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”On vain oikeita
tapoja viettää
joulua”

UUDET IDEAT
JOULUN KORTTITALKOISIIN

MIKSI ILAHDUTTAMINEN
TUNTUU HYVÄLTÄ?
1

NÄIN HELPOTAT
LAPSEN JOULUNODOTUSTA

ME JOULUNTEKIJÄT
JOULU SYNTYY lämpimistä ajatuksista ja

hyvistä teoista. Jokainen voi osallistua joulun
tekemiseen omalla tavallaan: yksi postittaa
kortin, toinen kutoo villasukat, kolmas käärii
toivelahjan pakettiin.
Tärkein syy muistaa läheisiä on halu ilahduttaa. Kun saa hyvän mielen toiselle, saa sen
usein myös itselle.
Joulun tekemiseen tarvitaan meitä kaikkia.
Me postilaiset osallistumme siihen lajittelemalla ja kuljettamalla miljoonia joulukortteja
ja paketteja suomalaisiin koteihin. Varmistamme, että lämpimät ajatukset löytävät

vastaanottajansa tänäkin jouluna.
Haluamme tehdä hyvää myös meille
suomalaisille tärkeän Itämeren puolesta.
Olemme mukana vuonna 2020 käynnistyvässä Moomin Charactersin ja John Nurmisen
Säätiön #MEIDÄNMERI-kampanjassa suojelemassa yhteistä mertamme.
Tämä lehti on meiltä sinulle. Haluamme
inspiroida tekemään hyvää ja ilahduttamaan
niitä, jotka ovat tärkeitä juuri sinulle.
Lämmintä joulua!
Toivottavat postilaiset

SUOMALAISEN
JOULUN KUVITTAJA

Liisa Unenge

JOULUKORTTI TUO HYVÄN MIELEN niin saajalleen kuin
lähettäjälleen. Tuhansia postikortteja ja useita postimerkkejä kuvittanutta Virpi Pekkalaa, 73, voi tituleerata
joulun superilahduttajaksi.
Pekkala on piirtänyt postikortteja ammatikseen
lähes neljäkymmentä vuotta. Tänä vuonna Pekkala on
kuvittanut paitsi 19 uutta joulukorttia myös kolme joulupostimerkkiä. Pekkalan fanikerho pitää lukua taiteilijan
tuotannosta. Virpi Pekkala -kerhon tilastojen mukaan
taiteilija on kuvittanut uransa aikana yli 3000 korttia.
Joulu on Pekkalalle tärkeää aikaa.
”Olen syntynyt joulukuun ensimmäisenä päivänä,
minkä vuoksi tontut ja satuolennot ovat aina olleet
lähellä sydäntäni”, hän kertoo.
Pekkala postittaa tänä vuonna läheisilleen yli 200
joulukorttia, jotka hän on itse kuvittanut. Korttien kulmiin
hän liimaa kuvittamansa joulumerkit.
”Kirjoitan jokaiseen korttiin käsin lyhyen joulutervehdyksen. Siitä alkaa minun jouluni.”

1.

LEENA LUKKARI
Virpi Pekkalan kuvittamissa vuoden 2019 joulupostimerkeissä
näkyvät suomalaiset jouluperinteet.
1. Joulusaunojat-merkillä (1,10€) postitat kortit kotimaahan
viimeistään 11.12.
2. Joulukonsertti-ikimerkillä (1,60 €) postitat kortit
kotimaahan viimeistään 17.12.
3. Talven ihmeitä -ikimerkillä (1,70 €) postitat enintään
20 gramman painoisia kirjeitä ja kortteja kaikkialle maailmaan.

2.

3.

Postia sinulle on Postin asiakaslehti jokaiseen kotiin. JULKAISIJA Posti Oy // PALAUTE postiasinulle@posti.fi
tai Postia sinulle, PL 7, 00011 POSTI // PÄÄTOIMITTAJA Kristina Saaristo // TOIMITUS Sanoma Content
Marketing // PAINOPAIKKA Walstead Central Europe Krakova 2019 // ISSN 1237-4628
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OMA KUVA POSTIMERKKIIN
Poimi hauskat ideat ja käytännölliset kuvausvinkit
jouluiseen omakuvapostimerkkiin.

Kuvat: Anne-Mari AHonen ja Getty Images

TILAA POSTIMERKKI omalla kuvalla
verkossa tai mobiilissa. Omakuvapostimerkki on kotimaan
ikimerkki, joka myydään 10 merkin
arkeissa. Yhden arkin hinta on
25 euroa. Teetä merkit itselle tai
lahjaksi sille, jolla on jo kaikkea.

 PIENEEN POSTIMERKKIIN
kannattaa valita tiukasti rajattu
kuva. Laajassa kuvassa aihe ei
välttämättä erotu kovin selvästi.

