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EUHKOTAUTI oli vielä 1900-lu-
vun alussa eri puolilla Eurooppaa va-
kava kansantauti, johon kuoli huomattava osa väestöstä. Suomen väki-
luku oli silloin noin kolme miljoonaa ja kuolleisuus tuberkuloosiin noin
23–25 kymmentätuhatta asukasta kohti eli jopa yli 8 000 vuodessa
(Härö 1992). Suomessa kuolleisuus oli selvästi suurempi kuin muissa

Pohjoismaissa. Vasta 1930-luvun alusta kuolleisuus tuberkuloosiin alkoi Suo-
messa vähentyä; muissa Pohjoismaissa se oli pienentynyt jo 1900-luvun alusta
lähtien.

Saksalainen Robert Koch osoitti v. 1882 keuhkotaudin aiheuttajaksi tuberku-
loosibasillin. Hänen oppilaansa Georg Cornet esitti v. 1888, että tuberkuloosi
leviää ennen kaikkea potilaan kuivuneista ysköksistä syntyneen pölyn välityksellä.
Vaikka myöhemmin osoitettiin ettei tämä ollut tuberkuloosin leviämisen tavallisin
tapa, Cornetin raportti aiheutti yleisen pölykauhun. Sen seurauksena annettiin
yksityiskohtaisia ohjeita mm. käyttäytymisestä sisätiloissa (»älä sylje lattialle»),
kirjojen säilyttämisestä lasikaapeissa ja jopa naisten hameiden pituudesta. Hameen
helman tuli olla 10 cm lattian pinnan yläpuolella, jotta se ei toimisi »lakaisuluuta-
na» (Härö 1992). Ensimmäinen kansallinen tuberkuloosinvastustamisyhdistys pe-
rustettiin Englantiin 1898, ja Kansainvälinen tuberkuloosinvastustamistoimisto
aloitti toimintansa 1902. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen perustettiin Kan-
sainvälinen tuberkuloosiunioni, johon Suomi liittyi 1927.

Tuberkuloosinvastustamistyön alkuvaiheet Suomessa

A. Sakari Härö (1992) on kirjoittanut erinomaisen historiikin tuberkuloosin vas-
tustamistyön kehittymisestä Suomessa. Työn alkuvaiheet liittyivät läheisesti silloi-
siin kieliriitoihin ja nuoren Duodecim-seuran alkuponnisteluihin. Finska Läkare-
sällskapet käsitteli kokouksessaan 1889 keuhkotautiparantolan tarpeellisuutta
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Suomessa (Sievers 1889). Vaikka asiaan suhtauduttiin myönteisesti, päätöstä pa-
rantolan rakentamisesta ei kuitenkaan tehty. Asia otettiin uudelleen esille Finska
Läkaresällskapetin kokouksessa 1895 ja suunnitelman kehittämiseksi perustettiin
toimikunta. Duodecim-seura otti vuorostaan viralliseksi ohjelmakseen tuberkuloo-
sinvastustamistyön lääketieteen kandidaatti (myöhemmin hygienian professori)
Taavetti Laitisen ehdotuksesta 1896. Terveydenhoitolehden päätoimittaja Konrad
Relander (ReijoWaara) oli myös säätyvaltiopäivien jäsen, ja hän sai hyväksytyksi
vuoden 1897 valtiopäivillä lakialoitteen, jonka mukaan yleisillä varoilla oli raken-
nettava parantola vähävaraisten keuhkotautisten hoitamista varten. Lisäksi valtio-
vallan oli tuettava taloudellisesti yksityisillä varoilla rakennettavia keuhkotauti-
parantoloita ja tuberkuloosin vastustamiseksi tehtyä valistustyötä. Kaksi ensim-
mäistä parantolaa aloittivat toimintansa 1903. Toinen niistä (Takaharju) oli Duo-
decim-seuran aikaansaama ja toinen (Nummelan parantola) oli Finska Läkare-
sällskapetin työn tulos.

