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Taivaan joulutervehdys Sinulle
"Enkeli sanoi: Älkää peljätkö', minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on 
tuleva kaikelle kansalle: teille on tänäpäivänä syntynyt Vapahtaja . . . ”

Luu k. 2; 10 
»

Muistamme hyvin, että yllemer- "ihmiset menehtyvät peljätessään "Ilman Jeesusta mä näännyn, iIman 
kityt sanat ovat ydin kohtana siinä ja odottaess?an sitä, mikä maan- hänen armoaan joudun tuskaan 
joulutervehdyksessä, jokM^ensim- piiriä  kohtaa.” (Lk . 21:26.) Ja itse k a u l f ^ .n .  Hänen puoleensa mä 
mäisenä jouluyönä ta ivam ^i julis- ” ilon kirjeessä” (Fil. 2:12.) on käännyn, hänessä mä turvan saan, 
tettiin Kedon paimenille. /vi'.nkähän sanottu meidän kaikkien vaariin- aarteeni on Jeesus vaan.” (Vk. 
tähden se alkaa sanoillani p ’älkää otettavaksemme näin vakavasti: N:o (j 15:2).
peljätkö” ? Luultavasti siksi, että " H a r r a s t a k a a . . .  pelolla ja vavis- Lihaan tu llut Jumala juuri on se 
Herra tuntee heikon laumansa, tuksella, että pelastuisitte! "E ivät "suuri i lo ” jonka enkelten joulu- 
K a ikke in  suurimmat lahjansa ja nämä ole asioita, joita sopi i jättää sanoma taas uudestaan p e I o n a I a i s i I- 
ihanimmat lupauksensa hänen on huolettomuuteen vielä vähemmän le turvaksi tarjoaa. On nimenomaan 
täytynyt varustaa tuommeisin etu- huolimattomuuteen. sanottu, että tämä taivaan viesti
varustuksin: älkää peljätkö! N iin  Mutta sitten meidän on lisättävä kuuluu "ka ike lle  kansalle.” Aina 
oli jo vanhassa liitossa, kun Isra- painokkaasti: ainoa oikea pelon- on näin ollut. Muistathan Johan- 
e li l le  sanottiin: ” Älä pelkää, sillä poistaja elämästämme on Jeesus neksen evankeliumin alkuvedot: 
minä olen sinut lu n a sta n u t.. .  Kristus ja se lunastus, jonka hän ” Alussa oli Sana, ja Sana oli Juma- 
(Jes. 43: 1); niin sanottiin säihky- on edestämme suorittanut. —  Pian lan tykönä, ia Sana oli Ju m a la . . .  
v il le  naisille Jeesuksen tyhjän hau- talvisodan päättymisen jälkeen, kun Hänessä oli Elämä ja Elämä oli 
dan luona pääsiäisaamuna: "Ä lkää  ka ikki näytti aivan epävarmalta ihmisten valkeus...” ja sitten; "Sana 
te peljätkö, sillä  minä tiedän tei- ja ihmiset pelkäsivät huomispäivää, tuli lihaksi ja asui meidän kes- 
dän etsivän Jeesusta, joka oli ristiin- sain olla mukana eräässä juhlassa keliämme, ja me katselimme hänen 
naulittu. Ei hän ole täällä, sillä Tampereen tuomiokirkossa. Tavalla , k ir k k a u t t a n s a . . .” —  Todella mes- 
hän on noussut y lö s . . .  (Mt. 28: 5 s) joka ei mielestä lähde, eräs si I loisista tarin tavoi n tässä eräs heistä, jotka 
Joku lienee laskenut, että Raama- piispoistamme julisti: "O lk o o t  ne ovat katselleet ja nähneet, todistaa 
tussa on ihan 365 kertaa sanottuna pelossa, joiden asiat yhä ovat hei- ensimmäisen joulun lahjasta ja 
tuo sana: älkää peljätkö. Yksi keho- dän omien hartioittensa varassa, ih m e e stä .. .  Mutta sitten aikanaan 
tus pelottomuuteen vuoden jokaista mutta olkaa turvallisella  mielellä nämä ihmiset näkivät muutakin, 
päivää kohti! ka ikki te, jotka elävässä uskossa sen, kuinka taivaasta tullut Sana