 AIHEEN LISÄKSI kuvassa ovat
tärkeitä tausta, valaistusolosuhteet
ja tunnelma. Postimerkkikoossa
toimivat paremmin maiseman yksityiskohdat kuin laajat näkymät.

K U VA U S V I N K K I
Pyri vangitsemaan
välittömyys ja aitous lasta kuvatessa.
Arkiset tilanteet ovat usein kiinnostavampia ja hyväntuulisempia kuin väkinäiset
poseeraukset.

K U VA U S V I N K K I Tue puhelin esimerkiksi
puuhun, jos kuvaat hämärässä. Näin
varmistat, että kuvasta tulee terävä.

 TARKASTELE KOHDETTA linssin läpi
eri etäisyyksiltä. Käytä zoomia tai
liiku itse lähemmäs ja kauemmas
kohdetta.
K U VA U S V I N K K I Luontoa kuvatessa
kiinnostavuus voi joskus löytyä hyvinkin
läheltä kuvatuista yksityiskohdista.
Esimerkiksi kukan ei aina tarvitse mahtua
kokonaan kuvaan.

NÄIN TILAAT
POSTIMERKIN
OMASTA KUVASTA
1 Mene osoitteeseen
posti.fi/omakuvapostimerkki.
2 Lataa postimerkkiin
valitsemasi kuva.
3 Valitse postimerkkiin
haluamasi kehys.
4 Täytä yhteystietosi ja valitse
toimitus- ja maksutapa.

Kuvausvinkit antoi
valokuvaaja Mikko Hannula.

 VAIKKA PUHELIN on kädessä
usein pystyasennossa, on joskus
hyvä kokeilla, olisiko kuva mielenkiintoisempi vaakakuvana.
K U VA U S V I N K K I Kuvaa karvakaverisi lemmikin korkeudelta. Lemmikin pitäminen
paikallaan voi olla haastavaa, joten
mitä useamman kuvan nappaat, sitä
suurempi on todennäköisyys onnistua.

Saat 20 % alennuksen koodilla
OMAKUVA, kun tilaat merkit
viimeistään 8.12.

3
3

Ooppera- ja konserttilaulaja Waltteri Torikka
esittää joulukiertueellaan
Sydämeni joulu -levyltä
tuttuja klassikoita ja kokonaan uusia kappaleita.

4

JOULU OMAAN TAPAAN
Waltteri Torikka, 35, rakastaa joulua, mutta
jouluaaton hän saattaa viettää joogamatkalla
Aasiassa kaukana tontuista ja lanttulaatikosta.
teksti LEENA LUKKARI kuva JOUNI HARALA

KUN TUOMET PUHKESIVAT kukkaan kesäkuussa,
teessa hartautta, klassisia elementtejä ja viihooppera- ja konserttilaulaja Waltteri Torikka teellisyyttä.
tapaili tutun joululaulun sanoja: Lumi on jo
”Tavoitteeni on, että jokaisella kuulijalla on
peittänyt kukat laaksosessa, järven aalto jää- konsertin jälkeen jotain kotiin vietävää.”
tynyt talvipakkasessa.
Koska suurin osa kiertueen joululauluista on
Siitä alkoi Torikan tämän vuoden joulukon- mollivoittoisia, heittää Torikka kappaleiden
serttikiertueen ohjelmiston suunnittelu. Joulu- väliin spiikkejä, jotka estävät tunnelmaa vajoakuussa Torikan uljas baritoni kajahtaa yhdessä- masta liian raskaaksi.
toista kirkossa ympäri Suomea.
Joulukiertueella kuullaan monien klassikko”Joulun lämpö on ajatonta sydämen läm- joululaulujen ohella Torikan osin sanoittama
pöä, joka tuntuu hyvältä myös kesällä”, jou- Ei mitään hätää -kappale. Hän esittää sen
luihmiseksi tunnustautuva Torikka
Sydämeni joulu -levyllä yhdessanoo.
sä Kaija Koon kanssa. Laulussa
Erityisesti joululaulutulkinnoislumihiutaleet leijailevat, enkelitaan tunnettu Torikka tietää, että
kuoro laulaa ja kaipaus jonneNostalginen
kun joulukiertuetta on suunniteltu
kin kauas on suuri.
kaipuu
ja joululauluja laulettu kesästä
”Nostalginen kaipuu mensaakka, voi seurauksena olla jouneen
ajan joulutunnelmaan
menneen ajan
luähky ennen kuin joulu on viralkuuluu minun jouluuni. Lapsena
joulutunnelmaan
lisesti alkanutkaan. Viime joulun
katsoin aina Samu Sirkan joulukuuluu minun
hän päätyikin joogaamaan Aatervehdyksen. Siinä on sitä oijouluuni.
siassa.
keaa joulun tunnelmaa.”
”Muutama vuosi sitten vietin
TORIKKA EHTII KÄYDÄ joulukiermukavan joulun ystäväni oopperalaulaja Timo Riihosen perheen luona Poh- tueen aikana kotona lähinnä hengähtämässä.
jois-Saksassa. Joimme glögiä ja samppanjaa Siellä lähestyvää joulua ei huomaa, sillä Torikka ei koristele kotiaan jouluun. Hän luo tunnelja söimme luomuankkaa.”
Myös traditionaaliset perhejoulut ovat Tori- maa mieluummin polttamalla kynttilöitä.
”Niitä täytyy olla paljon, koska kerrostalokalle tuttuja. Hän haluaa kuitenkin muistuttaa,
että oikeita tai vääriä tapoja joulun viettoon ei asuntooni ei saa takkaa.”
Torikka ei vielä tiedä, missä viettää jouluaaole olemassakaan. Tärkeintä on viettää joulu
ton. Sen hän kuitenkin tietää, että haluaa olla
niin kuin itsestä hyvältä tuntuu.
rennosti farkuissa ja villasukissa laulamatta yhNYT TORIKKA KESKITTYY täysillä Sydämeni joulu
tään ainutta joululaulua.
-konserttikiertueeseensa. Hän on suunnitellut
”Ellen sitten satu jostain syystä innostumaan”,
konsertin niin, että mukana on sopivassa suhhän lisää virnistäen.
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ILAHDUTA
ITSE TEHDYLLÄ
Hyödynnä kodin kierrätysmateriaalit joulukorteissa.
Nämä helpot kortit syntyvät jämäkankaista, lehdistä,
narunpätkistä ja kirjekuorista.
teksti OUTI HAKKARAINEN kuva TUOMAS KOLEHMAINEN