Terveydenhoitolehti ja sen päätoimittaja Konrad ReijoWaara julistivat voimak-
kaasti terveysaatetta 1900-luvun alussa. ReijoWaaran aloitteesta perustettiin 1906
Kansallisen Terveysliiton väliaikainen keskustoimikunta, joka otti päätehtäväkseen
tuberkuloosin vastustamisen. Varojen puute oli suuri ongelma. Sen ratkaisi kirjan-
kustantaja Werner Söderströmin ehdotus, jonka mukaan eduskuntavaalien yhtey-
dessä maaliskuussa 1907 järjestetään keräys kansanparantolan aikaansaamiseksi
keuhkotautia sairastaville. Duodecim-seura ja Raittiuden Ystävät perustivat yhdessä
väliaikaisen keräystoimikunnan. Virallinen keräyslupa saatiin aivan viime tingassa
ennen vaaleja. Keräys tuotti nykyrahassa lähes 100 000 euroa. Samana vuonna
keräystoimikunta vakinaistettiin ja sen nimeksi tuli Keräystoimikunta Vähävaraisten
Keuhkotautisten Hyväksi. Duodecim-seura vastasi sen lääketieteellisestä toiminnasta
ja Raittiuden Ystävät -seuran edustajat keräyksen käytännön toteutuksesta. Myö-
hemmin yhdistyksen nimeksi tuli Vähävaraisten Keuhkotautisten Avustamisyhdistys.

Finska Läkaresällskapet oli asettanut tavoitteeksi kansallisen tuberkuloosiyhdis-
tyksen perustamisen. Ilmeisesti maaliskuussa 1907 valtiopäivävaalien yhteydessä
suoritettu onnistunut varojen keräys vauhditti yhdistyksen perustamista. Touko-
kuussa 1907 pidetyssä kokouksessa perustettiin Tuberkuloosin Vastustamisyhdis-
tys – Föreningen för Bekämpandet af Tuberkulosen. Kesti kuitenkin yli 20 vuotta,
ennen kuin tämä yhdistys ja Vähävaraisten Keuhkotautisten Avustamisyhdistys
liittyivät yhteen. Näistä yhdistyksistä perustettiin 1. 1. 1930 Suomen Tuberkuloo-
sin Vastustamisyhdistys – Föreningen för Tuberkulosens Bekämpande i Finland.
Vuonna 1992 yhdistyksen nimeksi tuli Hengitys ja Terveys – Lunghälsan.

Joulumerkit osaksi tuberkuloosinvastustamistyötä

Joulumerkki-idean keksi 1903 tanskalainen postivirkailija Einar Holbøll. Tanskan
kuninkaan Kristian IX:n luvalla Tanskan postilaitos julkaisi maailman ensimmäisen
joulumerkin 1904. Kahden äyrin hintaisessa merkissä oli Tanskan silloisen kunin-
gattaren Louisen kuva (kuva 1). Merkistä otettiin kuuden miljoonan kappaleen
painos, ja sen tuotto käytettiin pääasiassa vaikeasti sairaiden – etenkin tuberkuloo-

K. Teramo



2339

sia sairastavien lasten – hoitoon. Jo kol-
men vuoden kuluttua varoja oli kertynyt
niin paljon, että voitiin ryhtyä rakenta-
maan sairaalaa tuberkuloottisille lapsille.
Se valmistui 1911, ja sen toiminnasta vas-
tasi tuberkuloosin vastustamiseksi perus-
tettu kansallinen yhdistys. Einar Holbøll
toimi alusta alkaen Tanskan joulumerkki-
toimikunnan jäsenenä. Hänen keksimän-
sä idea levisi nopeasti muihin Pohjoismai-
hin ja vähitellen eri puolille maailmaa.
Nykyisin joulumerkkejä julkaistaan yli
sadassa maassa. Esimerkiksi Yhdysval-
loissa tuberkuloosin vapaaehtoinen vas-
tustamistyö perustuu kokonaan joulu-
merkkien myynnistä saataviin varoihin.