Silti on pelkoa, joka on aiheel- olette saaneet heittää huonot asi- joutui ihmisten tallattavaksi, 
listakin. Kuvatessa Herran päivän anne Kristuksen päälle!” —  Juuri kuinka he eräänä päivänä ottivat 
enteitä Jeesus lausuu, että sil lo in siinä raja edelleenkin kulkee, kiinni kirkkauden Herran ja verisin



käsin löivät ristille. S il lo in  he pel
käsivät ja itkivät, niinkuin tänä 
joulunakin jossakin kodissa ihminen 
ehkä katkerim pia menetyksiänsä ja 
elämänsä täydellistä orpoutta itkee, 
kun maailma ja synti näyttää 
ympärillämme ja itsessämmekin 
saavan viimeisen sanan.

Mutta "r ist i in  naulitse!” ei jää
nytkään viimeiseksi sanaksi. Sillä 
kolmantena päivänä k i ir i  Jerusale
min kaduilla  uusi huuto: "Kristus 
on ylösnoussut. Herra on totisesti 
noussut ylös!” (Lk. 24;34). ja taas 
ne, jotka olivat opetuslapsia katse
livat ja ihmettelivät Jumalan teko
jen tutkimattomuutta. Ja eräs heistä 
kir jo itt i  myöhemmin seurakunta- 
kirjeeseensä niin rohkean sanan, 
että sydän vieläkin hypähtää, kun 
ajatellen sen lukee: "Kuolem a on 
nielty ja voitto saatu! Kuolema, 
missä on sjnun voittosi! Kuolema, 
missä on sinun osasi!” (1, Kor. 15: 
55 s.). Ne ovat uskon rohkean ja
asiastansa varman Jumalan/ä' misenf on
herjaus viimeistä viholk-cansa, 
kuolemaa vastaan. Joka neon sanonut
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hän tietää, että hänen v a s ta a ja n s a  
on Kristuksen työssä jo kärsinyt 
ratkaisevan tappion.

Nämä olivat Uuden Testamentin 
miesten aukihakattuja näköaloja
Jumalan riem ullis iin  pelastussuun
nitelmiin. N iitä  he katselivat, niitä 
he ihmettelivät ja niistä k iittivät.

Mutta ei evankeliumi ollut ta r
koitettu vain heille. Ei edes juuta
laisille  ainoastaan, vaan "ka ike lle  
kansalle” . Ja sentähden liha uudes
taan tuli Sanaksi. Ja niinpä juuri 
Sanana, Pyhänä Henkenä, Kristus 
tänään opettaa maailmanlaajaa
seifrakuntaansa. Hän herättää uskon 
niissä, jotka hiljentyvät kuuntele
maan hänen ääntänsä, Kastemaljan 
luona hän näkyväisenä Sanana las
kee ansionsa koko rikkauden pie
nen lapsen kehtoon tai ehtoollis
pöydän äärellä ruokkii väsyvää
vaeltajaa ruumiinsa ja verensä 
sakramentilla.

Juuri meille, pe l on a iäisille ja
kylmenneille hän aivan omakoh-

S o r v a s t o n  j o u lu a  ja v ä h ä n  m u u ta k i n
Sorvaston kylä on pitäjän suu- pistää epäilemään Sorvasto-nimen 

rimpia, sijaiten pitäjän ja läänin tarinan todellisuutta. Toinenkin  
itäisellä rajalla rajoittuen Mellilän, seikka vahvistaa epäilyksiä: Eikö- 
Ypäjän ja Someron kuntiin sekä hän sorvarista ole käytetty ennen- 
oman pitäjän puolelta Vähäsorvas- vanhaan yleisesti varvari nimitystä, 
ton kylään. Kylässä sijaitsevalla Toisaalta tarinalla  on kuitenkin 
Katavasaaren suolla yhtyy pitäjän perinteitä, m.m. Sjömanin k ir jot- 
raja Pirttiniemen piikkikivessä 5 tamassa Marttilan historiassa on 
pitäjän rajaan. siitä mainittu. K y lä  on aikaisem-

