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TÄNÄ JOULUNA pienillä välittämisen teoil-
la on suuri merkitys. Pandemian keskellä 
moni tuntee itsensä yksinäiseksi ja ikävöi 
läheisiään. Kotiin kannettu joulutervehdys 
lämmittää mieltä erityisesti ja saa vastaanot-
tajan tuntemaan itsensä tärkeäksi. Levitetään 
siis hyvää mieltä niin tutuille kuin tuntemat-
tomille! Me tuemme Pelastakaa Lapset ry:n 
työtä koronaviruksen takia ahdinkoon joutu-
neiden perheiden auttamiseksi, koska kaikki 
ansaitsevat mukavan joulun.

JOULU ON merkityksellistä aikaa meille pos-
tilaisille. Meidän tehtävä on hoitaa miljoonat 
joulukortit ja paketit perille tuomaan jou-
luiloa koko Suomeen. Vilkkaaseen sesonkiin 
onkin valmistauduttu pitkin vuotta. Tuhan-
sien postilaisten, maan isoimman automaat-

Pieni suuri  
joulutervehdys 

tien verkoston ja väliaikaisten noutopistei-
den avulla verkkokauppaostokset ja muut 
joulunajan lähetykset kulkevat kiireessäkin 
sujuvasti.

TÄSSÄ LEHDESSÄ tarjoamme inspiraatiota 
ilahduttamiseen! Nappaa ideat oivaltaviin 
joulukorttiaskarteluihin ja näyttäviin lahja-
kääreisiin. Poimimme lehteen myös veikeitä 
lahjaideoita kotimaisten verkkokauppojen 
tarjonnasta. Kun lahjat on tilattu ja muistami-
set postitettu, jouluun laskeutuminen  
voi alkaa. 

  

Tunnelmallista joulua! 
Toivottavat postilaiset

POSTIA SINULLE on Postin asiakaslehti jokaiseen kotiin.  
JULKAISIJA Posti Oy // PALAUTE posti.fi/vastaa  
// TOIMITUS Sanoma Content Marketing // ISSN 1237-4628 
// PAINOPAIKKA Walstead Central Europe Krakova 2020 

JOULUPOSTIN  
TÄRKEITÄ 

PÄIVÄMÄÄRIÄ
KORTIT 

KOTIMAAHAN 
VIIMEISTÄÄN

14.12. 
Postita joulukortit 

edullisimmin 
joulutervehdyksen  

ikimerkillä.  
Jos lähetät  

useamman kortin, 
sujauta ne punaiseen 

kuoreen. 

17.12.* 
Lähetä joulu- 

tervehdykset koti-
maan ikimerkillä. 

21.12.* 
Ehdit vielä postittaa 

joulukortit  
Manner-Suomeen, 

kun varustat ne  
kotimaan ikimerkillä 

ja Plus-merkillä.

POSTITA  
PAKETIT 

KOTIMAAHAN 
VIIMEISTÄÄN

21.12. 

POSTITA  
PAKETIT  

ULKOMAILLE  
VIIMEISTÄÄN

14.12. 
Lähetä paketit  
Pohjoismaihin  

ja Baltiaan.

7.12. 
Postita paketit  

muualle  
Eurooppaan.

NÄIN  
PALVELEMME  

JOULUNA 

Monet postit ovat 
auki tavallista  
pidempään.  

Avaamme myös 
reilusti yli 100 uutta 

pakettien nouto- 
pistettä.

Löydät kaikki  
palvelupisteet, 

aukioloajat sekä 
kirjelaatikoiden 

tyhjennysaikataulut 
osoitteesta  

posti.fi/postit.

VERKKOSHOPPAILIJAN 
PARAS KAVERI 

Lataa OmaPosti sovellus- 
kaupasta tai käytä osoitteessa 

posti.fi/omaposti.

● OmaPosti nappaa 
paketit seurantaan 
ja kertoo milloin ja 
mistä ne voi hakea.
● Jos ostos ei 
mennyt nappiin, 
OmaPosti auttaa 
palauttamisessa.

Kaikki päivä- 
määrät ja ajan-
kohtainen tieto 

pandemian  
vaikutuksista 

posti.fi/joulu

Kotimaan 
pakettien  
hinnat alkaen 
4,90 €.  

● Maksat ja lähetät 
paketit edullisimmin.

