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Tervetuloa tutustumaan Suomen postin tarinaan!
Tutki kuinka posti on muuttunut satojen vuosien aikana. Värityskuvat ja 
tehtävät kertovat postista nykypäivään asti. Postimuseossa tutkimme ja 
tallennamme Suomen Postin toimintaa. Näyttelymme kertovat viestinnän 
historiasta. Järjestämme paljon myös erikoisnäyttelyitä ja tapahtumia.



Tukholma
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Eckerö Turku
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Viipuri

Nevanlinna
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Miten viestit ovat kulkeneet?
Viestejä on välitetty jo tuhansien vuosien 
ajan. Aluksi ne kulkivat savumerkein ja 
viestikapuloissa. Kirjeitä alettiin kirjoittaa 
heti kirjoitustaidon myötä. Säännöllinen 
postinkuljetus alkoi 1500-luvulla Euroopas-
sa ja Suomessa vuonna 1638. Silloin Suomi 
oli osa Ruotsia. Ensimmäinen postireitti 
kulki Ruotsista meren yli Suomeen. Reitti 
jatkui rannikkoa pitkin nykyiseen Viroon. 

TEHTÄVÄ
Missä Suomen ensimmäinen 
postireitti kulki? Yhdistä pallot.



Miten posti kulki merellä?
Posti kuljetettiin veneellä Ruotsista Suomeen. 
Kesällä posti kulki meren yli viikossa. Syys-
myrskyissä ja talvella meren ylitys oli hidasta 
ja vaarallista. Vene saattoi kaatua tai jäädä 
jumiin jäihin. Arvokas posti suljettiin puutyn-
nyreihin. Jos veneelle kävi huonosti, tynnyrit 
kelluivat ja posti säästyi.



Kuka kuljetti postin maalla?
Postiveneen saavuttua Suomeen, postitalonpojat lähtivät jakamaan kirjeitä.
Postitalonpoika käveli postitalolle, josta seuraava postitalonpoika kuljetti 
kirjeet eteenpäin. Postitalonpojalla oli kirjelaukku, postitorvi ja merkki rinnassa.
Keihäs tai muu ase oli turvana petoeläimiä ja rosvoja vastaan.



Mikä oli postitorvi?
Postitalonpojat kulkivat myös hevosella. Näin postin kulku 
nopeutui. Postitalonpoika puhalsi postitorveen, kun hän 
lähestyi seuraavaa postitaloa. Vaihtopaikan talonpoika 
osasi valmistautua lähtöön äänen kuullessaan. Postitorvia 
tehtiin eläinten sarvista, tuohesta ja metallista. 

TEHTÄVÄ
Millainen ääni torvesta mahtoi kuulua? Kokeile. 
Mitkä esineistä kuuluvat postitalonpojalle?



Kuka kirjoitti kirjeitä?
Aluksi kirjeitä tarvittiin kaupankäynnissä ja sodassa.
Kuninkaat, kauppiaat ja papit lähettivät viestejä.
Tavalliset ihmiset lähettivät vähän kirjeitä.
Se oli kallista ja harva osasi lukea ja kirjoittaa.
Kirjoitusvälineinä olivat sulkakynä ja mustepullo.



Kuka oli postimestari?
Postia ei ennen jaettu kotiin. Kirjeet 
haettiin postikonttorista, jota posti-
mestari hoiti omassa kodissaan. Kodin 
seinässä oli luukku, josta postimestari 
palveli asiakkaita myös yöllä. Posti-
mestarin työvälineitä olivat sulkakynä, 
mustepullo, kynttilä, sinettilakka ja 
kirjevaaka. Löydätkö ne? Kynttilän 
liekillä kuumennetulla lakalla kirje 
sinetöitiin kiinni.

TEHTÄVÄ
Postimestari on kadottanut kirjeet 
postikonttoriinsa. Löydätkö kuvasta 
viisi kirjekuorta?



Uusia keksintöjä
Postin määrä kasvoi koko ajan. Postikonttoreita ja postireittejä perustettiin lisää.
Postin kulku helpottui uusien keksintöjen myötä. Hevosen vetämillä kärryillä postia 
kulki enemmän kuin aiemmin. Höyrylaivat keksittiin 1800-luvulla.
Ne kulkivat aluksi vain kesäisin. Talvella meri oli jäässä.



Mikä oli nopein tapa kuljettaa postia?
Posti alkoi kulkea höyryjunassa 1800-luvulla. Junassa oli postivaunu ja kirjelaatikko.
Ensimmäinen postijuna kulki Helsingistä Hämeenlinnaan. Matka kesti yli neljä tuntia.
Hevosella sama matka kesti kaksitoista tuntia. Nyt junamatka kestää tunnin. 
Nykyään rekat ovat korvanneet junakuljetukset.