TILKKUKUUSI

JOULUN TÄHTI

TARVIKKEET: Kaksiosainen A6-korttipohja,

TARVIKKEET: A6-korttipohja, tukevaa pahvia,

ohuita puuvillakankaita, nitoja, liimaa ja
musta tussi.
1 Revi kankaista noin 1 cm:n levyisiä suikaleita. Pätki ne noin 14 cm:n pituisiksi. Aseta
pätkät kortin etupuolelle kankaan oikea puoli
korttia vasten niin, että ensimmäinen suikale
tulee lähimmäs kortin alareunaa ja seuraavat
puoliksi edellisen päälle.
2 Nido suikaleet keskeltä kortin etupuoleen.
Tee kaikkiin suikaleisiin solmu samoin päin.
Levitä liimaa korttiin solmujen molemmille
puolille. Suorista suikaleet oksiksi ja liimaa ne
pohjaan. Leikkaa suikaleet kuusen muotoon.
3 Piirrä runko ja latvatähti. Liimaa korttipohjan etu- ja takapuolet yhteen, jotta niitit
jäävät piiloon.

puuvillalankaa ja neula, sinitarraa, tarrakirjoitin tai tussi.
1 Piirrä ja leikkaa pahvista kaksi tähteä
(Ø 9 cm). Leikkaa molempiin tähtiin viillot
kahden sakaran väliin. Tee viilto myös kortin
etupuolen yläreunaan.
2 Vie puuvillalanka neulalla toisen tähden
yhden sakaran läpi. Solmi lanka lenkiksi ja
vedä se korttipohjan viillon läpi. Kiinnitä
alimmainen tähti sinitarralla korttipohjaan ja
päällimmäinen toiseen tähteen. Kiinnitä tai
kirjoita joulutervehdys kortin alareunaan.

JOULULINTUPUSSI

TARVIKKEET: A6-korttipohja, tukevia

papereita (esim. kirjekuori, jossa on
harmaa sisäpuoli), sakset ja sinitarraa.
1 Taita harmaa ja valkoinen paperi kaksin
kerroin. Leikkaa harmaasta paperista lintu
niin, että taite jää sille reunalle, jolla on linnun
vatsa. Leikkaa valkoisesta paperista siipi
niin, että taite jää siiven lyhimpään reunaan.
Leikkaa lintuun ja siipeen neljä noin 8 cm:n
pituista suikaletta taitetulta reunalta kohti
vastakkaista reunaa.
2 Pujottele siiven ylin suikale vuorotellen
linnun suikaleiden sisään ja ympärille. Toista
sama lopuilla siiven suikaleilla aina päinvastaisessa järjestyksessä kuin edellinen. Käytä
tarvittaessa apuna pinsettejä.
3 Leikkaa paperista 8 mm:n levyinen suikale
ja kiinnitä se pussin sisään ripustuslenkiksi.
4 Kiinnitä lintu sinitarralla korttiin, jotta vastaanottaja voi irrottaa sen kuusenkoristeeksi.
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HAITARIKUUSI