● Saat laskut ja  
kirjeet sähköisesti.
● Tilaat näppärästi 
kortit ja postimerkit 
omista kuvista.

*Kortit tulee postittaa ennen  
kirjelaatikoiden tyhjennystä.
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KORTIT MATKAAN 

 JOS LÄHETÄT useamman 
kortin, sulje ne punaiseen 
kuoreen ennen kirjelaatikkoon 
tiputtamista.

 POSTIMERKKEJÄ myydään 
postien lisäksi mm. kioskeissa, 
päivittäistavarakaupoissa ja 
kirjakaupoissa. 

 VOIT TILATA merkit myös  
suoraan kotiisi osoitteesta:  
posti.fi/ostoksille. Tilaukset  
ilman toimituskuluja  
7.12.2020 asti.

ASKARRELLUT  
KORTIT KUOREEN

Itse askarrellut, taitettavat ja 
muodoltaan erikoiset kortit 
kannattaa aina postittaa kirje-
kuoressa. Sulje kuoreen myös 
esimerkiksi nauhalla, koriste-
niiteillä tai hileellä koristellut 
kortit. Kortit joissa on kovia 
koristeita kuten helmiä, pitää 
postittaa kuplamuovisessa tai 
pahvisessa kuoressa. Alle 50g 
kortin postitus on samanhin-
taista kuorella tai ilman.

Ilahduta  
itse tehdyllä!

Joulun hauskimmat kortit 
askarrellaan omin käsin. 

Et tarvitse erityisiä laitteita 
tai materiaaleja. Saksilla, 

paperinpaloilla ja liimapuikolla 
pääset jo vauhtiin.

1  Lahjapaperien ylijää-
mistä leikatut kynttilät 
rytmittävät hauskasti 
korttia. Leikkaa mustasta 
lahjanarusta kynttilöihin 
sydämet tai piirrä ne 
tussilla.  

2 Liimaa rei’ittimellä ja 
saksilla leikatut paperi-
pallot kranssin muotoon. 
Viimeistele kortti pahvis-
ta leikatulla rusettikol-
miolla.  

5 Persoonallinen kortti 
lahjanauhojen ylijäämistä. 
Tee kortin reunoihin viillot 
paperiveitsellä ja pujota lah-
janauhojen päät niistä läpi. 
Päällystä kortin taustapuoli 
toisella korttipahvilla.  

6 Ulkonevilla lehdillä koris-
teltu kortti vaatii hieman 
enemmän tarkkuutta ja 
aikaa. Leikkaa paperista 
korttipohjan kokoinen pala. 
Sommittele lyijykynällä 
paperiin haluamasi kuvio. 
Leikkaa paperiveitsellä ku-
vion mukaiset viillot paperiin 

leikkuualustan päällä. Kään-
nä kuviot ulospäin ja liimaa 
paperi korttipohjan päälle. 
Viimeistele kortti pienillä 
paperipalloilla.

7 Tapettirullan ylijäämää 
hyötykäyttöön. Leikkaa oi-
keankokoinen palanen tape-
tista harkkosaksilla ja liimaa 
se valmiiseen korttipohjaan. 

8 Paketista kirjan väliin. 
Leikkaa kirjanmerkkinäkin 
toimiva joulukortti eri värisis-
tä paperisuikaleista. Yhdistä 
suikaleet rei’ittimen ja koris-
tenauhan avulla. Suikaleisiin 
voi kirjoittaa moniosaisen 
joulutervehdyksen. 

3 Käsikoru kortin päälli-
seksi. Tee paksulla neulal-
la korttiin reiät ja pujota 
korun lanka niistä taus-
tapuolelle solmittavaksi. 
Suojaa ja lähetä kortti 
paksummassa kuoressa. 

4 Heijastimista syntyy 
loistava lumiukko. Kiinnitä 
korttiin kaksi valkoista 
heijastinneulaa ja musta 
glitterpallo. Heijasti-
met voi irrottaa ja ottaa 
hämärän tullen käyttöön. 
Suojaa ja lähetä kortti 
paksummassa kuoressa.

1

2
3

4

5 6 7

8

TEKSTI ANNA-KAISA MELVAS KUVAT PIIA ARNOULD

Lähetä  
kortit 

edullisimmin 
viimeistään  

14.12.
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PAKETIT MATKAAN 

 PAKKAA lahjapaketti huolella  
ennen lähettämistä.

