1. Jos minut unohdat,
niin viestisi ei kulje.
2. Toisella puolellani on liimaa.
3. Olen arvokas ja värikäs
paperinpala.

Vastaus: joulupostimerkki

Mikä jouluinen
esine olen?

Joulumerkit ja joulupostimerkit
Oletko nähnyt, millainen on
tämän vuoden joulupostimerkki?
Posti on julkaissut uuden
joulupostimerkin joka vuosi
vuodesta 1973 alkaen.
Sitä ennen joulukortteihin
oli tapana liimata tavallisen
postimerkin lisäksi joulumerkki,
jonka tuotto meni hyvään
tarkoitukseen.
Joulumerkit
Varsinkin joulun aikaan ihmiset
haluavat auttaa ja muistaa toisiaan.
Tästä tanskalainen postivirkailija sai
1900-luvun alussa hyvän idean –
joulumerkin.

Joulumerkki ei ollut postimerkki,
vaikka se näytti samanlaiselta ja
liimattiin joulukorttiin tai kirjekuoreen.
Joulumerkki kertoi,
että joulutervehdyksen lähettäjä
oli lahjoittanut rahaa hyvään
tarkoitukseen.
Joulumerkki-idea oli niin hyvä,
että se levisi Tanskasta
ensin muihin Pohjoismaihin
ja sitten muualle maailmaan.
Suomen ensimmäinen joulumerkki
ilmestyi vuonna 1912, mutta vasta
neljätoista vuotta myöhemmin
siitä tuli jokavuotinen tapa.
Joulumerkki oli helppo tunnistaa
punaisesta rististä,
jossa on kaksi poikkiviivaa.
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Joulumerkkejä vuosilta 1950–1978

Se on tuberkuloosin,
vakavan keuhkosairauden,
vastustamisen tunnus
ympäri maailman.
Merkkien myynnistä saadut
rahat käytettiin tuberkuloosin
vastustamiseen.
Joulumerkeillä kerättiin rahaa
varsinkin joulumerkkikodeille.
Joulumerkkikodeissa hoidettiin
tuhansia vastasyntyneitä lapsia,
joiden äidillä tai muulla perheellä
oli tuberkuloosi.
Kun tuberkuloosi Suomessa väheni,
varoja käytettiin muun muassa
tuberkuloosin vastustamiseen
kehitysmaissa.
Viimeinen joulumerkki
julkaistiin vuonna 2001,
mutta merkit ovat edelleen
suosittu keräilykohde.

Joulupostimerkit
Monissa maissa joulupostimerkkejä
julkaistiin jo 1960-luvulla,
mutta Suomen ensimmäinen
joulupostimerkki ilmestyi
vasta vuonna 1973.
Siitä lähtien posti on julkaissut yhden
tai useamman joulupostimerkin
joka vuosi.
Joulupostimerkkien kuva-aiheet
kuljettavat meidät lumiseen Lappiin
tai vanhanajan maaseudulle.
Suosittuja aiheita ovat joulukuusi,
joulupukki ja tontut, rekiretket sekä
lapset ja eläimet joulupuuhissaan.
Kaikkein eniten joulupostimerkkejä
on suunnitellut postimerkkitaiteilija
Pirkko Vahtero.
Hän piirsi seitsemäntoista joulumerkkiä
ja oli mukana suunnittelemassa
kuutta joulumerkkiä.
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Joulupostimerkkejä

1973

0,30 mk

1974

1977

0,50 mk

1978 0,50 mk

1981

1984

0,70 mk

1,10 mk

1987

1,40 mk

0,35 mk

1982

1985 1,20 mk

1988

1975 0,40 mk

1976

0,50 mk

0,60 mk

1980

0,60 mk

1979

0,90 mk

1983

1985 1,20 mk

1,40 mk

1,00 mk

1986

1,30 mk

1989 1,50 mk
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Joulukortteja, joulumerkkejä ja postimerkkejä 1950-luvulta

Se säästää,
joka postittaa joulukortit ajoissa.
Silloin voi ostaa halvemman
joulupostimerkin.
Vuodesta 2016 lähtien joulupostimerkit ovat olleet ikimerkkejä.

Kysymyksiä
Millainen joulupostimerkki
on sinusta kaunis?
Oletko kerännyt joulumerkkejä
tai postimerkkejä?

Jos merkissä on lumihiutaleen kuva,
sillä voi postittaa edullisen
joulutervehdyksen myös
seuraavina jouluina.
Jos merkissä on Suomen kartta,
sitä voi käyttää kotimaan
postimaksuna ympäri vuoden.
Joulumerkit ja joulupostimerkit (4)

