
”Valkoisen ruton” takia vauvoja vietiin 

äideiltään jopa vuodeksi – Liisa Kauppinen 

hoiti ja imetti heitä kuin omiaan 

Vastasyntyneet eristettiin Joulumerkkikoteihin, jotta vanhempien tauti ei 

tarttuisi. Äiti ei saanut koskea vauvaansa ennen kuin tämä vietiin laitokseen. 

 
Oulun Joulumerkkikodin talossa on nyt päiväkoti. Liisa Kauppista pyydetään usein päiväkotiin 

vierailulle. (KUVA: PEKKA FALI) 
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TUHAT vastasyntynyttä vauvaa, ehkä vähän vähemmän, ehkä enemmän. Liisa Kauppinen, 93, 

ei tiedä tarkalleen, kuinka monta lasta hän on ollut pelastamassa todennäköiseltä kuolemalta. 

 

”Ei niitä vauvoja tullut laskettua”, Kauppinen sanoo. 

 
Hän johti yhtä Suomen niin sanotuista Joulumerkkikodeista, joihin vastasyntyneitä eristettiin 

tuberkuloosia sairastavista perheistään vuosina 1936–1973. Nimi tuli joulupostiin liimatuista 

merkeistä, joilla laitoksia rahoitettiin. 

 

Äidit eivät saaneet edes koskea lapseensa ennen kuin maailmaan juuri putkahtanut pienokainen 

kiidätettiin Joulumerkkikotiin Ouluun, Tampereelle tai Kuopioon. 

 

Se oli tuolloin ymmärrettävä päätös, sillä tuberkuloosiperheeseen jääneen vauvan ennuste oli 

huono. Esimerkiksi Ranskassa neljä viidestä tuberkuloosia sairastaneen äidin kanssa 1920-luvulla 

asuneesta vastasyntyneestä kuoli parin vuoden kuluessa. 

 

”Valkoinen rutto” surmasi paljon aikuisiakin. Vielä 1930-luvulla tuberkuloosi oli Suomen pahin 

tappaja, kunnes se alkoi vähentyä calmetterokotteen ja hoidon kehittymisen ansiosta. 
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Joulumerkkikodissa vauvat olivat alkuvaiheessa vuoden tai kaksi mutta rokotusten alettua enää 

vajaan vuoden. 

 
Hoitajia ja lapsia Tampereen Joulumerkkikodissa. (KUVA: TAM-KUVA) 

 

VUONNA  1954 Kauppinen sai puhelun tuberkuloosiin erikoistuneelta professori Severi 

Savoselta. Savonen etsi kiireesti johtajaa Oulun Joulumerkkikotiin, ja Arvo Ylppö oli suositellut 

Lastenklinikalla erikoistumassa ollutta terveydenhoitaja Kauppista. 

 

”Sanoin, että odotan viimeisilläni toista lasta. Savonen sanoi, että synnyttäkää ja ottakaa lapsenne 

mukaan, kyllä sinne vauvoja mahtuu. Niin minä sitten aloitin työt ja muutin Joulumerkkikotiin 

kymmenen päivän ikäinen vauva kainalossa”, Kauppinen kertoo. 

 

Imettävä johtaja oli siitäkin hyvä, että hän imetti myös hoitovauvoja. ”Imetin kaiken minkä lähti.” 

 

Valtaosa vauvojen tarvitsemasta maidosta kerättiin päivittäin lähiseudun tuoreilta äideiltä, jotka 

saivat siitä hyvän hinnan. Vauvoja oli Joulumerkkikodissa enimmillään 56, joten tarve oli suuri. 
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Vauvoille haettiin äidinmaitoa Joulukodin lähistön imettäviltä äideiltä päivittäin pyörillä, 

skoottereilla ja autoilla. (KUVA: TAM-KUVA) 
 

KAUPPISELLA  oli kokemusta hoitotyön ja lasten lisäksi tuberkuloosista. Hän oli kiertänyt 

sodanjälkeisinä vuosina kolme kuukautta Kainuussa rämisevällä polkupyörällä koululta koululle 

rokottamassa lapsia ja keräämässä kylistä yskösnäytteitä. 

 

”Tein kouluissa valistustyötäkin. Äidit tekivät minusta valituksen, että pelottelen lapsia miinoilla 

eivätkä lapset uskalla enää mennä metsään. Olin sanonut, että metsässä on marjoja, joten metsä on 

täynnä vitamiineja.” 

 



Laitoksen johtamisesta Kauppisella ei sen sijaan ollut kokemusta. Kun hän aloitti Oulussa, ”kaikki 

oli sekaisin”. Kauppinen soitti kollegalleen Tampereelle ja sai neuvoja. 

 

”Että mistä mitäkin tarvikkeita saa, kun mitään ei ollut. Se oli köyhää aikaa.” 