 VALITSE LÄHETYKSELLESI oikean 
kokoinen pakkauslaatikko, jossa 
sisältö ei pääse liikkumaan. Käytä 
tarvittaessa kuplamuovia, styroksia tai 
vaahtomuovia täyteaineena. 

 POSTILTA LÖYTYY kattava valikoima 
pakkausmateriaaleja, joilla viimeiste-
let lähetyksesi. 

 LÄHETÄT PAKETIN helpoimmin ja 
edullisimmin maksamalla postimak-
sun OmaPosti-sovelluksessa tai Postin 
verkkosivuilla. Esimerkiksi suosittu 
S-paketti maksaa 5,90 euroa. Voit 
jättää paketin mihin tahansa Postin 
automaattiin tai toimipisteeseen. 

 LISÄTIETOA paketin lähettämisestä: 
posti.fi/laheta. 

Koristele kukilla, 
nätimmäksi nauhalla
Kukilla ja nauhoilla saat tavallisenkin lahjapaperin 
päälle näyttävän lopputuloksen. Ujuta osa lahjasta 

ovelasti kääröjen päälle vihjeeksi sisällöstä! 

1 Saat ylellisen paketin, kun 
korvaat perinteisen lahjana-
run leveällä satiininauhalla. 
Kynttilät ovat osa lahjaa 
ja koristavat pakettia sävy 
sävyyn. 

2 Pienikin paketti saa per-
soonallisen ilmeen, kun sen 
käärii kuviolliseen lahja-
paperiin. Juhlavuutta lisää 
pieni kuusenkoriste. 

3 Näyttävä paketti syntyy, 
kun koristelet sen eri levyisin 
satiini- ja samettinauhoin. 
Paketin kruunaa kaunis 
kuusenkoriste. 

4 Tee pyöreästä paketista 
hauska karkkikäärö. Saha-
laitaiset hapsut ja punainen 
ribbinaru antavat toteutuk-
selle leikkisän ilmeen. Hap-
sut on tehty harkkosaksilla, 
mutta tavallisillakin saksilla 
saa hauskaa jälkeä. 

5 Valkoisesta kopiopa-
perista taiteltu päällinen 
antaa paketille modernin 
ilmeen. Vahakukan oksa ja 

pakettikortti viimeistelevät 
kolmiulotteisen käärön.  

6 Hyödynnä vanha vyön- 
solki lahjapaketin hienos-
tuneena yksityiskohtana. 
Solkeen kiinnitetty eukalyp-
tuksen oksa tuo ripauksen  
ylevyyttä. 

7 Kietaise ylijäänyt kangas-
tilkku paketin ympärille. 
Kaunis hapsureuna saa 
jäädä esille. Päällä olevat 
tupsut voi myöhemmin 
käyttää joulukoristeina. 

Postita 
kotimaan 

joulupaketit 
viimeistään 

21.12.

TEKSTI ANNA-KAISA MELVAS KUVAT PIIA ARNOULD

1

2

3

4

5

6

7

VINKKI Tilaa askartelu- 
tarvikkeet verkkokaupasta. 
Näiden pakettien materi-
aalit Sinelli.fi, Nappitalo.fi, 
Papershop.fi, Granit.com/
fi, Proloque.com ja Stock-
mann.com.
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VALITSE verkkokaupassa Postin toimitus, 
niin voit ohjata pakettisi: 

 AUTOMAATTIIN  Hae paketti silloin, 
kun sinulle parhaiten sopii. Maan laajin 
automaattiverkosto.

 KOTIIN Saat paketin suoraan kotiovel-
lesi. Voisiko helpommalla enää päästä?

 POSTIIN Osta samalla pakkausmateri-
aalit ja hoida muutkin postiasiat.

Klikkaile  
kotisohvalta!

Pukin apuri suosii tänä vuonna kotimaisuutta. 
Tilaa lahjat näppärästi verkkokaupoista, Posti hoitaa paketit perille. 

PAKETIT HALUAMAASI 
PAIKKAAN 

Pitkävartiset  
villasukat vilukissalle, 

29,50 €, Helsingin 
Villasukkatehdas, 

Helsinginvilla- 
sukkatehdas.fi. 

