lahjakortti
verkkoshoppailuihin!
Anna palautetta lehdestä ja osallistu kyselyyn 16.12. mennessä.
Arvomme kaikkien yhteystietonsa jättäneiden kesken kolme
100 euron lahjakorttia vapaavalintaiseen, lehdessä
mukana olevaan verkkokauppaan.
Osallistu myös Vuoden kaunein postimerkki -äänestykseen
osoitteessa posti.fi/vuodenkaunein. Kaikkien äänestäjien kesken
arvotaan useampia palkintoja.