Kylän synnystä ei muistitiedon min sijainnut Porimäessä, josta 
varaisesti voida mitään varmaa maantiekin on kulkenut. Kahluu- 
sanoa. Tarina sorvarista ja lastusta, paikka sijaitsi järven Someron 
joka Paimion alajuoksulla tavattiin puoleisessa päässä. Kylä  on pala- 
sekä huudahduksesta: “ mikähän nut ja talot muutettu uusiin paik-
sorvari . . . “ on eräiden muiden koihin. Talo ja  on aikaisemmin 
lähteiden kanssa rist iri ita inen, o llut 8, mutta ovat ne jakaantu- 
Tarina Hongiston kylän synnystä neet Mattaria lukuunottamatta

täisenä Vapahtajanamme syntienan- 
teeksiantamuksensa saarnassa antaa 
uskon kautta hänen vereensä tun
toomme rauhan ja suuren ilon. 
Rakkauttansaki n hän vuodattaa 
omiinsa, niin että tässä tylyssä 
ja kovassa ihmisten maailmassa 
jotakin ihmisyydestäkin vielä elää. 
Ja sitten hän sanoo niille, jo i
den sydämen maailman hän on 
saanut valloittaa: “ Menkää ja teh
kää ka ikk i kansat minun opetus
lapsikseni . . .  ja katso, minä olen 
teidän kanssanne joka p ä i v ä . . . “ 
(Mt. 28:19 s.). Ei Jumala kutsu 
lapsiansa toimettomaan joutila i
suuteen. Hän kutsuu meitä työ
toveriksensa!

Kun oli ensimmäinen joulu, niin 
Jeesus tuli keskelle yön pimeää. 
Rakkauden apostoli sanoo, että 
hän tuli omiensa tykö, mutta var
maan kyynelsilmin hän on siihen 
lisännyt, “ mutta hänen omansa 
eivät ottaneet häntä vastaan." 
( joh. 1:11). Sitten jatkuu kuiten
kin: “ K a ik il le ,  jotka ottivat hänet 
vastaan hän antoi voiman tulia 
Jumalan lapsiksi, niille, jotka usko
vat hänen nimensä.“

Näin tänäkin jouluna on. Evan
keliumi, jumalan rauhantarjous, 
vetää rajan ihmisten ja ihmisten,

kotien ja kotien vä lil le . Se on 
järkyttävää, mutta se perustuu 
Jumalan säätämykseen. Missä tämä 
taivaan joulutervehdys: “ Ä lkää
peljätkö; minä ilmoitan teille  suu
ren (jsari. . .  teille  on syntynyt 
Vapahtaja" otetaan todesta ja 
omistat) *n nöyrän ja uskovan sy
dämen ihmeellisimpänä joulu lahja
na, siellä vir iää kannel, syntyy 
laulu ja kiitos, sinne ja siihen ko
tiin  tulee hyvä joulu. Missä ei ole 
t ilaa Vapahtajalle  ja .hänen sanal
lensa, sinne ei todella hyvä joulu 
voi tulla.

Rakkaat seurakuntalaisen!, joista 
olen niin paljon kiitoksen velkaa 
Jumalalle! Sallikaa minun tämän 
lehden välityksellä  josta on sanottu, 
että se koetetaan saada tulemaan 
ihan jokaiseen seurakunnan kotiin, 
lähettää teille  k a ik il le  todella 
hyvän joulun tervehdykseni!

Luo köyhän, niinkuin rikkahan 
saa joulu ihana!
Ja yöhön synkkään maailmaan 
tuo taivaan valoa!
Suu halajan, Sua odotan,
St7 Herra, maan ja  taivahan. 
N yt köyhän, niinkuin rikkaan luo 
suloinen joulus tuo!