Varhaisimmat tuberkuloosi- ja
joulumerkit Suomessa

Keräystoimikunta Vähävaraisten Keuh-
kotautisten Hyväksi ryhtyi 1908 ensim-
mäisenä Suomessa ideoimaan hyvänteke-
väisyysmerkkiä. Merkin suunnitteli Ak-
seli Gallen-Kallela, ja hän lahjoitti mer-
kin piirustukset keräystoimikunnalle. Pu-
naisen viiden pennin merkin kuva esitti
»hädässä olevien käsiä kurkottamassa
kohti elämänpuun hedelmiä» (kuva 2).
Merkkiä myytiin ympäri vuoden usean
vuoden ajan, minkä vuoksi sitä ei pidetä
varsinaisena joulumerkkinä. Keräystoi-
mikunta suoritti toisen vaalikeräyksen
1908 vaalien yhteydessä. Vaalihuoneisto-
jen seinille ripustettiin Konrad ReijoWaa-
ran ja opettaja W. Sippolan suunnittele-
ma, runsaasti tietoa sisältävä juliste
»Keuhkotaudin vastustamiseksi» (ku-
va 3). Siinä oli myös kuvat hyväntekeväi-
syysmerkistä sekä »sylkipullosta» ja
»sylkilaatikosta». Vuoden 1912 Tervey-
denhoitolehden useassa numerossa oli il-
moitus ensimmäisestä hyväntekeväisyys-
merkistä (kuva 4).

Kuva 2. Suomen ensimmäisen hyvänte-
keväisyysmerkin julkaisi Keräystoimi-
kunta Vähävaraisten Keuhkotautisten
Hyväksi 1908. Merkin suunnitteli Akseli
Gallen-Kallela. (Hengitys ja Terveys Ry:n
kokoelmista).
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Kuva 1. Maailman ensimmäinen joulu-
merkki julkaistiin Tanskassa 1904. Kah-
den äyrin merkissä oli kuningatar Loui-
sen kuva. (Kari Teramon kokoelmista).
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Kuva 3. Keräystoimikunta Vähävaraisten Keuhkotautisten Hyväksi suoritti 1908 valtiopäivävaalien yhteydessä keräyk-
sen. Vaalihuoneistojen seinille ripustettiin kuvassa näkyvä juliste »Keuhkotaudin vastustamiseksi», jonka suunnittelivat
Konrad ReijoWaara ja W. Sippola. (A.S. Härön kirjasta Vuosisata tuberkuloosityötä Suomessa, luvalla).
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Tuberkuloosin Vastustamisyhdistys jul-
kaisi 1910 viiden pennin hyväntekeväi-
syysmerkin, jonka suunnitteli taiteilija
Väinö Hämäläinen (kuva 5). Koska sen
menekki ei ollut toivotunlainen, Tuberku-
loosin Vastustamisyhdistys pyysi taiteilija
Väinö Blomstedtia suunnittelemaan uuden
merkin, joka julkaistiin jouluksi 1912
(kuva 6). Orava ja -jänisaiheisesta merkis-
tä tuli Suomen ensimmäinen varsinainen
joulumerkki. Keräystoimikunta jatkoi tu-
berkuloosinvastustamistyön hyväksi jul-
kaisemiensa merkkien sarjaa vuosina
1915 ja 1921 (kuva 7). Molemmat merkit
suunnitteli Akseli Gallen-Kallela. Merkeis-
sä olevat keltaiset ristit varoittivat tuber-
kuloosin »keltaisesta» vaarasta.

Vuosina 1908–1921 julkaistujen neljän
tuberkuloosimerkin ja vuonna 1912 jul-
kaistun joulumerkin myynti ei kuitenkaan
vastannut täysin odotuksia, ehkä senkin
vuoksi, että hyväntekeväisyysmerkkien
kauppaaminen oli Suomessa uutta eikä
senaikainen lehdistö innostunut asiasta.
Tuberkuloosin Vastustamisyhdistys julkai-
si 1926 puheenjohtajansa professori
Richard Sieversin ja sihteerinsä professori
Severi Savosen aloitteesta joulumerkin,
jonka aihe oli sama kuin vuoden 1912
merkin. Sievers ja Savonen lähettivät leh-
distölle vetoomuksen, josta lainaus seu-
raavassa:

Kuva 4. Vuoden 1912 Terveydenhoitolehden useassa numerossa oli oheinen ilmoitus Suomen ensimmäi-
sestä hyväntekeväisyysmerkistä.

Kuva 5. Tuberkuloosin Vastustamisyhdistys
julkaisi hyväntekeväisyysmerkin 1910. Sen
suunnitteli Väinö Hämäläinen. (Hengitys ja
Terveys Ry:n kokoelmista).