TARVIKKEET: Kaksiosainen A6-korttipohja,

lehtiä tai muuta värikästä paperia, sakset,
liimaa ja musta tussi.
1 Leikkaa paperista kuusi suikaletta (koot
noin 2 x 12 cm, 3 x 15 cm, 4 x 17 cm, 5 x 19
cm, 6 x 20 cm ja 7 x 22 cm). Taittele suikaleet haitareiksi (taitosten syvyys noin 8 mm).
Leikkaa haitarit niin, että molempien reunojen
viimeinen taitos kääntyy alaspäin.
2 Merkitse haitareiden paikat kortin taitteeseen 2 cm:n välein. Alin haitari tulee 2,5 cm:n
päähän alareunasta. Levitä liimaa haitareiden viimeisiin taitoksiin. Liimaa haitarit
taitteeseen merkittyihin kohtiin levein haitari
alas ja kapein ylös.
3 Piirrä kuuselle runko ja latvatähti.

KUORELLA VAI ILMAN?
Itse askarrellut, taitettavat ja muodoltaan
erikoiset kortit kannattaa aina postittaa
kirjekuoressa. Sulje kuoreen myös esimerkiksi
nauhalla, koristeniiteillä tai hileellä koristellut kortit. Kortin postitus on saman hintaista
kuorella ja ilman.

Solmi kuusi tilkuista.
Tarvitset vain
nitojan ja liimaa.

Pujottele
perinteisen
sydämen
sijaan
lintupussi.

Kun kaksi tähteä
sujauttaa lomittain,
syntyy kolmiulotteinen kuusenkoriste.

Paperihaitarien
taittelu onnistuu
lapsiltakin.
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RAKAS
KORTTIPERINNE
Lapsena Marianne Paavola, 34, auttoi äitiään joulukorttien lähettämisessä.
Nyt hän postittaa joka joulu kortteja yhdessä kolmen lapsensa kanssa.
teksti LEENA LUKKARI kuva TUOMAS KOLEHMAINEN

ITSENÄISYYSPÄIVÄN AATTO on Paavoloiden kolmilapsisessa perheessä tärkeä päivä. Silloin joulukuusi kannetaan sisälle omakotitalon olohuoneeseen.
Kuusi koristellaan porukalla lasten rautalangasta kieputtamilla sydämillä ja sykkyröillä sekä
askartelumassasta taputtelemilla ympyröillä,
joihin on painettu kuvioita Kastehelmi-juomalasilla.
”Kuusen tuoksu tuo joulun kotiimme”, sanoo
perheen äiti Marianne Paavola.
Viimeistään itsenäisyyspäivän tienoilla Paavola aloittaa myös joulukorttien kirjoittamisen.
Hän lähettää joka joulu vähintään 30 korttia,
jotka hän teettää usein valokuvasta.
”Yksi suosikeistani on mustavalkoinen kuva
lapsista, jossa jokaisella on kädessään valkoinen
paperi. Niihin kirjoitetuista sanoista muodostuu
joulutervehdys: ihan parasta joulua.”
Osoitteiden kirjoittamiseen Paavola varaa
yhden kokonaisen illan. Hän on tallentanut läheistensä yhteystiedot vanhaan osoitekirjaan.
Vuosien saatossa osoitteita on yliviivattu ja uusia
kirjoitettu tilalle.
Lapset auttavat kirjekuorien sulkemisessa ja
postimerkkien liimaamisessa. Lopuksi kaikki kortit sujautetaan punaiseen kuoreen – tai ainakin
melkein kaikki.
”Joka vuosi jonkun kortin lähettäminen jää
viime tippaan puuttuvan osoitteen vuoksi. Nekin ehtivät onneksi perille kotimaan ikimerkillä”,
Paavola sanoo.
Vuosittain hän myös saa kymmeniä joulukortteja, joista jokainen tuo hyvän mielen.
”Kiinnitän kortit yläkertaan vievän portaikon
seinään. Siinä niitä on helppo ihastella aina ohi
kävellessä.”
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KO RT T I T U O J O U LUM I E L E N
Postikortti on helppo tapa jakaa jouluiloa. Poimi tärkeät
päivämäärät ja täsmävinkit sujuvaan korttirumbaan.
1. MILLAISIA JOULUKORTTEJA POSTITAT?

A

Käsistäni kätevänä
askartelen kortit itse.

B

Komeimmat kortit syntyvät
ottamastani valokuvasta.

C

Ostan valmiita kortteja.
Se on ihanan helppoa!







Itse askarreltu kortti on hauska antaa
ja saada. Hyödynnä jouluaskarteluissa
esimerkiksi aikakauslehtiä ja jämäkankaita. Uudet, kestävät ideat korttitalkoisiin löydät sivulta 6.