Tyylikäs pipo on 
valmistettu  

eettisesti tuotetusta 
merinovillasta, 49 €,  

Wildkind Kids,  
Wildkindkids.com. 

Helposti puettavat 
jalkineet suojaavat 

koiran tassuja 
säässä kuin säässä, 

19,90 €, Hurtta, 
Petenkoiratarvike.com.

Ajattomat lasipallot 
ovat modernin  

sisustajan mieleen, 
39,90 €, Iittala,  

Iittala.com. 

Kuva-arvoituspeli  
Juniori Alias sopii 

kaikenikäisille 
lapsille, 20,90 €,  

Tactic, Lautapelit.fi. 

Nimikoitu luksus- 
pyyhe arvoiselleen  
saajalle, alk. 41 €,  

Balmuir, Balmuir.com.

Pehmeään villahuopaan  
on ihana käpertyä,  

140 x 180 cm, 122,90 €,  
Lapuan Kankurit,  

Lapuankankurit.fi. 

Halipupu-lautanen 
ilahduttaa pientä 

ruokailijaa, 23,90 €, 
Pentik, Pentik.com.

Pentupanta on  
valmistettu käsityönä 

kasviparkitusta nahasta 
29 €, Kind for Dogs,  

Kindfordogs.fi. 

Menevän  
persoonan  

jalat virkistyvät 
raikkaalla  

piparminttu-
voiteella,  

22,95 €/130 ml, 
Flow Cosmetics, 
Ruohonjuuri.fi. 

Kaksin- 
kertaisissa  

lapasissa on 
hauska hei-

jastava terveh-
dyspainatus,  
39 €, Moiko, 

Moiko.fi. 

Muodikas 
camo-takki 

karvakuonolle, 
49,90 €, Rukka 

Pets, Rukka-
pets.fi. 

Läpivärjätty 
kynttilä tuo 

kotiin omenan 
ja kanelin 
tuoksut,  

alk. 4,60 €, 
Desico,  

Desico.fi. 

Mauri Kunnas 
paljastaa Joulu-

pukin joulu- 
loma -kirjassaan 

miten pukki 
lomailee, 29,95 €, 

Otava, Suoma-
lainen.com. 

Luonto- 
ystävällinen Kamu 

Helmi-hoitoaine  
sopii kaikille 

turkeille,  
16,90 €/350 ml, 
Luonnollinen  

Kamu, Luonnol-
linenkamu.fi. 

Monipuolinen  
kaiutin toimii  

viihdekeskuksena ja 
luo samalla  

tunnelmavaloa,  
349 €, Zone,  

Northernpails.com. 

Urheilukellon ja äly- 
kellon yhdistelmä  

Suunto 7 on omiaan 
sporttaajalle, 479 €, 

Suunto, Verkko- 
kauppa.com. 

Pienikokoinen kirkas-
valolamppu on Harri 

Koskisen suunnittelema, 
169 €, Innolux,  

Innolux.myshopify.com. 

Kärpänen,  
ei kun vitsikäs 

palohälytin, 
34,90 €,  

Jalo Helsinki,  
Stockmann.com.  

VMK20- 
vastamelu- 

kuulokkeet ovat 
viimeisintä  

huutoa, 169 €, 
Valco,  

Valco.fi 

TEKSTI PIA HOLLO KUVAT VALMISTAJAT

KOTOILIJALLE

LEMMIKILLE
LEIKKIJÄLLE

HIFISTELIJÄLLE
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MIKÄ ON MIELESTÄSI 
vuoden 2020 kaunein 
postimerkki? Katso kaikki 
postimerkit osoitteessa
posti.fi/vuodenkaunein 
ja äänestä suosikkiasi! 
Sivustolta löydät ohjeet 
myös postikortilla äänestä-
miseen.

Kaikkien äänestäjien kes-
ken arvomme yhden 250 
euron arvoisen S-ryhmän 
lahjakortin ja 5 postimerk-
kiaiheista palkintoa. Lisäksi 
postikortilla äänestänei-
den kesken arvomme 3 kpl 
postimerkkien vuosilajitel-
maa 2020 (á 110 euroa).
 