Kuva 6. Suomen ensimmäinen varsinainen jou-
lumerkki julkaistiin 1912 Tuberkuloosin Vastus-
tamisyhdistyksen toimesta. Orava ja jänis -ai-
heisen merkin suunnitteli Väinö Blomstedt.
(Hengitys ja Terveys Ry:n kokoelmista).
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»Vuoden suurin juhla lähestyy. Valmistautuessamme sitä vastaanottamaan älkäämme
unohtako kovaosaisia ja kärsiviä. Näiden joukossa on tuhansittain keuhkotautia ja muuta
tuberkuloosia sairastavia lapsia, jotka kipeästi tarvitsisivat hoitoa ja hoivaa. Harvalla meis-
tä on tilaisuutta, vaikka palavata halua olisi, suurilla rahasummilla auttaa työtä heidän
hyväkseen. Useimmat kyllä olisivat valmiit ainakin pienen rovon antamaan, mutta eivät
keksi siihen sopivaa keinoa. Nyt on jokaisella tähän tilaisuus. Tanskasta saatua esikuvaa
noudattaen tulee Tuberkuloosin Vastustamisyhdistys laskemaan liikkeelle kirjeisiin ja kort-
teihin kiinnitettäviä joulu-uudenvuoden merkkejä, joista saatavat tulot käytetään juuri tu-
berkuloosia sairastavien lasten hyväksi.»

Vuoden 1926 joulumerkin hinta oli 50 penniä ja painos kaksi miljoonaa kappa-
letta. Tästä alkoi suomalaisten joulumerkkien yhtäjaksoinen julkaiseminen aina
vuoteen 2001 saakka. Vuoden 1927 joulumerkissä esiintyi ensimmäisen kerran
kansainvälisen tuberkuloosinvastustamistyön tunnus punainen kaksoisristi (kuva
8). Duodecim-lehden ensimmäisessä joulunumerossa 1992 julkaistiin 20 joulumer-
kin kuvat vuosilta 1984 ja 1988–1990.

Joulumerkkikodit

Tuberkuloosinvastustamistyön tärkeimpiä tavoitteita oli 1900-luvun alusta lähtien
tartunnan estäminen lapsissa. Ranskalaiset olivat tässä edelläkävijöitä: tuberku-
loosia sairastavista perheistä siirrettiin jo vuodesta 1905 alkaen lapsia erityiseen
kasvatuskotiin. Vuodesta 1920 lähtien Ranskassa ryhdyttiin kokeilemaan myös
vastasyntyneiden eristämistä sairastuneista äideistä. Suomessa tuberkuloosikomite-
an vuoden 1924 mietinnössä korostettiin lasten tuberkuloosin vastustamisen tär-
keyttä. Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen sihteeri Severi Savonen
kävi 1931 tutustumassa muiden Pohjoismaiden kokemuksiin. Ruotsissa oli todet-
tu, että vastasyntyneet, jotka oli sijoitettu heti syntymän jälkeen sijaiskoteihin,
säilyivät kokonaan tuberkuloositartunnalta, mutta jos lapsi sijoitettiin vasta 2–4
kuukauden ikäisenä, kuolleisuus tuberkuloosiin oli 10 % (Joulumerkkikotimme
1936–1973). Severi Savosen esityksestä Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdis-
tyksen johtokunta perusti toimikunnan, johon kuuluivat mm. lastentautien profes-
sori Arvo Ylppö ja naistentautien ja synnytysten professori Laimi Leidenius. Ylp-
pö katsoi, että Suomesta on vaikea löytää sopivia sijaiskoteja vastasyntyneille,
minkä vuoksi toimikunta ehdotti, että tuberkuloosia sairastavien äitien vastasyn-
tyneet lapset oli heti syntymän jälkeen eristettävä erilliseen hoitolaitokseen 1–2
vuoden ajaksi. Toimikunnan arvion mukaan tartuntavaarallista tuberkuloosia sai-
rastavia synnyttäjiä oli Suomessa vuosittain 400–500. Toimikunta katsoi, että
vastasyntyneen eristämiseen tarvittiin äidin suostumus ja että asiasta oli neuvotel-
tava äidin kanssa jo ennen synnytystä. Ylppö (1935) kirjoitti kansantajuisen kirja-
sen vastasyntyneiden laitoshoidon periaatteista ja merkityksestä tuberkuloosin eh-
käisyssä. Missään muussa maassa ei vastasyntyneitä ollut eristetty heti syntymän
jälkeen erilliseen laitokseen tuberkuloositartunnan ehkäisemiseksi, minkä vuoksi
valmisteluja tehtiin hyvin perusteellisesti.