Kukapa ei ilahtuisi persoonallisesta
kortista, jonka lähettäjä on itse
suunnitellut? Kurkkaa ohjeet omakuvakortin teettämiseen sivulta 15.

Löydät takuulla sopivan kortin
jokaiselle läheiselle valtavasta
valmiskorttivalikoimasta. Halutessasi
voit levittää joulumieltä hyväntekeväisyyskortilla, jonka postimaksu on
valmiiksi maksettu.

2. MISTÄ HANKIT POSTIMERKIT?

A

Tilasin ne jo
verkkokaupasta.

B

Joulukiireet painavat.
Mistä hankin ne kätevimmin?

C

Kunhan ensin löytäisin
kadoksissa olevat osoitteet.







Merkit suoraan kotiovelle – onpa
kätevää! Voit tilata joulumerkkejä
Postin verkkokaupasta osoitteesta
posti.fi/ostoksille. Myynnissä on
tämän vuoden joulumerkkien lisäksi
myös edellisvuosien suosikkeja.

Ei hätää, ehdit kyllä! Postimerkkejä
myydään paitsi postissa myös
R-kioskeilla, kirjakaupoissa ja
useimmissa ruokakaupoissa. Voit siis
ostaa merkit vaikkapa seuraavien
ruokaostosten yhteydessä.

Jos postinumerot ovat hukassa,
tarkista ne postinumerohausta osoitteesta posti.fi/postinumerohaku.
Tallenna läheisten osoitetiedot
kännykän yhteystietoihin, niin sinun
ei tarvitse käyttää aikaa niiden
haalimiseen taas ensi jouluna.

3. JA SITTEN KORTIT POSTIIN! MILLOIN POSTITAT NE?

A

Hyvissä ajoin
punaisessa kuoressa.

B

Viimeistään viikkoa
ennen aattoa.

C

Tarkoitus on olla
ajoissa, mutta…







Se kannattaa! Postitat kotimaan joulukortit edullisimmin Joulusaunojatmerkillä tai edellisjoulujen ikimerkillä
varustettuna viimeistään 11.12.
Kortit kannattaa sulkea punaiseen kuoreen ennen kirjelaatikkoon tiputtamista.

Jos et ehdi postittaa kortteja
punaisessa kuoressa, voit
lähettää ne Joulukonserttipostimerkillä tai muulla kotimaan
ikimerkillä varustettuna
viimeistään 17.12.

Matti Myöhäisenä liikkeellä? Vaikka
postittaisit joulukortit vasta 18.–19.12.,
ehtivät ne perille jouluksi, kunhan
muistat liimata niihin kotimaan ikimerkin lisäksi myös Plus-merkin (Plusmerkki käy vain Manner-Suomessa).
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TOIVOA PAKETISSA
Marica Thorénin, 34, paketit tuovat jouluiloa niille, joilla ei ole varaa
ostaa lapsille lahjoja tai kattaa pöytään jouluruokia.
teksti LEENA LUKKARI kuva TUOMAS KOLEHMAINEN

mys, mutta parin päivän päästä poika kantoi omia leikkiautojaan paketoitaviksi.”
Thorén toimittaa osan paketeista perille postitse, sillä
silloin on mahdollisuus auttaa myös niitä, jotka eivät asu
samalla paikkakunnalla. Hän pakkaa postitettavat lahjat
tukeviin pahvilaatikoihin, joissa kotiin on saapunut verkkokauppaostoksia.
”Paketin lähettäminen Postin automaatilla on helppoa. Maksan lähetyksen netissä ja vien paketin automaatin lokeroon. Automaatilla asioidessa ei tarvitse välittää aukioloajoista.”
Vaikka Thorén onkin ahkera postittaja, jää lahjoja jaettavaksi myös aattoillaksi kotiin. Silloin suvun sisarukset perheineen kokoontuvat yhteen.
”Meillä on perinne, että aikuiset saavat vain yhden
lahjan, jonka antaja arvotaan. Usein lahja on jotakin
aineetonta, kuten kutsu lätkämatsiin tai keilaamaan.”

MUUTAMA VUOSI SITTEN Marica Thorénin jouluvalmistelut
saivat yllättävän käänteen.
”Törmäsin Facebookissa ryhmään, jonka kautta vähävaraiset perheet voivat pyytää yksityisiltä ihmisiltä apua
joulun järjestämiseen”, Thorén kertoo. Koska joulu on lasten juhla, erityisesti perheiden tarinat koskettivat häntä.
”Kaikilla ei ole rahaa edes välttämättömyyksiin, kuten
uusiin vaatteisiin. Taustalla saattaa olla muun muassa
pitkäaikaistyöttömyyttä tai sairauksia.”
Nykyään Thorén muistaa joulupaketeilla paitsi läheisiään myös niitä, joilla ei ole mahdollisuutta järjestää joulua omin avuin. Hyväntekeväisyyspaketteihin sujahtaa
pääasiassa vaatteita ja leluja lapsille.
Myös Thorénin 5-vuotias poika on sisäistänyt antamisen ilon.
”Paketoidessamme avustettavien lasten lahjoja poikani tiedusteli, ovatko paketit hänelle. Vastaus oli petty-
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PAKETIT PERILLE JOULUKSI
Joululahjat kulkevat postitse kaukanakin asuville läheisille. Näillä vinkeillä lahjat
löytävät vastaanottajansa sopivasti ennen joulua.

