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Hankoniemen Karjalaisten ja Kirvu-säätiön lippujen käyttöön ottaminen
Karjalaisten kesäjuhlien avajaisissa 13.6.2015 Hyvinkäällä
Hyvät juhlavieraat. Tänään Karjalaisten kesäjuhlien avajaisissa otetaan käyttöön Hankoniemen
Karjalaiset ry:n ja Kirvu-säätiön liput. Teemme sen kirkollista tapaa noudattaen Jumalan sanalla
ja rukouksella. Kiitämme Kirvu-säätiön ja Hankoniemen karjalaisten työstä ja rukoilemme, että
niiden piirissä toteutuisivat hyvät, oikeat ja Jumalan tahdon mukaiset pyrkimykset.
Psalmista 60:
Jumala, sinä olet antanut kansasi kokea kovia. Mutta palvelijoillesi sinä nostat merkkiviirin, sinun viirisi luo he kokoontuvat, pois nuolien ulottuvilta. (Ps. 60:5-6).
Lippu on yhteisön arvokkain tunnus. Se on symboli, joka yhdistää samaan yhteisöön kuuluvia
ihmisiä. Siksi sen luo kokoonnutaan, kuten on tehty vuosituhansien ajan. Siitä psalmikin kertoo.
Hankoniemen Karjalaisten ja Kirvu-säätiön liput ovat muistutus jäsenten yhteenkuuluvuudesta.
Kirvun uusi lippu perustuu Karjalan lipun väreihin liitetystä ja tyylitellystä kukosta, joka esiintyy
Kirvun vaakunassa. Myös Hankoniemen Karjalaisten uusitussa lipussa ovat Karjalan värit sekä
teksti ”Hankoniemi” ja Karjalan vaakuna. Molempien lippujen värit musta ja punainen kertovat
nyt ja tulevaisuudessa tunnustautumisesta karjalaisuuteen. Lippu muistuttaa kummankin yhteisön
karjalaisista juurista ja kunnioittaa menneitten sukupolvien työtä ja vaivannäköä. Lippu myös
velvoittaa vaalimaan karjalaista kulttuuria ja sukupolvien perintöä. Sitä varten sekä Kirvu-säätiö
että Hankoniemen Karjalaiset ovat olemassa. Lippu on symboli yhteydestä. Se kokoaa yhteen ja
sen luo kokoonnutaan. Lippu vahvistaa sitä yhteyttä, joka karjalaisilla ja erityisesti näiden kahden yhteisön jäsenillä on toistensa kanssa. Siksi voimme tänään kiitollisin mielin ottaa käyttöön
Hankoniemen Karjalaisten uusitun lipun ja Kirvu-säätiön lipun.
Jumala on yhteyden lähde. Siunatkoon kolmiyhteinen Jumala, Isä ja (+) Poika ja Pyhä Henki,
Hankoniemen Karjalaisten toiminnan, jonka tunnuksena tämä lippu on. --- Siunatkoon kolmiyhteinen Jumala, Isä ja (+) Poika ja Pyhä Henki, Kirvu-säätiön toiminnan, jonka tunnuksena tämä
lippu on.
Rukoilemme: Herra, meidän Jumalamme, kiitos siitä yhteydestä, jonka merkkinä ovat nämä kaksi lippua. Siunaa Hankoniemen Karjalaisia ja Kirvu-säätiötä ja kaikkia, jotka kokoontuvat toimintaan näiden lippujen ympärille. Anna heille yhteinen näky, joka on sinun tahtosi mukainen.
Vahvista heidän keskuudessaan vastuuntuntoa, toinen toisensa huomioon ottamista ja auttamisen
halua. Tee meidät kaikki kuuliaisiksi tahdollesi. Jumalamme ja Isämme, lahjoita kaikille ihmisille yhteys sinun kanssasi. Tätä pyydämme Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Aamen.
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