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HARIBO JOULUKALENTERI LUO JOULUNODOTUKSEN TAIKAA  
 
Joulunaika on lapsiperheissä täynnä joulunodotuksen riemua. Lasten ja lastenmielisten jännitystä lievittää Haribon 
joulukalenteri, jonka 24 luukkua kätkevät sisäänsä ihania yllätyksiä – viinikumi-, vaahto- ja toffeemakeisia sekä 
leluja. Kalenteri on myös mukava pieni tuliainen joulun alla lapsiperheelle. Haribon joulukalenterin makeiset ovat 
laktoosittomia ja gluteenittomia.  
 

Haribo joulukalenteri – ihania yllätyksiä jokaisen luukun takaa 
Haribon joulukalenterista riittää jännitystä niin perheen nuoremmille kuin 
isommillekin joulunodottajille. Kalenterin luukkujen takaa paljastuu Haribon 
tuttuja herkkuja sekä yllätysleluja. Viinikumi- ja vaahtomakeiset on pakattu 10 g 
minipusseihin, isommat jouluaiheiset viinikumimakeiset yksittäispakkauksiin ja 
toffeet makeiskääreisiin. Kalenterissa on yhteensä 21 makeispakkausta ja 3 
erilaista lelua.  
 
Kalenterin kuvituksessa seikkailevat revontulien ja tähtitaivaan valaisemassa 
maisemassa Haribon Goldbären -nallen ohjastama Joulupukin reki, apuri sekä 
iloisen värikkäät makeiset.   

 
Joulukalenteriperinne syntyi Saksassa 
Joulukalenteriperinteen juuret ovat 1800-luvun puolivälissä. Ensimmäinen maininta joulukalentereista löytyy 
saksalaisen Elise Averdieckin lastenkirjasta vuodelta 1851. Kirjassa äiti ripustaa joulunaikaan lasten iloksi seinälle joka 
ilta uuden kuvan. Tuolloin perheissä päiviä jouluun laskettiin eri tavoin – piirtämällä 24 liituviivaa, joista lapset saivat 
pyyhkiä yhden pois joka päivä, repäisemällä kalenterin lehtiä tai lisäämällä päivittäin yhden oljen seimeen.  
 
Ensimmäinen painettu kuvajoulukalenteri syntyi niin ikään Saksassa. 1900-luvun alussa painotalon osakas Gerhard 
Lang ideoi maailman ensimmäisen adventtikalenterin. Joulukalenteriperinne saapui Suomeen 1910-luvulla, jolloin 
ensimmäiset kalenterit tehtiin itse. 1920-luvulla kauppojen valikoimiin tulivat myös ulkomailta tuodut, valmiit 
kalenterit. Kotimainen joulukalenterituotanto käynnistyi partioliikkeen ansiosta 1940-luvulla. Ulla von Wendtin 
suunnittelema ensimmäinen Partiotyttöjen adventtikalenteri julkaistiin vuonna 1947.  
 
Tuotetiedot:  HARIBO joulukalenteri, paino 234 g, hinta noin 7,99 € 
 Sisältää: 2 kpl HARIBO Goldbären minipusseja, 1 kpl HARIBO Nappar Fruit minipusseja, 2 kpl 

Nappar Berry minipusseja, 2 kpl HARIBO Christmas minipusseja, 2 kpl HARIBO Tudser minipusseja, 
1 kpl HARIBO Vampyrer minipusseja, 1 kpl HARIBO Happy Cola minipusseja, 1 kpl HARIBO Pesetos 
minipusseja, 2 kpl HARIBO Pearls minipusseja, 1 kpl HARIBO Hindbaer & Brombaer minipusseja,  
2 kpl MAOAM hedelmätoffee -makeispakkauksia, 4 kpl isoja jouluisia makeishahmoja 
yksittäispakattuna sekä 3 erilaista lelua.  

Lisätietoja: HARIBO Lakrids Oy Ab, www.haribo.com, puh. 09 8700 420 
Markkinointipäällikkö Marika Ojapalo, marika.ojapalo@fi.haribo.com 

Kuvapankki: http://www2.haribo.com/fiFI/kuva-ja-tiedotepankki/  
Kuvapankin käyttö vaatii rekisteröitymisen 

Viestintä:  PR- ja viestintätoimisto Promode Oy, puh. 09 170 070  
Karri Harju, karri.harju@promode.fi / tiedotus ja kuvamateriaali  
Jarna Tikkanen, jarna.tikkanen@promode.fi / tuotenäytteet 

 
Haribon tuotteisiin kuuluvat mm. viinikumi-, lakritsi- ja raemakeiset, Chamallows-vaahtokarkit sekä Maoam-hedelmätoffeet. 
Kansainvälisesti Haribo on yksi suurimmista sokerimakeisten valmistajista, jolla on 15 tuotantolaitosta Euroopassa, 22 tytäryhtiötä 
ja Bonnissa, Saksassa sijaitseva pääkonttori. Henkilöstön määrä on yli 6000. Vuonna 1992 perustettu Suomen tytäryhtiö, Haribo 
Lakrids Oy Ab toimii Tanskan Haribo Lakrids A/S alaisuudessa. Suurin osa Haribo Lakrids Oy Ab:n kautta myyntiin tulevista Haribo-
makeisista valmistetaan Tanskassa. Lisäksi tuotteita tuodaan Haribon tuotantolaitoksista Saksasta ja Belgiasta. 