 

Kauppinen oli sinnikäs ja nokkela, joten vaikeat asiat hoituivat. Sellainen hän on luontojaan. 

 

Kajaanilainen Kauppinen oli ollut 16-vuotiaana sodassa ilmavalvontalottana. Sodan jälkeen äiti oli 

kehottanut hakemaan Ouluun sairaanhoitajakouluun. Isä vastusti tiukasti, mutta Kauppinen haki 

kouluun salaa ja neuvotteli pankista opintoihinsa lainankin. 

 
Äidinmaidon varastointia. (KUVA: TAM-KUVA) 

 

ARKI  asettui Joulumerkkikodissa paikoilleen. Kello viisi alkoi vaippojen vaihto ja kello kuusi 

vauvojen syöttö. 

 

”Vauvat syötettiin aina sylissä, niin tuli syliaikaa.” 

 

Hoitajia ja harjoittelijoita pyrittiin pitämään puolet vauvojen määrästä, mutta aina siinä ei 

onnistuttu. 

 

Seitsemältä vauvat pestiin ja heille vaihdettiin puhtaat vaatteet. Sitten olikin jo seuraavan syötön 

aika. Ja niin edelleen. 

 

Legendaarisen lastenlääkärin Arvo Ylpön ohjeiden mukaan lapsia jumppautettiin. 

 

”Eivät ne mitään fitness-juttuja olleet, mutta liikuteltiin käsiä ja jalkoja. Silloin uskottiin, että se on 

lapselle hyvästä.” 

 

Vauvat myös aseteltiin ottamaan aurinkokylpyjä pienille telttasängyille. Kesällä heitä rasvattiin ja 



vahdittiin, etteivät he pala. Talvisin heidät puettiin ja vietiin katetulle parvekkeelle, jos mittari pysyi 

–15 asteen yläpuolella. 

 

”Kun presidentin rouva Sylvi Kekkonen kävi tervehtimässä meitä, hän ihastui, kun vauvat olivat 

niin ruskeita ja pulleita, hyvinvoivan näköisiä.” 

 

Vauvat eivät itkeneetkään paljon. ”Se johtui siitä, että heti jos vauva alkoi itkeä, sen luokse mentiin 

ja se otettiin syliin. Jos omat lapseni itkivät, en minä mennyt heitä yhtä nopeasti katsomaan.” 

 
Liisa Kauppinen selaa valokuva-albumiaan. (KUVA: PEKKA FALI) 

 

KAUPPINEN  sai kaikkiaan kuusi lasta, joista viisi syntyi hänen johtaessaan Joulumerkkikotia. 

Lähes koko sen ajan hän asui omassa asunnossa työpaikallaan. Mieskin muutti sinne, kun sai 

proviisoriopinnot loppuun Helsingissä. 

 

Työpaikalla asumisessa oli varjopuolensa: jos yöhoitaja tarvitsi apua, hän koputti johtajan seinään. 

 

Kauppisen omat lapset olivat välillä mustasukkaisia työlleen omistautuvasta äidistä. 

 

”Poikani Heikki itki kerran, että aina sinä äiti menet vauvoja katsomaan keskellä yötä mutta minua 

et käynyt katsomassa kertaakaan, vaikka minulla oli kuumetta.” 

 

Toiseksi vanhin lapsi Helena – joka muutti Joulumerkkikotiin kymmenpäiväisenä – valitti pienenä, 

ettei hänellä ollut edes omia ristiäisiä. 

 

Joulumerkkikodissa järjestettiin aina joukkoristiäiset, kun taloon oli tullut kymmenen uutta vauvaa 

– kastemekkoja oli kymmenen. Äidit olivat panneet lastensa mukaan nimitoiveensa. 

 

Yhdessä joukkokasteessa Kauppisen tytär Helenakin sai nimensä. 
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Vastasyntyneet kastettiin Joulumerkkikodin joukkoristiäisissä, joissa läsnä olivat vain hoitajat. Tällä 

kertaa kastettujen joukossa oli myös laitoksen johtajan oma lapsi. Vasemmalla johtaja Liisa 

Kauppinen Helena-tytär sylissään. (KUVA: LIISA KAUPPISEN KOTIALBUMI) 

 

Aikuiset lapset muistelevat kaiholla Joulumerkkikotia kasvupaikkana. Hieno, iso rakennus oli 

Oulun keskustan ulkopuolella, joten ympärillä oli metsää ja lääniä leikkimiseen. Tätä nykyä 

ympärillä on asuinalue ja talossa päiväkoti. 

 

Kauppisen aikaan hoitajat keräsivät syksyisin metsistä marjat talveksi. He lähtivät marjaretkelle 

vuorotellen eväät mukanaan. Sitä pidettiin lähes huvittelupäivänä. 