Joulumerkeistä saadut varat sijoitettiin vuosina 1926–31 ja vuodesta 1935 al-
kaen Lastenparantola-rahastoon. Pulavuosina 1932–34 joulumerkkitulot ohjattiin
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varattomien keuhkotautia sairastavien
avustukseen ja hoitoon. Suomen Tuber-
kuloosin Vastustamisyhdistys perusti
vuonna 1936 ensimmäisen joulumerkki-
kodin Tampereelle Pyynikin harjulla si-
jaitsevaan rakennukseen. Laitos oli 25-
paikkainen, ja siihen kuului lääkärin, yli-
hoitajan, osastonhoitajan ja seitsemän
lastenhoitajan lisäksi kaksi imettäjää,
jotka takasivat äidinmaidon saannin vas-
tasyntyneille (Joulumerkkikotimme
1936–1973). Joulumerkkikodin yhtey-
teen perustettiin vuonna 1938 äidinmai-
tokeskus äidinmaidon lisääntyneen tar-
peen tyydyttämistä varten. Myös hoitoon
sijoitettavien vastasyntyneiden määrä
kasvoi niin, että Suomen Tuberkuloosin
Vastustamisyhdistys perusti 1939 Pälkä-
neelle 20-paikkaisen alaosaston, jonne
siirrettiin Tampereen joulumerkkikodista
lapsia 9–12 kuukauden ikäisinä. Tampe-
reen joulumerkkikotiin otettiin vastasyn-
tyneitä kaikkialta Suomesta.

Tampereen joulumerkkikodista saadut
kokemukset olivat alusta saakka myön-
teisiä. Tästä syystä ja lisääntyneen tar-
peen vuoksi Suomen Tuberkuloosin Vas-
tustamisyhdistys perusti toisen joulu-
merkkikodin Ouluun 1945 entiseen las-
ten parantolaan. Pian Oulun joulumerk-
kikodin toiminnan alettua osoittautui,
että tarvitaan vielä yksi joulumerkkikoti.
Kuopioon rakennettiin 1954 nimen-
omaan joulumerkkikodin tarpeita varten
50-paikkainen vastasyntyneiden hoitolai-
tos. Tuberkuloositilanne 1960-luvun
alussa Suomessa parani kuitenkin nope-
asti ehkäisevän työn, BCG-rokotusten ja
uusien tuberkuloosilääkkeiden ansiosta.
Vähenevä tarve ja kalliit ylläpitokustan-
nukset johtivat joulumerkkikotien asteit-
taiseen sulkemiseen. Kuopion joulumerk-
kikoti lopetti toimintansa 1964, Oulun
1969 ja Tampereen 1973.
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Kuva 7. Keräystoimikunta Vähävaraisten
Keuhkotautisten Hyväksi julkaisi 1915 (ylhääl-
lä) ja 1921 hyväntekeväisyysmerkit tuberku-
loosinvastustamistyön hyväksi. Molemmat
merkit suunnitteli Akseli Gallen-Kallela. Mer-
keissä olevat keltaiset ristit varoittivat tuber-
kuloosin »keltaisesta» vaarasta. (Hengitys ja
Terveys Ry:n ja Kari Teramon kokoelmista).

Kuva 8. Vuoden 1927 joulumerkissä esiintyi
ensimmäisen kerran kansainvälisen tuberku-
loosinvastustamistyön tunnus punainen kak-
soisristi. Merkin suunnitteli Väinö Blomstedt.
(Hengitys ja Terveys Ry:n kokoelmista).
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Joulumerkkikodeissa hoidettiin vuosina 1936–73 yhteensä 5 335 vastasyntynyt-
tä, joiden äidillä tai muulla perheenjäsenellä oli tarttuva keuhkotuberkuloosi. Ant-
tolainen (1972) tutki 4 025:n vuosina 1945–64 joulumerkkikoteihin eristetyn vas-
tasyntyneen myöhäisennustetta. Yli 99 % tutkituista oli saanut BCG-rokotuksen.
Tuberkuloosiin sairastui seuranta-aikana 38 lasta (1 %), joista kuoli kuusi
(0,15 % joulumerkkikotien lapsista). Anttolaisen tutkimuksesta ilmeni, ettei jou-
lumerkkikotien lasten sairastuminen tuberkuloosiin poikennut yleisestä tuberku-
loosiin sairastumisesta tapauksissa, joissa oli ryhdytty ehkäisytoimiin (välitön eris-
täminen heti syntymän jälkeen ja BCG-rokotus). Tällaisia lapsia Anttolaisen tutki-
muksessa oli 92 %. Ellei vastasyntyneitä olisi eristetty heti syntymän jälkeen tart-
tuvaa tuberkuloosia sairastavasta äidistä, huomattava osa heistä olisi sairastunut
miliaarituberkuloosiin tai tuberkuloottiseen aivokalvontulehdukseen.

