TIEDOTE VUOSIKOKOUKSESTA
18.3.2019
Lumi - Säätiön hallituksen vuosikokous pidettiin Alavudella 16.3.2019.
Kokousta johti hallituksen puheenjohtaja Kari Rapo.
Historiaa:
Opiskelijoille ei säätiö ole enää useaan vuoteen antanut avustuksia, koska säätiön varat
ovat niin pienet ja mahdollisesti maksettavilla avustuksilla ei olisi enää näinä aikoina
taloudellista vaikutusta opiskelijan kannalta. Säätiön toimihenkilöt ovat päättäneet, että
säätiö keskittää avustukset Lumivaaralaisen kulttuurin taltioimiseen jälkipolville.

Perinteistä vuodeksi 2019 ja vähän uutta:
Myönnetään avustuksia Lumivaaralaisen kulttuurin hyväksi.
Osallistuminen Lumivaaran kirkon sekä hautausmaiden kunnostamiseen että
ylläpitämiseen ja olemalla mukana muissa toimenpiteissä, jotka koskevat
kirkon tai maa-alueiden ostamista, vuokraamista tai muuta yhteistä hanketta
Lumivaarassa. Yhteistyössä muiden Lumivaaralaisten yhteisöjen kanssa.
Lasketaan havuseppele Lumivaaran ja Jaakkiman sankarihautausmaiden
muistomerkeille kevään 2019 kotiseutumatkan yhteydessä.
Tilataan Lahdenpohjassa asuvalta henkilöltä kynttilöiden sytyttämiset
juhlapäivinä, Lumivaaran hautausmaiden muistomerkeille sekä Lumivaaran ja
Jaakkiman sankarihautausmaan muistomerkille.
Säätiö on mukana muiden Lumivaaralaisten yhteisöjen kanssa valitsemassa
vuoden Lumivaaralaista.
Lumi – säätiön puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja päättävät yhdessä
mahdollisista pienistä avustuksista ja rahankäytöstä kokouksien välissä.
Avustetaan Lumivaaran kirkon pienimuotoisessa kunnostamisessa (ehdot).
Säätiö tukee Karjalaisilla Kesäjuhlilla lumivaaralaisuuden hyväksi tekeviä
henkilöitä tarjoamalle heille lounaan juhlakulkueen jälkeen.
Laitetaan Jaakkiman Sanomiin, Karjala-lehteen, Internetiin, Facebookiin ja
Järviradioon Lumivaaralaisia tervehdyksiä tarvittaessa.
Lumivaara näyttely Lahdenpohjassa Huuhanmäen museolla osa kaksi
(Lumivaaran kirkko).
Selvitetään Lumivaaran asutuskuntien Reserviläisten kanssa yhteistyön
mahdollisuutta Lumivaaran sankarihautausmaan hoidosta tulevaisuudessa.

Lumivaaralaisjuurinen henkilö aloittaa (jos mahdollista) päättötyön
tekemisen. Päättötyössä tullaan käsittelemään Lumivaaran jälkeläisten
suhtautumista nykyvenäläisiin.
Määrärahan varaus Lumivaaran museon näyttelymateriaalin hankintoihin
sekä vaihtuvan näyttelyn rahoitus.
Lumivaara museo on pääsymaksusta vapaa vuodeksi 2019.
Lumivaara museolle hankitaan myös Lahdenpohjan ja Jaakkiman esineistöä
sekä niitä varten oma vitriini.
Tilataan myyntiin Lumivaara piparkakkumuotteja.
Tilataan Lumivaaran isännänviirejä myyntiin.
Tilataan Lumivaara kirkko heijastimia. Heijastimet menevät jakoon
lumivaaralaisten yhdistysten kautta (pääosin).
Sankarihautausmaan puuristien maalaus.
Lumivaaran luterilaisen - ja ortodoksisen hautausmaan tutkiminen
metallinpaljastimella.
Lumivaaran kirkkoesineistä kuvaesitys verkkoon Suomeksi ja Venäjäksi.
”7.7.2019 Lumivaara soi” Järviradiossa.
Lumivaaran kirkon rakentamisesta ja kellojen nostosta kertovasta tarinasta
tehdään venäjänkielinen ”video”.
Etelä - Suomen Lumivaaralaisilta ostetaan vanhoihin Lumivaara valokuviin
oikeudet.
Tervajärven kyläkirjaa avustetaan.
Varataan rahaa mahdolliseen matkaan Venäjälle koskien Lumivaaran
hautausmaiden suojelua.
Osallistutaan koulutuksiin, seminaareihin ja yhteisiin tapaamisiin voimien
mukaan.
Annetaan tilitoimistolle hoidettavaksi säätiön kirjanpito sekä käytetään
hyväksyttyä tilintarkastajaa.
Otetaan kantaa esiin tuleviin asioihin.
Säätiö on Karjalaisen Nuorisoliitto ry:n kannattajajäsen.
Säätiö on Lumivaara - Perinneyhdistys ry:n kannattajajäsen.

Säätiö on Jaakkiman Seudun Perinneyhdistys ry:n jäsen.
Säätiön edustaja on Jaakkiman Seudun Perinneyhdistyksen hallituksessa.
Pääasialliset yhteistyökumppanit, Lumi – säätiön tukemissa hankkeissa, ovat
Lumivaara Perinneyhdistys ry, Lumivaara Seura ry ja Etelä - Suomen
Lumivaaralaiset ry.

Kari Rapo
Lumi-Säätiö
Hallituksen pj/ sihteeri/ rahastonhoitaja
Puh:. 040 5168 572 (iltaisin tai viikonloppuisin)
sähköposti: kari.rapo(at)netikka.fi