AUTOMAATTI AUTTAA
POSTITUKSESSA
 POSTITA KOTIMAAN joulupaketit
viimeistään 20.12. Lähetät paketit
helpoimmin ja edullisimmin maksamalla postimaksun OmaPosti-sovelluksessa tai Postin verkkosivuilla. Saat
koodin, jonka kirjoitat pakettiin. Voit
jättää paketin mihin tahansa Postin
automaattiin tai toimipisteeseen.
 POSTIN LAAJAN ja tiheän automaattiverkoston ansioista voit itse
valita, missä ja milloin haluat asioida.

Lisätietoa paketin
lähettämisestä:
posti.fi/laheta
Postin automaatit ja
kaikki noutopisteet:
posti.fi/kartta

NOUDA PAKETIT,
KUN SINULLE SOPII

VALITSE VASTUULLINEN
KULJETUS

 KUN VALITSET verkkokaupassa
toimitustavaksi Postin, kuljetamme
pakettisi perille nopeasti, varmasti
ja ekologisesti. Voit päättää, noudatko pakettisi Postin automaatista,
postista vai tilaatko sen suoraan
kotiovelle.
 POSTIN AUTOMAATISTA voit noutaa
paketin silloin, kun se sinulle parhaiten
sopii. Saat tekstiviestillä lokerokoodin,
kun pakettisi on saapunut automaattiin. Näppäile koodi automaattiin ja
ota paketti lokerosta.
 JOTTA KAIKKI PAKETIT pääsevät
perille viiveettä, avaamme joulun
ajaksi väliaikaisia noutopisteitä.
Suurimmissa kaupungeissa toimitamme lähetyksiä myös viikonloppuisin ja
kuljetamme verkkokauppatilauksia jo
tilauspäivänä.

 KULJETAMME PAKETTISI perille
aina ympäristön huomioiden. Kaikki
jakelupalvelumme ovat hiilineutraaleja asiakkaille Suomessa. Kun yhden
paketin kuljettaminen tuottaa 700
grammaa hiilidioksidia, varmistamme,
että toisaalla tuotetaan saman verran
vähemmän hiilidioksidia.
 KANNAMME VASTUUMME ympäristöstä pienentämällä jatkuvasti hiilijalanjälkeämme ja hyvittämällä kaikki
toiminnastamme syntyvät päästöt.
Olemme mukana sertifioiduissa ilmastoprojekteissa, kuten tuulivoimahankkeissa Turkissa ja Intiassa.

Joulupostin päivämäärät
ja lisätietoa joulun
ajan palveluista:
posti.fi/joulu

JOULUN PIKKU APULAINEN
OmaPosti-sovelluksella joulun paketit ja laskut hoituvat kätevästi.
MAKSUTTOMALLA OmaPosti-sovelluksella pakettien lähetys ja vastaanotto on
helppoa. Kun maksat lähtevän paketin
sovelluksessa, saat sen matkaan aina
edullisimmin.
OmaPostissa voit seurata lähetysten
kulkua ja toimituksen tilaa. Sovelluksen
Oma noutopiste -kohdassa voit valita,
mistä pakettisi noudat. Postin palvelupisteitä on runsaasti ympäri Suomen,
joten voit noutaa paketin vaikkapa työmatkan varrelta tai ruokakaupasta silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Sovellus

muistuttaa, kun paketit ovat noudettavissa. OmaPosti kertoo myös, milloin vastaanottaja noutaa lähettämäsi paketin.
OmaPostissa voit lisäksi hallinnoida,
maksaa ja arkistoida laskuja pankista
riippumatta. Sovellus muistuttaa laskujen
eräpäivistä.
Voit käyttää OmaPostia paitsi älypuhelimen sovelluksena myös tietokoneella
tai tabletilla. Lataa näppärä ja maksuton OmaPosti-sovellus iPhonelle App
Storesta ja Android-puhelimelle Google
Play -kaupasta.
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JAETTU ILO