ÄÄNESTÄ 
VUODEN  
KAUNEIN 

POSTI- 
MERKKI 

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

TOTEUTA UNIIKKI JOULUKORTTI omasta valokuvasta verkossa 
tai OmaPosti-sovelluksessa. Valitse kuva arkistoistasi ja kirjoita 
tervehdys. Postimaksun sisältävä kortti lähtee suoraan mat-
kaan, ja vastaanottaja saa postiluukkuunsa ikimuistoisen jou-
lutervehdyksen. Lähetä kotimaahan viimeistään 16.12. klo 12.

 G
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IKUISTA MERKITYKSELLINEN 
HETKI POSTIMERKKIIN 

YLLÄTÄ VASTAANOTTAJA omasta 
kuvasta tehdyllä postimerkillä. Ku-
vassa voi olla lumoava maisema tai 
riemukas kohtaaminen – jokainen 
hetki on postimerkin arvoinen. Tilaa 
verkossa tai OmaPosti-sovelluksessa.

Koodilla OMAKUVA saat 6.12. asti 
20% alennuksen tilauksesi loppu-
summasta. 

SYKÄHDYTÄ VALOKUVASTA  
TEHDYLLÄ KORTILLA 

NÄIN TILAAT
1 Mene osoitteeseen  
posti.fi/ 
omakuvapostikortti.
2 Lataa haluamasi kuva  
JPG- tai JPEG-muodossa.
3 Valitse yksi- tai kaksi- 
osainen kortti.
4 Kirjoita haluamasi  
tervehdys.
5 Valitse lähetyspäivä.
6 Lisää vastaanottajan 
osoitetiedot. Halutessasi 
voit ladata osoitelistan 
Excelistä.
7 Maksa ja lähetä kortti. 

Kirje 
Joulupukilta  

on täynnä  
taikaa 

JOULUPUKIN KIRJE on lapselle erityinen koke-
mus. Postin sivuilta tilattavan kirjeen mukana 
tulee väritettävä kortti ja saajan nimellä perso-
noitu kiltteystodistus. Kirje saapuu Joulupukin 
omasta pääpostista Napapiiriltä.

Tilaa kirje Joulupukilta kotimaahan viimeis-
tään 15.12.2020. Hinta 8,90 euroa.

NÄIN TILAAT
1 Mene osoitteeseen posti.fi/pukinkirje.
2 Täytä vastaanottajan nimitiedot ja  
valitse kirjeen kieli.
3 Täytä osoitetiedot.
4 Täytä tilaajan tiedot ja valitse maksutapa.
5 Maksa ostoksesi. Kirje toimitetaan  
perille jouluksi.

RAKAS  
JOULUPUKKI! 

Joulupukille kirjoitettu 
kirje on olennainen osa 
monen joulun odotusta. 
Lähetä terveisesi pukille 

osoitteeseen

JOULUPUKKI
Joulupukin Pääposti

Tähtikuja 1
96930 NAPAPIIRI

MITÄ PIDIT LEHDESTÄ?
Anna palautetta lehdestä ja osallistu kyselyyn 14.12.2020 mennessä  

osoitteessa posti.fi/vastaa. Arvomme kaikkien yhteystietonsa jättäneiden  
kesken 100 euron lahjakortin vapaavalintaiseen verkkokauppaan.

Äänestä 
suosikkiasi 

31.12. 
mennessä!

Tilaa kirje 
Joulupukilta 
kotimaahan 
viimeistään 

15.12. 

♥
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http://www.posti.fi/omakuvapostimerkki
http://www.posti.fi/omakuvapostimerkki


Klikkaa ja hae vinkit sujuvaan jouluun.

posti.fi/joulu

MISSÄ JA  
MILLOIN
 Postit, paketti- 
automaatit ja joulun 
uudet noutopisteet
 Pidennetyt 
aukioloajat

KORTIT JA  
MERKIT 
 Lähetyspäivät 
kotimaahan ja 
ulkomaille
 Joulun postimerkit

TILAA JOULU  
KOTIIN 
 Joululahjat kotiovelle 
toimitettuna
 OmaPosti opastaa 
mistä ja milloin voit 
hakea paketit

KAIKKI  
PAKETEISTA 
 Hinnat ja 
pakkaaminen
 Lähetyspäivät 
lähelle ja kauas

ILAHDUTA JA 
YLLÄTÄ
 Kirje Joulupukilta
 Kortit ja merkit 
omista kuvista

Sä tilaat, mä tuon.


