
Suomalaiset 
TUB-joulumerkit:

Keräilyalueena sopivan 
laajuinen ja haastava

Eero Mäkelä



Tuberkuloosin Vastustamisyhdistys (jäljempänä 
TUB) -joulumerkit

- Idea lähti Tanskassa postimestari Einar Holböllin ideasta kerätä tukirahaa tuberkuloosin 
vastustamiseen joulukorttien lähettämisen yhteydessä.
- Suomessa pieni kokonaisuus, alle 200 kirjeensulkijaa, julkaisut alkoi 1908 ja päättyi 2001.



Liikkeelle Akseli Gallen-Kallelan avulla

Keräystoimikunta ryhtyi suunnittelemaan kirjemerkkiä ja sai asiasta innostumaan       
taiteilija Akseli Gallen-Kallelan. Hän lahjoitti yhdistykselle piirustukset, joissa on 
kuvattuna elämänpuun hedelmiä ahnaasti tavoittelevia käsiä.

Myöhemmin Gallen-Kallela piirsi myös kaksi muuta TUB-joulumekkiä.



Omenapuusta tuli yhdistyksen "logo"

• Omenapuu-merkkiä painettiin jatkossa moniin eri yhdistyksen julkaisemiin myytäviin 
kohteisiin. Näitä olivat ehiöt, kirjekuoret, tilityskortti ja omassa käytössä oleva yhdistyksen 
kirjelomake.

• Merkittävä avustuserä kerättiin viisi erilaista lapsikorttia käsittävällä Äyräpää korttisarjalla.



Omenapuu-
erikoisuuksia

Keuhkotaudin 
vastustamisesta kertova 
juliste, jollainen oli esillä 
muun muassa eduskunta-
vaalin äänestyspaikoilla 
1908.



Lisää erikoisuuksia

• Vuonna 1914 laskettiin liikkeelle Miljoona-arpajaiset, joissa arpa maksoi 1 markan. 
• Miljoonaan arpaan painettiin poikkeuksellisesti vihreän värinen omenapuu-merkki.
• Palkinnoista kuudes oli Akseli Gallen-Kallelan maalaama taulu. 



Omenapuu 
merkki oli 
vain 
kirjeensulka

• Postihallitus päätti 27.2.1908, että merkkiä sai 
käyttää vain kirjeellä, eikä sitä saanut leimata.

• Kieltoa rikottiin jo varhaisessa vaiheessa.



Ensimmäinen TUB-joulunajan 
merkki julkaistiin 1912

• Jänis ja Orava -merkki 1912 oli 
ensimmäinen, johon kirjattiin hyvän 
joulun toivotukset.

• Samasta aiheesta painettiin myös 
myytävä joulukortti. 



Keräyslaatikot

• Tukirahaa kerättiin TUB-joulumerkkejä 
myyden pääosin postin kautta.

• Joissain tilaisuuksissa tukea kerättiin erillisiin 
keräyslippaisiin.



Joulumerkkejä joka 
jouluksi vuodesta 1926

Kansaivälistä TUB kaksoisristi logoa saattiin painaa 
merkkeihin vuodesta 1927 alkaen.
Eniten merkkejä piirsi tunnettu korttitaiteilija Martta 
Wendelin. Sivulla kaikki Wendelin piirtämiä.



Yksittäisiä merkkejä julkaistiin 1982 saakka

Joulumerkkejä suunnitteli kaikkiaan 14 eri henkilöä



Poikkeava merkki 1955
• Jouluna 1955 julkaistiin erikoisuutena Piirileikki-

niminen 10-ryhmä.
• Rivilöstä on löydetty harvinaisuus, jossa vihreä värin 

tilalla sininen painoväri.



Vuodesta 1982 
julkaistiin merkit 
ryhminä
• 1982-1992 ryhmiä kahdesta 

merkkiparista jopa 16 merkin 
ryhmään

• 1994-2001 neljän merkin blokkeina



Painatausaikaisia erikoisuuksia jo vuodesta 1927

• TUB-joulumerkkien 
painatusvaiheen 
värieroitteluista on 
muodostunut 
skaalasarja-merkit ja 
valmiista merkeistä 
kerätään myös 
hammastamattomia 
pareja.

• Postimerkkiluettelot 
määrittelevät näille 
kummajaisille hinta-
arvot.



Aitoja ja tekeleitä 1
Aidon lähetyksen tunnistaa merkistä leiman alla lähellä 
julkaisuvuotta.



Aitoja ja tekeleitä 2

Martta Wendelinin joulupakettikortit 1944-1947 
ovat 
R5-RR 
keräilytasoa



Aitoja ja tekeleitä 3
Olympia-kuori 1952 
postitettuna monin 
merkein 1982 on selkeä 
hauska tekele



Aitoja ja tekeleitä 4

Kodisjoki kortti 
1949 kulki pelkällä 
TUB-joulumerkillä.



Aitoja ja tekeleitä 5

Pieni kuori, Joulukirkko 1929 leiman alla paljasti ison 
värikkään joulutervehdyksen.



Kaikki loppuu 
aikanaan
TUB-merkeissä oli viiden vuoden 
tauko, kunnes Filha (entinen TUB 
yhdistys) julkaisi neljän merkin 
"Filha 100 vuotta 2007" 
Kesämaisema-blokin.



Myös Viro julkaisi TUB-joulumerkkejä

Vaikeasti löydettävä 
minikokoelma 
Ensimmäinen merkki 
1938.



Viron TUB-joulumerkit ovat kahden 
merkin kokonaisuus

Jälkimmäinen eli 
viimeinen merkki 
1939-40
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