Erkki Normaja



kahteen tai kolmeen osaan. Jakaan- miestä tarv itt i in  ennenkuin sika- sitten, toisaalla ei tämä sukupolvi 
tuessa nimet varustettiin lisäyksillä; paralta saatiin henki pois. Sika enää muista olkia. Jouluaattona 
Yli-, A li- ,  Väli-, Uusi-, Vanha-, näin ripustettiin telineen varaan, olkia varhain lähdettiin heiniä hakemaan, 
varustettuna kulkevat nimet vielä- alle ja tuli o lk i in .  N iin  päästiin Toiset muistavat että olisi lähdetty 
kin. T i lo ista  ovat Vesalat, Kärr it ,  karvoista eroon. Vaiva kannatti jo yöllä kello 12. Talojen keskei- 
Mattilat, Hyhköt ja Seppälät oileet kuitenkin, sillä monet herkut oiisi nen kilpailu  oli ankara, usein ei 
3/8 manttaalia, Mäkilät, Väliurmas jäänyt saamatta, jos sikaa ei olisi uskallettu nukkua ollenkaan. Uni 
ja A liurm as 1/4 manttaalia, Y l i -  ollut. Kynttilö iden valmistaminen olisi saattanut pettää ja naapurit 
urmas 1/2 manttaalia ja Mattari kuului luonnollisesti myös joulun olis ivat ehtineet aikaisemmin. 
1/1 manttaalia. Maat ovat ulottu- valmisteluun. Vuoden aikana kerätty Aamulla kello 6 pistettiin sauna 
neet jokirannasta Isoonperään tali hakattiin pieneksi ja sulatettiin lämpiämään. Näin alkanut aamu 
saakka. Palon jälkeen ovat talot padassa, kynttiläkirnuun kaadettiin kiirehti iloisessa häärinnässä iltaan, 
ryhmittyneet Hyhkönkulmaksi, kuumaa vettä pohjalle ja tali Jouluateriasta ei paljoa uutta voi 
Mattilankulmaksi, Urmaankulmaksi päälle. Kynttilävartaaseen k iinn i-  kertoa. Pöydän antimet olivat suu- 
ja Vanhaksikyläksi. Viimeinen on tettyjä sydänlankoja kasteltiin ja rimmaksi osaksi kotoisista ainek- 
siis palaneen kylän paikalla. Täi- jäähdytettiin sopivassa tahdissa, sista laitettuja. Riisiä ja kalaa on 
läkertaa Urmaankulma on yhtenäi- N iin  saatiin kauan ja kirkkaasti sentää ollut hyvin kauan. Pullaa 
sin. Torppia  on kylässä ollut run- palavia kynttilö itä. K irkko on  saa- tehtiin vain suuriksi juhliksi ja 
säästi. Suurin torppa on ollut Iso- tiin kynttilät “ kynttiläveroa“ ke- rukouspäiviksi. Joulun sanomaan 
Pakasi, josta myöhemmin on tehty räämällä. Joulua ennusti myös se, perehdyttiin laulamalla joululau- 
kolme eri tilaa. Taksvärkkiä  teh- että eräät “ kirkonmiehet*1 ku lk i-  luja ja virsiä sekä lukemalla jou- 
tiin niinkuin yleensä torpista. Mies vat pitäjällä palkkaansa keräämässä, lun evankeliumia. Kynttilö itä  polt- 
ja hevospäivien lisäksi oli käytössä Kylän käsityöläisille  ja ammatti- taen, laulun kaikuessa ja sanaa 
myös naisten työpäivät ns. klappu- siivoojil le  piti myös viedä jouluna kuunnellen kului aattoilta. Aamulla 
päivät. N im itys johtui siitä, että jotakin, jos mieli sovinnossa pysyä, varhain alkoi kirkkomatka: Kul-
paivien kir janpitoa pidettiin pelti- Kylän seppä varsinkin oli määrää- kusten kilistessä, kynttilöiden lois
ia pu i 11 a. T ilo jen  jakaan('A<>iisen, vässä asemassa. Joulupukkia ei taessa ja lo je n  ikkunoilta ja valoi- 
torppien itsenäistymisen ja siirto- ennenvanhaan käytetty. Kylän  san joulumielen vallitessa kuljet- 
laisten asuttamisen ansiostr ‘ lojen kauppiaalla oli tapana antaa asiak- tiin k ĵ -tiloin valaistuun joulu- 
lukumäärä on lisääntynyt' fnoni- kaalle jokin huivi, astia tai jotain k i r k k o n i .  Kirkossa oli kruunujen 
kertaiseksi. Historiallis ista paikan- muuta käytännöllistä. Jouluna sii- ja irtokynttilöiden lisäksi myös n.s. 
nimitarinoista mainitaan Holstin- vottiin huonekalujen ja muun irto- kynttiläkaari, jossa oli 12 kynttilää, 
ojassa oleva kuninkaansilta, jossa naisen kohdalta, mutta lattioita ei Lämmin joulumieli joutui usein 
kuningas on sotareissullaan ollut talvella  varhaisempina aikoina korvaamaan ulkonaisen lämmön 
olkien sisällä paossa. kuurattu. Lattian siivoaminen suo- puutteen. Joulu oli s i l lo ink in  odo-