VUODEN
KAUNEIN
Mikä on mielestäsi vuoden 2019
kaunein postimerkki? Valitse suosikkisi ja äänestä. Kilpailussa mukana
olevat postimerkit on esitelty tällä
aukeamalla sekä verkossa osoitteessa posti.fi/vuodenkaunein.
Kaikkien äänestäjien kesken
arvomme yhden 250 euron arvoisen
S-ryhmän lahjakortin ja 5 postimerkkiaiheista palkintoa. Lisäksi kaikkien
postikortilla äänestäneiden kesken
arvotaan 3 Postimerkkien Vuosilajitelma 2019 -kokoelmaa (arvo
109 euroa/kpl).
Postikortilla äänestäessäsi kirjoita korttiin suosikkipostimerkkisi kilpailunumero, oma nimesi, osoitteesi,
puhelinnumerosi ja mahdollinen
sähköpostiosoitteesi. Lähetä kortti
osoitteeseen Posti Oy, Vuoden kaunein -kampanja, PL 7610, 00002
Helsinki. Liimaa kortin kulmaan
postimerkki ja sujauta kortti kirjelaatikkoon. Äänestysaika päättyy
31.12.2019. Palkinnot toimitetaan
voittajille helmikuussa 2020.
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Getty Images

Seuratkaa
joulun valmisteluja
osoitteessa
posti.fi/joulupukinposti
ja Facebook-sivulla
Joulupukin
Pääposti.

MONTA PÄIVÄÄ JOULUUN ON
Tee aaton odotuksesta kuukauden mittainen ilo lapsille.
teksti K AT R I R I I H I VA A RA

LÄHTEKÄÄ JOULUVALOKÄVELYLLE
Pihojen ja ikkunoiden jouluvalot ovat hauska bongauskohde koko perheen yhteisille kävelyretkille. Laskekaa,
kuinka monta poroa, tähteä tai kynttelikköä näette. Entä
montako eri väriä mahtuu kävelyretkellä nähtyihin valoketjuihin?

TILAA LAPSELLE
KIRJE JOULUPUKILTA

JÄRJESTÄKÄÄ PIPARKAKKUTALKOOT
Piparkakkutalon rakentaminen on tiimityötä. Lapset saavat piirtää mieleisensä talon, johon aikuiset tekevät kaavat. Jokaiselle riittää hommaa: on suunniteltavaa, kaulittavaa, koristeltavaa ja tietenkin maisteltavaa. Kutsukaa
talkoisiin mukaan myös isovanhemmat tai tuttavaperhe.

Vinkit antoi Vauva- ja
Meidän Perhe -lehtien
päätoimittaja Maija
Koski, jolle joulun merkitys
kasvoi vanhemmaksi tulon
myötä. Koski kannustaa
aikuisia heittäytymään
joulun odotukseen
lasten tavoin.

KIRJOITTAKAA JOULUPUKILLE
Joulupukille kirjoittaminen on lapselle leikkiä, jossa mielikuvituksen saa päästää valloilleen. Kun kirjoitatte pukille yhdessä, saat samalla mahdollisuuden keskustella
lapsen kanssa siitä, millaiset asiat ovat hänelle tärkeitä.
Kannusta lasta haaveiluun ja herättele pohtimaan, että
lelujen lisäksi voi toivoa myös aineettomia lahjoja.

Kuva Panu Pälviä

Joulupukilta saapuva kirje ja
kiltteystodistus rauhoittavat
kaikkein malttamattomimpien
joulun odottajien mieltä. Postin
sivuilta tilattavan personoidun
joulupukin kirjeen voi tilata 13
eri kielellä mihin päin maailmaa tahansa.
Tilaa joulupukin kirje kotimaahan viimeistään 15.12.
ja Eurooppaan viimeistään
10.12.

Näin tilaat:

LÄHETTÄKÄÄ
JOULUPUKIN
KIRJE
OSOITTEESEEN:

TEHKÄÄ VIIME HETKEN VALMISTELUT YHDESSÄ
Jouluaattona tunnit tuntuvat lapsista usein pitkiltä ja
jännitys kasvaa iltaa kohden. Anna perheen pienimpien
valita kuusenkoristeet tai kattaa joulupöytä, niin aika
kuluu sukkelammin. Tärkeintä on yhdessä tekeminen – ei
se, onko kaapit siivottu ja neilikat kinkun päällä suorassa
linjassa.

Joulupukki
Joulupukin Pääposti
Tähtikuja 1
96930 NAPAPIIRI,
ROVANIEMI
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1 Mene osoitteeseen
posti.fi/pukinkirje.
2 Täytä kohdemaa, kieli
ja kirjeen vastaanottajan
yhteystiedot.
3 Täytä tilaajan tiedot
ja valitse maksutapa.
4 Maksa ostoksesi. Kirje
toimitetaan perille jouluksi.

LAHJA TOISELLE
TUO ONNEN ITSELLE
Hyvän tekeminen muille on tutkitusti yksi tehokkaimmista
tavoista lisätä omaa onnellisuutta. Miksi toisen
ilahduttamisesta tulee niin hyvä mieli?

