TIEDOTE VUOSIKOKOUKSESTA
2.4.2020

Lumi - Säätiön hallituksen vuosikokous pidettiin poikkeus olosuhteiden (COVID - 19)
takia sähköpostikokouksena.

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 2020 ja vähän uutta:

Myönnetään avustuksia Lumivaaralaisen kulttuurin hyväksi
Osallistuminen Lumivaaran kirkon sekä hautausmaiden kunnostamiseen, että
ylläpitämiseen sekä olemalla mukana muissa toimenpiteissä, jotka koskevat
entistä Lumivaara pitäjää. Yhteistyössä muiden lumivaaralaisten yhteisöjen
kanssa.
Lasketaan havuseppele Lumivaaran ja Jaakkiman sankarihautausmaiden
muistomerkeille 2020 kotiseutumatkan yhteydessä.
Tilataan Lahdenpohjassa asuvalta henkilöltä kynttilöiden sytyttämiset
juhlapäivinä, Lumivaaran hautausmaiden muistomerkeille sekä Lumivaaran ja
Jaakkiman sankarihautausmaan muistomerkille.
Säätiön avustamien sekä muiden myyntituotteiden markkinointia edistetään.
Laitetaan Jaakkiman Sanomiin, Karjala-lehteen, Internetiin ja Facebookiin
ilmoituksia sekä Peräseinäjoen Kulttuuritaloon Pokkiin.
Tehdään yhteistyötä Järviradion kanssa. 7.7.2020 soi järviradiossa
yömusiikkina Lumi – säätiön tarjoama musiikki.
Säätiö on mukana muiden Lumivaaralaisten yhteisöjen kanssa valitsemassa
vuoden Lumivaaralaista.
Lumi – Säätiön puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja päättävät yhdessä
mahdollisista pienistä avustuksista ja rahankäytöstä kokouksien välissä.
Lumivaara Seura ry järjestää Töysässä Lumivaara juhlan. Lumi – säätiö
kustantaa havuseppeleet muistomerkeille.
Avustetaan Etelä- Suomen Lumivaaralaisia kirjan ”Putikon junaonnettomuus”
uuden painoksen painokustannuksissa.
Avustetaan Karjalan luterilaista kirkkoa Lumivaaran kirkon pienimuotoisessa
kunnostamisessa.

Avustetaan uudistushanketta Kurkijoen kihlakunnan historia.
Käännetään Lumivaaran historian tekstiä venäjäksi ja englanniksi.
Avustetaan Lumivaara museon videon tekemistä. Videon toteuttavat Vaasan
ammattikorkeakoulun oppilaat.
Avustetaan lumivaara.fi www sivujen uudistamista. Uudet www - sivut tekevät
Vaasan ammattikorkeakoulun oppilaat.
Avustetaan Karjalan luterilaisen kirkon piispojen vierailua Lumivaara
museolla sekä Alavudella tutustumista Lumivaaran kirkkoesineisiin.
Mahdollistetaan, että Lumivaara museoon pääsee ilmaiseksi vuoden 2020
aikana.
Lumivaaran museolle hankitaan, jos mahdollista myös Lahdenpohjan ja
Jaakkiman esineistöä.
Tilataan uusi erä Lumivaara kirkkoheijastimia.
Säätiö tukee Karjalaisilla Kesäjuhlilla lumivaaralaisuuden hyväksi tekeviä
henkilöitä tarjoamalle heille lounaan juhlakulkueen jälkeen.
Säätiö on Karjalaisen Nuorisoliitto ry:n kannattajajäsen.
Säätiö on Lumivaara - Perinneyhdistys ry:n kannattajajäsen.
Säätiö on Jaakkiman Seudun Perinneyhdistys ry:n jäsen.
Säätiö edustaja on Jaakkiman Seudun Perinneyhdistyksen hallituksessa.
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.
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