JOULUN 2013
VIIMEISET SUOSITELTAVAT LÄHETYSPÄIVÄT

KIRJEET JA KORTIT

PAKETIT

Kotimaahan
Kotimaan joulutervehdys, myös
Ahvenanmaalle (0,65€)

Kotimaahan
perjantai 13.12.

2. luokan kirje (0,75€)

tiistai 17.12.

1. luokan kirje (0,85€)

keskiviikko 18.12.

Pikakirje ja Korusähke
pikajakeluna kaikkialle Suomeen
Postikortti netistä

Helpota joulukiireitäsi ja lähetä paketit hyvissä ajoin
ennen joulua ja viimeisiä postituspäivämääriä.

perjantai 20.12.
keskiviikko 18.12. klo 12 mennessä

Oikealla osoitteella varmistat, että joulutervehdykset ehtivät
vastaanottajille ennen joulua. Osoitteesi pysyvät ajan tasalla
Muistajan osoitekirja -palvelulla. Ota palvelu käyttöösi www.posti.fi/
muistajanosoitekirja
Joulutervehdysten punainen postituskuori
Posti jakaa marraskuussa kaikkiin talouksiin (ei mainoskieltotalouksiin)
punaisen postituskuoren. Helpota joulukiireitäsi ja postita kotimaan
joulutervehdykset punaisessa postituskuoressa hyvissä ajoin ennen joulua.
Postituskuoressa postitettujen joulutervehdysten jakelu vastaanottajille
aloitetaan 9.12.2013.

Postipaketti

keskiviikko 18.12.

Ovelle-paketti + Joustavastilisäpalvelu

keskiviikko 18.12.

Ovelle-paketti ja Ovelle-paketti +
Aamulla lisäpalvelu

torstai 19.12.
keskiviikko 18.12.

Postin pakettiautomaatti

Tilaa paketit verkkokaupoista suoraan Pakettiautomaattiin.
Pakettiautomaatista voit myös lähettää paketteja. Voit myös ohjata
pakettisi Postin ilmaisella Paketin ohjauspalvelulla mihin tahansa Postin
palvelupisteeseen. Tutustu ja ota käyttöön:
posti.fi/pakettiautomaatti ja posti.fi/paketinohjaus

Ulkomaille
Ruotsi, Tanska, Norja
Latvia, Liettua, Viro

maanantai 16.12.
keskiviikko 18.12.

Postimerkkien ostopaikat
Tilaa postimerkit kätevästi internetistä www.posti.fi/ostoksille, viimeistään
8.12.2013.

Muut Euroopan maat

Postien lisäksi joulupostimerkkejä myyvät R-kioskit, Suomalainen
kirjakauppa sekä monet muut kirjakaupat ja lahjatavaraliikkeet,
kioskit ja kanttiinit. Myös tavaratalot kuten Stockmannit, Sokokset ja
Anttilat myyvät joulupostimerkkejä, samoin kuin lähes kaiken kokoiset
päivittäistavarakaupat.

Pikapaketti ulkomaille -lähetykset kulkevat normaalien toimitusehtojen
mukaan.

torstai 5.12.

Muut maat

POSTIN OMIEN MYYMÄLÖIDEN PIDENNETYT
AUKIOLOAJAT JOULUKUUSSA

Ulkomaille

Kaikki Postin myymälät ovat auki 9 - 23.12. ma-pe klo 20.00 saakka

PRIORITY

ECONOMY

keskiviikko 18.12.

perjantai 13.12.

tiistai 17.12.

torstai 12.12.

14 - 15.12. la klo 10–16, su klo 12–16

Kanada ja Yhdysvallat

perjantai 13.12.

torstai 5.12.

21 - 22.12. la klo 10–16, su klo 12–16

Muut maat

maanantai 9.12.

maanantai 2.12.

Pohjoismaat
Eurooppa

perjantai 13.12.

7 - 8.12. la klo 10–16, su klo 12–16

Yrittäjien hoitamat myyntipisteet noudattavat omia aukioloaikojaan.