Kristi11isiä juhlia on Sorvastolla ritettiin keväällä. O lk ia  käytettiin ,tettu valon ja rauhan juhla, miksi 
vietetty ahkerasti. Kesäaikoina kylässä hyvin eri tavoin: To is i l la  se ei olisi sitä tänä jouluna, jo llo inka 
niitä pidettiin ulkona ja talvisin kulm akunnilla  muistetaan olk ia  tilanne on monella tavalla sitä 
tuvissa. Juhlapaikkoina esiintyivät käytetyn nelisenkymmentä vuotta aikaa edullisempi, 
tavallisimmin Mattari ja Urmas.
Ulos oli rakennettu saarnatuoleja, 
joita pari vuosikymmentä sitten 
oli pitäjässä vähän eri puolilla, 
mutta jotka aika on lahottanut 
pois. Joulunvietto on myös ollut
vahvasti k r ist i l l ise llä  pohjalla. Juh- La inoJen korot kehoitetaan maksamaan Osuuskassaan, sen aukiolo-

lan valmisteluun on li ittynyt pal- aikoina vuoden loppuun mennessä. Olemme tyytyväisiä asiakkaidemme

jon käytännöllistä puuhaa. Pyykin- täsmälliseen korkojen suoritukseen. Olemme mielellämme sitä
pesu ja sikalahti olivat ensimäisiä
toimenpiteitä. Tekn il l is inä  apuneu- te ' h i n k i n nähden.

Korkojen maksu

voina parikin v i ikkoa  kestäneessä 
pyykinpesussa olivat penkki ja f 
kurikka . S ikalahti oli miesväelle
varsin ankara paikka. Neljä-viisi Osuuskassa suljetaan joulu- ja uudenvuodenaattoina klo 12.oo
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Lapsilisien nosto

Jos jokaisesta lapsen huoltajalle 

maksetusta lapsilisästä talletetaan 

lapsen t i l i l le  Osuuskassaan:

1.000:—  on lapsella täytettyään 

16 v. t i l i l lään  Osuuskassassa 

107.000:— Jos koko lapsilisien 

määrä saa jäädä säästötiI i11e on 

t i l i l lä  oleva summa jo juhlallinen 

380.000:— .

Menetelmää sovelluttaen löydätte 

varmaan sopivan “ rahastointierän“ . 

Jättäkää vain va ltak irja  Osuuskas

saan. Osuuskassa nostaa lapsilisä- 

varat ja l iittää ne t i l i in .  T i l i l tä  

voitte nostaa sopivaksi katsomanne 

summan. Tuhannenkin markan 

kertasäästö vuosien mittaan kasva- 

vine korkoineen tuo nuoren ihmisen 

opiskelutoim innalle esim. hyvän 

lähtökohdan. Säästölipp^m!la voi 

täyte11ä t i l i in  syntyviä aJukkoja.

Valtak ir ja lom akkeita  sa/. Osuus-/jai
kassasta, samoin säästölf^paita.

A nnatte lapsillenne m onia ta itoja , koetatte varustaa  
heidät hyv in  vastaiseen  eläm äntassteiuun . K ou lu siv is
tys, k ä y tä n n ö n  am m attita ito , työn teon  taito . . . K aik
ki ne ovat h yv iä , kaikk i ne tasoittavat M idän  eläm än sä  
tie tä . ti .
M UTTA OLETTEKO M UISTANUT ^TÄRKEIMMÄN? 
O pettakaa lapsenne k ä y ttä m ä ä n  ra llin  hark iten , h yö 
dyllisesti —  K ÄYTTÄM ÄÄN S Ä Ä S \« £ N
O SUUSK ASSA on vakaa ja  turvallinen rahalaitos. 
SÄÄSTÖTILI OSUUSKASSASSA on parhain keino  
tyynen, onn ellisen , turvatun eläm än  saavu ttam isek si.

IviiMäen m iellyttävästä  yhteisto im innasta  to ivotam m e  
luk ijo i l lem m e ja O suuskassam m e asiakkaille
I [iiriiii Joulua ja  menestys-runsasta l lulla Vuotta

Puukuormaon  
raha  k u o r m a
Pankaa puurahanne säästö- 
(ilille korkoa kasvamaan.
Kun sijoitatte säästönne  
meille, niin ne varmassa turvassa palvelevat omaa kotiseutu' 
anne. Jättäkää raha-asiainne hoito meille!

i l