 

VASTASYNTYNEESTÄ  luopuminen oli äideille vaikeaa. Aina lasta ei edes näytetty äidille. 

 

Vanhemmat saivat tulla katsomaan lasta Joulumerkkikotiin, mutta vain ikkunaseinän läpi. ”Harva 

tuli. Se ikkuna oli niin kova paikka”, Kauppinen sanoo. 

 

Osa vanhemmista halusi salata, että lapsi on Joulumerkkikodissa. Tuberkuloosi oli pelätty ja hävetty 

sairaus, ja aikuiset yrittivät välillä olla parantolassakin salaa. 

 

Vauvat olivat toki terveitä Joulumerkkikotiin tullessaan, mutta laitokseen joutuminen oli merkki 

sairaudesta perheessä. 

 

Osa lapsista sai tietää vasta aikuisena, että he olivat olleet ensimmäiset kuukautensa 

Joulumerkkikodissa. 

 

”Luulen tuberkuloosiin liittyvän häpeän johtuneen siitä, että tavallisesti sairastuneet olivat 

huonompiosaisia. Sitä pidettiin köyhien tautina”, Kauppinen arvelee. 

 

Hän muistaa lapsuudestaan, kun naapurin leikkikaveri Vieno sairastui ja äiti kielsi menemästä 

tämän luokse. Pieni Liisa meni silti. 

 

”Istuskelin Vienon sängynlaidalla. Myöhemmin hän kuoli.” 

https://www.hs.fi/haku/?query=vieno


 
Arvo Ylpön oppien mukaan vauvoille annettiin paljon raitista ilmaa ja aurinkoa, myös 

talvella. (KUVA: KUVA-TORNI) 

 

TUBERKULOOSIIN  sairastuneen oli vaikea löytää puolisoa. Monet löysivät parinsa 

parantolasta, toisten keuhkotautisten keskuudesta. Parantoloissa pantiin alullekin lapsia, jotka 

synnyttyään päätyivät Joulumerkkikoteihin. 

 

Vauvojen eristäminen toimi ilmeisen hyvin. Joulumerkkikodissa vauvalle annettiin calmetterokotus, 

ja kun rokotesuoja alkoi toimia, vauva pääsi pois noin kahdeksan kuukauden iässä. 

 

”En ainakaan ole kuullut, että yksikään hoidossamme ollut lapsi olisi myöhemmin elämässään 

sairastunut tuberkuloosiin.” 

 

Kun vanhemmat lopulta saivat hakea vauvansa Joulumerkkikodista, suurin osa oli riemuissaan ja 

kiitollisia hoitajille, Kauppinen kertoo. 

 

”Mutta tunteita oli monenlaisia. Osa äideistä oli kauhuissaan, miten he pärjäävät, jos lapsen isäkin 

oli ehtinyt kuolla.” 

 

Jos molemmat vanhemmat olivat kuolleet tai yhä sairastivat tarttuvaa tuberkuloosia, vauva annettiin 

sukulaisille tai lastenkotiin. 

 

JOULUMERKKIKODISSAKIN  surtiin lasten lähtöä. ”Kun vauvoja haettiin pois, 

hoitajatytöt itkeskelivät”, Kauppinen kertoo. 

 

Hän muistaa erityisesti Eilan, joka jäi Joulumerkkikotiin kaksivuotiaaksi asti. Eilan vanhempien 

kuoltua kotikunnassa Taivalkoskella ei ollut yhtään vapaata paikkaa lastenkodissa. 

 



”Oikeastaan Eilasta tuli meidän perheen lisälapsi. Hän vilahti asuntomme puolelle ja löytyi joskus 

aamulla nukkumasta poikani Heikin vierestä. Eila aina sanoi, että me mennään Heikin kanssa 

kihloihin”, Kauppinen kertoo. 

 

”Eila oli niin nokkela ja hurmaava lapsi.” 

 

Lopulta Eilalle löytyi adoptiokoti Yhdysvalloista. Uudet vanhemmat eivät halunneet, että 

Joulumerkkikoti tai Kauppinen pitäisi yhteyttä. 

 

Yksi kuva Yhdysvalloista tuli. Siinä Eila istui ison talon parvekkeella rempseän näköisenä. 

 
Tuberkuloosiliiton äitiysneuvolassa rokotetaan lasta 1961.  

(KUVA: U.A. SAARINEN / MUSEOVIRASTO) 

 

MONI  Joulumerkkikodissa ollut lapsi on kertonut aikuisena, että suhde omaan äitiin jäi etäiseksi. 

Osa lapsista joutui jopa perheensä kiusaamaksi. 

 

Syy lienee se, että äidille ja vauvalle ei päässyt syntymään kiintymyssuhdetta. 