Vastasyntyneiden eristämisellä joulumerkkikoteihin oli kuitenkin myös negatii-
visia vaikutuksia. Vuosina 1945–64 joulumerkkikodeissa kuoli 168 lasta muista
kuin tuberkuloosista johtuvista syistä (Anttolainen 1972). Epidemioina esiintyneet
ripuli- ja keuhkokuumetaudit olivat tärkeimmät kuolemansyyt joulumerkkikodeis-
sa. Vuosina 1945–54 kuolleisuus oli joulumerkkikodeissa selvästi suurempi kuin
imeväiskuolleisuus väestössä, mutta vuoden 1954 jälkeen joulumerkkikotien kuol-
leisuus oli pienempi kuin yleinen imeväiskuolleisuus. Tähän edulliseen kehitykseen
vaikutti Kuopion joulumerkkikodin avaaminen 1954, jolloin Tampereen ja Oulun
joulumerkkikodeissa vallinnut ahtaus loppui. Tutkimuksia joulumerkkikotien las-
ten joukossa mahdollisesti esiintyneistä haitallisista myöhäisvaikutuksista, kuten
äiti-lapsisuhteen katkeamisesta heti syntymän jälkeen, ei tiettävästi ole tehty.

Joulumerkkikotien lopettamisen jälkeen joulumerkeistä saadut varat ohjattiin
Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen ylläpitämiin muihin toimintoihin
kuten astmaattisten lasten kuntoutukseen, tuberkuloositartunnan uhkaamien vas-
tasyntyneiden erityishoidon tukemiseen sekä tuberkuloosin vastustamiseen kehi-
tysmaissa. Viimeinen suomalainen joulumerkki julkaistiin 2001.

Eikö tuberkuloosia sitten tarvitse enää vastustaa? Vaikka tuberkuloositilanne
on Suomessa nykyisin erittäin hyvä, uhkaavia pilviä on näkyvissä. Tuberkuloosin
väheneminen Suomessa on ruvennut hidastumaan 1980-luvun puolivälistä lähtien
(Tala 1992). Lasten tuberkuloosi on lähes kokonaan hävinnyt, mutta vanhuksilla
tautia esiintyy moninkertaisesti muuhun väestöön verrattuna (Tala-Heikkilä
2003). Muita tuberkuloosin riskiryhmiä ovat asunnottomat alkoholistit, narko-
maanit, HIV-positiiviset potilaat ja maahanmuuttajat, jotka tulevat maasta, jossa
tuberkuloosin hoito on puutteellista. Lisäksi Suomen lähialueilla esiintyy multi-
resistenttejä tuberkuloosimuotoja.

Joulumerkit keräilykohteena

Joulumerkeistä on tullut meillä ja muualla yhä suositumpi keräilykohde. Vaikka
joulumerkit eivät ole postimerkkejä, niiden keräilyä pidetään filatelian alalajina.
Moneen maahan on perustettu joulu- ja hyväntekeväisyysmerkkien keräilijöiden
yhdistyksiä. Joulumerkkikokoelma voi muodostua joulumerkkien päälajeista,
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mutta keräämistä voi laajentaa liittämällä siihen esimerkiksi tuberkuloosinvastus-
tamistyöhön tarkoitettuja postikortteja ja muita postilähetyksiä. Suomalaisista
joulumerkeistä on julkaistu seikkaperäinen luettelo (Berglund 1994). Myös tär-
keimmissä suomalaisissa postimerkkiluetteloissa on joinakin vuosina julkaistu jou-
lumerkkejä käsittelevä osa. Maailman tuberkuloosimerkeistä on olemassa erillinen
luettelo (Green’s Catalog 2003). Suomessa joulumerkkien keräilyn tunnettu uran-
uurtaja oli E.A. Hellman, joka sai kokoelmastaan ensimmäisen palkinnon Oslon
kansainvälisessä postimerkkinäyttelyssä vuonna 1947.
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