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Joulukortit
Onko sinulla tapana  
lähettää joulukortteja?  
Entä ilahdutko, kun posti tuo 
sinulle joulutervehdyksen? 
Joulukorttien lähettäminen 
on ollut yleinen tapa muistaa 
ystäviä, tuttavia ja sukulaisia  
jo sadan vuoden ajan.

Suomalaiset saivat ensimmäiset 
joulukorttinsa ulkomailla asuvilta 
läheisiltään 1850-luvulla.  
Perinne levisi Suomessa hitaasti  
ja kortteja lähetettiin aluksi 
vain kaukana asuville omaisille. 
Joulukorttien lähettäminen yleistyi 
sata vuotta sitten, 1920-luvulla.  
Ne korvasivat vanhemmat  
Hyvää uutta vuotta -tervehdykset.

Sota-aikana korttien mukana kulki 
tärkeitä terveisiä rintamalle. 
Kun talous koheni 1950-luvulla,  
kortteja lähetettiin entistä enemmän  
ja niitä alkoivat lähettää myös lapset.

Ulkomailta saapuneet kortit kertoivat 
muiden maiden jouluperinteistä.  
Aluksi joulukortit tehtiin Saksassa, 
joten ne kuvasivat saksalaista joulua.  
Myös Ruotsista tuli kortteja Suomeen. 
Amerikkalainen jouluvietto tuli tutuksi, 
kun Amerikkaan lähteneet siirtolaiset 
lähettivät joulukortteja vanhaan 
kotimaahansa. 

Suomen ja maailman tapahtumat 
vaikuttivat joulukorttien kuvitukseen.  
Välillä kuvitus oli iloinen ja runsas, 
välillä vakava ja yksinkertainen.  

Mikä jouluinen  
esine olen?

1. Olen kevyt ja litteä.

2. Saatan tehdä sinusta kiireisen 
joulukuun puolivälissä.

3. Vien joulutervehdyksesi perille, 
jos muistat oikean osoitteen.
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Joulukortit (2)

Lotat lajittelevat sotilaiden joulutervehdyksiä Viipurissa vuonna 1942.

Joulukortteja 1950-luvulta
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Joulukortit (3)

Usein joulukorttien kuvitus liittyy 
vanhoihin joulun perinteisiin. 
Suosittuja aiheita ovat tontut, 
joulupukit, kynttilät ja joulukoristeet 
sekä kuuset ja lumiset maisemat.  
Yleisiä uskonnollisia aiheita ovat 
enkelit, seimikuvat ja joulukirkko.  
Moni kokee kortin tuovan henkilö-
kohtaisen ajatuksen lähettäjältä,  
joten sopivan kortin valitseminen  
on tarkkaa puuhaa. 

Tunnetut taiteilijat ja kuvittajat ovat 
tehneet joulukortteja, esimerkiksi 
Martta Wendelin ja Rudolf Koivu. 
Jouluaattona syntynyt,  
mutta orvoksi jäänyt Rudolf Koivu 
kuvasi erityisen kauniisti ja herkästi 
onnellisia lapsia joulua viettämässä. 
Suositut taiteilijat ja kuvittajat  
Mauri Kunnas ja Virpi Pekkala  
tekevät joulukortteja  edelleen. 

Jo ensimmäisiin joulukortteihin 
painettiin valmis toivotus.  
Tavallisia toivotuksia olivat  
Hyvää joulua, Hauskaa joulua  
tai Rauhallista joulua.  
Usein korteissa toivotettiin myös 
Onnellista uutta vuotta.  
Painetut toivotukset ovat pysyneet 
samanlaisina vuodesta toiseen.

Moni laittaa saamansa kortit esille 
ainakin joulunpyhien ajaksi.  
Joulun jälkeen kortteja säilytetään  
jopa vuosikymmeniä.  
Jotkut askartelevat korteista uusia 
kortteja, koristeita tai rasioita.  

Joulu oli Rudolf Koivun lempiaiheita.

Joulukorteista voi askarrella.
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Joulukortit (4)

Jos kortteja ei halua säilyttää,  
niistä voi ottaa valokuvia muistoksi. 

Korttien kirjoittaminen kuuluu 
edelleen monien jouluperinteisiin. 
Jotkut tekevät myös kortit itse.  
Joka tapauksessa kortti on tärkeä 
viesti siitä, että lähettäjä muistaa 
vastaanottajan ja toivoo hänelle hyvää.

Joulukorttien postittaminen  
on viime vuosina vähentynyt,  
koska monet lähettävät 
joulutervehdyksensä tietokoneen  
tai puhelimen välityksellä. 
Käsinkosketeltava kortti on edelleen 
elinvoimainen perinne –  
suomalaiset lähettävät kymmeniä 
miljoonia joulukortteja joka vuosi. 

Kysymykset

Onko sinulla tapana lähettää 
joulukortteja?

Oletko tehnyt joulukortteja itse? 
Millaisia?

Säilytätkö saamiasi kortteja?   
Miten?

Oletko askarrellut joulukorteista jotain?

Ku
va

: C
C 

BY
-N

C 
2.

0 
At

te
 S

au
ra

ne
n.

 Jy
vä

sk
yl

än
 s

eu
ra

ku
nt

a

Joulukorttien tekeminen on mieluisaa puuhaa lapsille ja joulumielisille aikuisille.


