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Säätiö perustettiin vuonna 1948 vaaliakseen entisen Lumivaaran kunnan asukkaiden ja
heidän perillistensä keskuudessa karjalaista yhteishenkeä, sekä tukeakseen heidän
henkisiä ja taloudellisia pyrintöjään.
Lumi - Säätiö on ollut mukana kaikissa hankkeissa, mitä on yhdessä Lumivaaralaisten
pitäjäseurojen kanssa entisen Lumivaaran hyväksi tehty. Säätiö on antanut taloudellista
tukea kyläkirjojen aikaansaamiseksi sekä vuosien kuluessa tukenut stipendeillä lukuisia
opinnoissaan menestyneitä opiskelijoita.
Merkittävin tehtävä säätiöllä on ollut Lumivaaran kirkon kirkkoesineiden kunnostaminen ja
saattaminen sellaiseen säilytykseen, että niistä jälkipolvikin näkee esivanhempiensa työn
arvokkuuden.
Syksyllä 2008 säätiön perustamisesta tulee kuluneeksi 60 vuotta. 13.7.2008 vietetään
Alavudella Lumivaaralaista kirkkopyhää ja säätiön 60-vuotis juhlaa. Alavuden kirkossa
suoritettavassa jumalanpalveluksessa on silloin käytössä Lumivaaran kirkkoesineistöä.
Säätiön hallintoneuvosto kokoontui 8. helmikuuta 2008 todennäköisesti viimeiseen
kokoukseensa. Kokouksessa valittiin säätiölle mm. uusi hallitus, mikä aloittaa toimintansa
sen jälkeen, kun uudet säännöt ovat hyväksytty. Hallituksen uusista jäsenistä Leo Malinen
on ainut henkilö, joka on syntynyt Lumivaarassa.
Säätiön nimenä on jatkossakin Lumi – Säätiö. Nimi haluttiin pitää samana muistuttamassa
jälkipolvea ajasta, jolloin Valvontakomissio vaikutti myös Lumivaara nimen käyttöön.
Tärkeää on myös kunnioittaa menneiden sukupolvien työtä Lumi – Säätiön hyväksi.
Säätiön kotipaikkana säilyy myös tulevaisuudessa Alavus.

Lumi – Säätiön hallintoneuvosto valitsi kokouksessa 8.3.2008 Alavudella Lumi- Säätiön
uuden hallituksen, joka aloittaa toimintansa sen jälkeen, kun säätiön uudet säännöt ovat
hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa.

Varsinainen jäsen:

Varajäsen:

Harvio, Kaija Hietakangas
Huhtervu, Leo Malinen
Kostamojärvi, Timo Kosonen
Kuhkaa, Pekka Sihvonen
Kumola, Sirpa Kuismin ja Kari Rapo

Kuhkaa, Sirpa Suomalainen
Ihala, Lauri Oinonen

Puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja valitaan hallituksen järjestäytymiskokouksessa.
Kari Rapo toimii kokouksen koollekutsujana.

Lisää Lumi – Säätiöstä: www.lumivaara.fi/lumi-saatio

Kari Rapo
Lumi – Säätiö
Hallituksen pj/ säätiön sihteeri
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Osallistuminen Lumivaaran kirkon sekä hautausmaiden kunnostamiseen, että ylläpitämiseen sekä
olemalla mukana muissa toimenpiteissä, jotka koskevat kirkon tai maa-alueiden ostamista,
vuokraamista tai muuta yhteistä hanketta Lumivaarassa. Yhteistyössä muiden Lumivaaralaisten
yhteisöjen kanssa
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Säätiön tuottamien ja omistamien julkaisujen sekä muiden myyntituotteiden markkinointia
edistetään. Sekä luovuttaa omistamiaan julkaisuja parhaaksi katsomilleen tahoille
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Säätiö on mukana muiden Lumivaaralaisten yhteisöjen kanssa valitsemassa vuoden
Lumivaaralaista
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Säätiö on Karjalan Liitto ry:n jäsen
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Säätiö on Karjalaisen Nuoriso Liitto ry:n kannattajajäsen
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Säätiö on Lumivaara - Perinneyhdistys ry:n kannattajajäsen
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Säätiö on Jaakkiman Seudun Perinneyhdistys ry:n jäsen

9 Lumi – Säätiön puheenjohtajat päättävät mahdollisista pienistä avustuksista ja rahankäytöstä
kokouksien välissä
9 Laitetaan Jaakkiman Sanomiin ja Karjala-lehteen ilmoituksia Lumi - Säätiön
säätiön tukemien julkaisujen tilaustiedoista

myyntituotteista ja
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Säätiö tukee Karjalaisilla Kesäjuhlilla lumivaaralaisuuden hyväksi tekeviä henkilöitä tarjoamalle
heille lounaan juhlakulkueen jälkeen
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Säätiö on Jaakkiman Seudun Perinneyhdistyksen hallituksessa mukana. Yhdistys julkaisee
Jaakkiman Sanomat – lehteä
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Muistetaan entisiä Lumivaaran kunnassa asuneita ja heidän jälkeläisiään merkkipäivinä, anotaan
Karjalan Liitolta ansiomerkkejä ansioituneille Lumi – Säätiön toimihenkilöille, sekä laitetaan
tervehdyksiä lehtiin tarpeen mukaan.
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Lahjoitetaan Säätiön pöytästandardeja säätiön entisille toimihenkilöille, yhteistyökumppaneille
ym:lle
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Tiedotetaan esitteen avulla, että säätiö voi ottaa avustuksia ja testamentteja vastaan, sekä
tiedotetaan, mistä saa säätiön myyntituotteita sekä kyläkirjoja
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Osallistutaan koulutuksiin, seminaareihin ja yhteisiin tapaamisiin voimien mukaan
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Annetaan tilitoimistolle hoidettavaksi säätiön kirjanpito
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Viedään säätiön sääntömuutos loppuun
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Hankitaan hautausmaille ”opastaulut”
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Tuetaan ”Lumivaaran Yhteismetsä” - kirjan painokustannuksia

9

Olemme mukana Veikko Vennamon patsashankkeessa
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Juhlistamme säätiön 60 – vuotis taivalta lumivaaralaisen kirkkopyhän yhteydessä heinäkuussa
13.7.2008 Alavuden kirkossa ja seurakuntatalolla
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Hankimme säätiön oman onnittelu ja suruadressin

9

Kiitämme säätiön toimihenkilöitä pienellä muistoesineellä

9

Teetämme uusio ”painoksen” Lumivaara lehdestä

9

Laitamme ilmoituksen Karjalaiset kesäjuhlat 2008 käsiohjelmaan
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Otetaan kantaa esiin tuleviin asioihin