Millaisia postimerkkejä olet nähnyt?
Ensimmäiset postimerkit otettiin käyttöön 1840 Englannissa. Postimerkki on todistus postimaksun maksamisesta. 
Lähetyksen postimerkki leimataan postissa. Sitä ei voi enää käyttää uudelleen. Postimerkkejä myös keräillään.
Postimerkeissä on paljon erilaisia kuva-aiheita. Postimerkin voi myös suunnitella itse Postin verkkosivuilla.

TEHTÄVÄ
Suunnittele oma postimerkkisi. 
Mihin kohtaan korttia postimerkki kuuluu?



Millä postia on kuljetettu?
Postia kuljetettiin pitkään kangassäkeissä. Säkissä oli postin tunnus tai postitoimipaikan nimi. 
Nykyään posti kulkee muovilaatikoissa. Postin tunnuksen muutos näkyi kuljetusvälineissä.

Vastaukset:1. tynnyri 2. laukku 3. säkki 4. laatikko 5. laatikko

TEHTÄVÄ
Numeroi välineet oikeaan järjestykseen
vanhimmasta uusimpaan.



Mikä oli Adler?
Postinkuljetus muuttui, kun posti hankki ensimmäisen auton 1900-luvun alussa. Keltainen postiauto oli merkiltään Adler. 
Postiautolla tyhjennettiin kirjelaatikoita Helsingissä. Autolla oli helppo kulkea. Adler oli hidas verrattuna nykyautoihin.

Adler-autoissa on viisi eroa, löydätkö ne?
TEHTÄVÄ





Lentopostia
Kirjekyyhkyt ovat vieneet viestejä perille monta sataa vuotta. Kirjeiden sinetteihin kiinnitettiin myös 
sulkia. Se tarkoitti, että kirjeellä oli kiire. Kirjeitä alettiin kuljettaa lentokoneilla 1900-luvulla.



Postinjakajan kulkuvälineitä
Kaupungissa postinjakaja kulkee kävellen, pyörällä 
tai autolla. Autoilla ajetaan pitkiä matkoja. Jakelu- 
autot kulkevat myös sähköllä ympäristöä säästäen. 
Mikä muu on postinjakajan yleinen työväline kau-
pungissa? Sekin voi kulkea sähköllä.

TEHTÄVÄ
Yhdistä pisteet.



Oletko nähnyt kirjelaatikoita?
Kirjelaatikot ovat muuttuneet vuosien varrella.
Minkä värisiä kirjelaatikot ovat nykyisin? 
Kirjeet kulkevat Suomessa perille 1-2 päivässä.

TEHTÄVÄ
Suunnittele oma kirjelaatikkosi.  
Miltä kirjelaatikko näyttää tulevaisuudessa? 
Piirrä oma ideasi.



Askartele omat kirjekuoresi

Kirjekuoren voi taitella ja liimata mistä tahansa paperista. Leikkaa sivu 
värikkäästä lehdestä, tai käytä vaikka tavallista A4-arkkia. Eri kokoisista 
ja eri muotoisista papereista tulee erilaisia kuoria. Kokeile!

TEHTÄVÄ



Millainen on kortin matka nykyään?
Lähettäjä vie kortin kirjelaatikkoon tai postiin. Lähetykset kerätään 
postikeskukseen, jossa kortti lajitellaan postinumeron mukaan.
Sitten kortti kuljetetaan rekalla seuraavaan postikeskukseen uuteen 
lajitteluun. Sieltä kortti siirtyy jakelupaikkoihin autolla tai lentokoneella.

TEHTÄVÄ
Auta eksynyttä postinjakajaa löytämään oikea reitti postilaatikolle.



Oletko käyttänyt pakettiautomaattia?
Isokokoinen paketti ei mahdu vastaanottajan postiluukkuun tai 
postilaatikkoon. Silloin lähetykset noudetaan lähimmästä Postin 
palvelupisteestä. Niitä on myös kaupoissa ja kioskeissa.
Paketteja voi noutaa ja lähettää myös pakettiautomaateista. 
Niitä on kaupoissa ja kauppakeskuksissa.



Milloin sinä lähetät postikortteja?
Suomalaiset ovat innokkaita korttien lähettäjiä. Suomesta lähtee paljon kortteja eri puolille maailmaa 
joka vuosi. Joulukortteja lähetetään eniten. Joulupukki saa paljon postia ympäri maailmaa.



Tästä voit leikata itsellesi kaksi postikorttia. Postia on mukava saada ja lähettää!