 

”Toinenkin asia siinä ehkä vaikutti: siihen aikaan oli monissa perheissä niin köyhää ja kurjaa”, 

Kauppinen sanoo. 

 

Vaikka nykyisin tiedetään äidin ja vauvan varhaisen vuorovaikutuksen tärkeys, vastasyntynyt 

eristetään yhä, jos äidillä on tarttuva tuberkuloosi. Se on tosin Suomessa tätä nykyä harvinaista. 

 

Viime vuosina Joulumerkkikotien lapset ovat löytäneet toisiaan yhdistyksensä ja sosiaalisen median 

avulla. Kauppinen on käynyt puhumassa heidän tilaisuuksissaan. Häneltä kysytään vaikeita: Olenko 

minä vauvana tässä kuvassa? Mitä kirjoitit äidilleni, kun olin Joulumerkkikodissa? 

 

”Kirjoitin kyllä jokaiselle äidille, mutta en voi mitenkään enää muistaa, että mitä kellekin. Pyysin 

myös, että äidit kirjoittavat myöhemmin ja kertovat, mitä lapselle kotonaan kuuluu. Yleensä he 

lähettivätkin kirjeen.” 

 



Joulumerkkikotien lapset voivat tilata paperinsa Kansallisarkistosta. Joulumerkkikodeissa kirjattiin 

usein tarkasti kunkin vauvan ensimmäiset jokeltelut ja hampaiden tulo, ruokavaliot ja ripulit. 

 

 

Joulumerkit ovat suosittu keräilykohde 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



JOULUMERKKIKODIT  lakkautettiin tarpeettomina 1960–1970-luvun vaihteessa. Viimeinen 

sulki ovensa vuonna 1973. Vuosien mittaan niissä ehdittiin hoitaa yli 5 300 vauvaa. 

 

Kauppinen siirtyi vähän ennen Joulumerkkikodin lakkautusta muihin hoitotöihin. Nyt hän asuu 

Oulun keskustassa ja viettää pirteitä eläkepäiviä. 

 

Kauppinen seuraa yhä maailman tuberkuloositilannetta. Venäjällä tuberkuloosi on ongelma, samoin 

monissa kehitysmaissa. 

 

”Jos olisin 30 vuotta nuorempi, perustaisin Suomen puolelle Venäjän rajan pintaan 

Joulumerkkikodin tapaisen paikan. Sinne otettaisiin venäläisiä. Olen ajatellut Afrikan lastenkin 

auttamista, mutta minulla on vuosia jo liikaa.” 

 
Jutussa on käytetty lähteenä myös Katariina Vuoren kirjaa Joulumerkkikodin lapset (Like 2016). 

 

 
Sairaanhoitaja Liisa Kauppisen valmistujaiskuva. (KUVA: LIISA KAUPPISEN KOTIALBUMI) 



Fakta 

Joulumerkit keksittiin Tanskassa 
▪ Joulumerkit olivat postimerkkien rinnalle liimattavia merkkejä, joiden tuotto annettiin 

hyvään tarkoitukseen.  

 

▪ Maailman ensimmäinen joulunaikaan myytävä joulumerkki julkaistiin Tanskassa vuonna 

1904. Rahat käytettiin lasten tuberkuloosiparantolan perustamiseen.  

 

▪ Suomessa ensimmäinen, ympärivuotisesti myyty hyväntekeväisyysmerkki julkaistiin 

vuonna 1908. Sen oli suunnitellut Akseli Gallen-Kallela.  

 

▪ Joulumerkkien tuottoa käytettiin pitkään tuberkuloosin vastaiseen työhön. 

  

▪ Joulumerkkikodit rahoitettiin pääosin merkkien myynnillä ja lahjoituksilla.  

 

▪ Viimeinen joulumerkki julkaistiin vuonna 2001. Joulumerkit ovat olleet suosittuja 

keräyskohteita.  

 

Tuberkuloosi 
▪ Tuberkuloosin aiheuttaa bakteeri. Tauti voi sairastuttaa keuhkojen lisäksi muun muassa 

niveliä, imusolmukkeita ja ihoa.  

 

▪ Tuberkuloosi oli köyhien tauti, mutta sen saattoi silti saada kuka vain. Se oli pitkään 

Suomen tappavin tauti ja myös invalidisoi.  

 

▪ Tuberkuloosia vastaan taisteltiin seulonnoilla, valistuksella ja parantoloilla. Antibiootit ja 

1940-luvulta alkaen calmetterokotus auttoivat selättämään vitsauksen.  

 

▪ Vielä 1970-luvulla äitiysavustuksen ehtona oli keuhkoröntgen.  

 

Seuraa uutisia tästä aiheesta 

• TuberkuloosiSeuraa  

• SairaanhoitoSeuraa  

• Mari ManninenSeuraa  
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