KUN ONNELLISUUSTUTKIJA Lotta Uusitalon lapset olivat pieniä, olivat joululahjakasat perheessä suuria. Vaikka lapset ovat kasvaneet
nuoriksi aikuisiksi, muistetaan Uusitaloilla yhä
muita perheenjäseniä jouluna.
”Viime jouluna 21-vuotias poikani antoi
koko suvulle lahjaksi kirpputorilta ostetut villapaidat. Minä sain islantilaistyyliin ja isoisä
pohjalaistyyliin kuvioidun neuleen”, Uusitalo
muistelee.
Toisen ilahduttaminen tuntuu hyvältä, sillä
se lisää onnellisuushormoni oksitosiinin eritystä. Oksitosiini vähentää stressiä ja lisää empatiaa, tietää dosenttina Helsingin yliopistossa
työskentelevä Uusitalo.
Hän kertoo kokeesta, jossa koehenkilöille
annettiin sama määrä rahaa, mutta erilaiset
ohjeet käyttää ne. Puolia koehenkilöistä kehotettiin ostamaan jotakin mieluisaa itselle ja
toista puolta lahja jollekin toiselle. Kun rahat
oli käytetty, tutkittavien onnellisuutta mitattiin
kysymyksin. Vastauksista tutkijat saattoivat
päätellä, että muita ilahduttaneet olivat onnellisimpia.
”Antamalla lahjan vahvistamme yhteenkuuluvaisuuttamme. Ihminen kokee elämänsä
merkitykselliseksi vain osana yhteisöä”, Uusitalo sanoo.
Hän muistuttaa, ettei lahjan tarvitse välttämättä olla tavaraa. Ilahduttaa voi esimerkiksi
korttiin kirjoitetuilla kauniilla sanoilla, lämpimällä halauksella tai hymyllä, jonka voi lahjoittaa läheiselle monta kertaa päivässä.

Lahjan ei aina tarvitse olla
tavaraa, muistuttaa onnellisuustutkija Lotta Uusitalo.
Kortti on kaunis ja helppo
tapa viestittää läheiselle,
että olen ajatellut sinua.

Getty Images

Teksti L E E N A LU K K A R I

ILAHDUTA OMAKUVAKORTILLA
Anna Postin hoitaa joulukorttien lähetys puolestasi.
Kun teetät joulukortin omasta kuvasta verkossa,
postimaksun sisältävä kortti postitetaan suoraan
vastaanottajalle.

”

Antamalla lahjan
vahvistamme
yhteenkuuluvaisuuttamme.
Ihminen kokee elämänsä
merkitykselliseksi vain
osana yhteisöä.

1 Mene osoitteeseen posti.fi/omakuvapostikortti.
2 Lataa haluamasi kuva JPG- tai JPEG-muodossa.
3 Valitse, haluatko yksi- vai kaksiosaisen kortin.
4 Kirjoita haluamasi tervehdys.
5 Valitse lähetyspäivä.
6 Lisää vastaanottajan osoitetiedot. Halutessasi voit

ladata osoitelistan Excelistä.
7 Maksa ja lähetä kortti.
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JOULUPOSTIN TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ

KORTIT
KOTIMAAHAN
VIIMEISTÄÄN

POSTITA PAKETIT
KOTIMAAHAN
VIIMEISTÄÄN
20.12.

11.12.
Postita joulukortit
edullisella joulutervehdyksen ikimerkillä.
Jos lähetät
useamman kortin,
sujauta ne punaiseen
kuoreen.
17.12.
Lähetä joulutervehdykset kotimaan
ikimerkillä.
18.–19.12.
Ehdit vielä postittaa
joulukortit MannerSuomeen, kun varustat
ne kotimaan ikimerkillä
ja Plus-merkillä.

POSTIEN
AUKIOLOAJAT
JOULUNA
Monet postit ovat auki
tavallista pidempään.

PAKETIT
ULKOMAILLE
VIIMEISTÄÄN

Tarkista oman postisi
aukioloaika ja viimeiset
postitusajat osoitteesta
posti.fi/postit.

16.12.
Lähetä paketit
Ruotsiin, Viroon,
Latviaan ja Liettuaan.
13.12.
Postita paketit
muualle Eurooppaan.

Katso joulupostin kaikki
tärkeät
päivämäärät:

posti.fi/joulu

5.12.
Lähetä paketit
muihin maihin.

MITÄ PIDIT LEHDESTÄ?
Anna palautetta lehdestä ja osallistu kyselyyn viimeistään 16.12.2019
osoitteessa posti.fi/postilehti. Arvomme kaikkien yhteystietonsa
jättäneiden kesken 10 kahden hengen leffalippupakettia.
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