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Lumi - Säätiön hallituksen vuosikokous pidettiin Peräseinäjoella 19.3.2011.
Kokousta johti hallituksen puheenjohtaja Kari Rapo.
Mennyttä:
Lumi – Säätiö avusti vuonna 2010 seuraavasti:
Avustusta annoimme mm. seuraaville: Karjala – tietokantasäätiö, Harvio - seuran
kirjahanke, Peräseinäjoen Kulttuuritalo (osuuskunta), Lumivaara Perinneyhdistys
ry. Internetsivujen www.lumivaara.fi näkyvyyden parantaminen, Oma tuoli
Karjalatalolta, Etelä - Suomen Lumivaaralaiset ry/ Aarno Kaartisen kirjaa Pekka
Härkösestä, Seppeleet Lumivaaran ja Jaakkiman sankarihautausmaan
muistomerkille, Lumi – Säätiön esitteen teettäminen ja käytimme myös
puheenjohtajien harkinnanvaraista avustusta.

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.
Tulevaa:
9 Kynttilöiden sytyttäminen juhlapäivinä Lumivaaran ja Jaakkiman
sankarihautausmaiden muistomerkille.
9 Lumivaaran esittelytaulu Karjalan Liitolle.
9 Määräraha (korvamerkitty) Lumivaaran museota varten.
9 Hankitaan Lumi – Säätiön pöytästandaareja

Kari Rapo
Lumi-Säätiö
Hallituksen pj/ säätiön sihteeri

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.
Yksityiset ihmiset voivat tukea tätä toimintaa avustuksin, lahjoituksin ja testamentein.
Lahjoitusvaroin turvaatte Lumi - Säätiön arvokkaan työn jatkumisen. Halutessanne voitte
osoittaa lahjoituksen suoraan Lumi - Säätiön tilille Nordea 118830-109658.
Lumi – Säätiön säännöt uusittiin vuoden 2008 aikana. Uudet säännöt otettiin käyttöön
13.7.2008 Alavudella. Hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin lumivaaralaisten
kirkkopyhän ja säätiön 60 – vuotis juhlan jälkeen.
Kaikissa lahjoitus – sekä muissakin asioissa voitte ottaa yhteyttä säätiön hallituksen
jäseniin.
Lumivaaralaisen kulttuurin edistämiseen tai tallentamiseen anottavat avustukset
toimitettava säätiön puheenjohtajalle/ sihteerille tammikuun loppuun mennessä.
Hallitus
Varsinaiset jäsenet:
Kari Rapo, (Kumola) hallituksen pj/ säätiön sihteeri.
Gsm 040 - 5168572
Sähköposti: lumisaatio@lumivaara.fi
Kaija Hietakangas, (Harvio) hallituksen vara pj.
Gsm 040 – 5904741
Leo Malinen, (Huhtervu), Sirpa Kuismin, (Kumola), Pekka Sihvonen, (Kuhkaa) ja Timo
Kosonen, Kostamojärvi),
Varajäsenet:
Lauri Oinonen (Ihala) ja Sirpa Suomalainen (Kuhkaa).
Rahastonhoitaja
Jukka Kirmanen
Gsm 0400 - 869458
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