KEVÄÄLLÄ 2011 KARJALAAN
Lumivaaran kunta ennen sotia
Lumivaaran kunta sijaitsi Laatokan luoteisnurkassa Jaakkiman ja Kurkijoen pitäjien välissä. Sen alueet
kuuluivat vuoden 1922 loppuun saakka Jaakkimaan.
Lumivaara kuului Viipurin lääniin, Kurkijoen tuomiokuntaan ja Kurkijoen kihlakuntaan. Vuonna 1940 sen
asukkaista sai elantonsa maa- ja metsätaloudesta 93 %, teollisuudesta, käsityöstä 2,6% ja kaupasta 2,1 %.
Pitäjän asukasluku oli suurimmillaan n. 6200 1920-luvun loppupuolella (1928). Vuonna 1939 asukkaita oli 4
933.
Lumivaaran pitäjä on kaakosta luoteeseen suuntautuvana 34 kilometriä pitkä ja Tervajärven ja Kumolan kylien
kohdalla noin 15 kilometriä leveä. Pitäjän koko pinta-ala on 292,4 neliökilometriä. Kyliä Lumivaarassa oli
kymmenen.
Lumivaara osa kaunista Karjalaa.
Sodan jälkeen
Lumivaaran entiset asukkaat sijoitettiin eripuolelle kanta Suomea. Monet kaupungit, kunnat ja seurakunnat
saivat lumivaaralaisista tarmoikkaita henkilöitä ajamaan kunnan ja seurakunnan asioita. Karjalaiset toivat
oman kultuurinsa sijoitusalueella. Vielä tänäkin päivänä lumivaaralainen jälkipolvi on mukana erinlaisissa
luottamustehtävissä.
Tänään
Keväällä 2011 olisi mahdollista lähteä tutusmaan lumivaaraan. Toivomme, että matkalla olisi moni sen
kaupungin, kunnan tai seurakunnan edustaja mihinkä lumivaaralaiset ovat aikoinaan sijoitettuna. Sekä niiden
paikkakunna edustaja joka on ottanut katunimien joukkoon nimen Lumivaara.
Matka
Lumivaaraan järjestetään helatorstaina 2011 kotiseutumatka. Matka on suunniteltu alkavaksi siten, että
Vaasasta olisi lähtö 1.6.2011 (illalla) ja Lahdenpohjasta lähtisimme kotia kohti 5.6.2011 (aamusta). Matkareitti
(alustava) olisi Vaasa - Seinäjoki - Alavus- Värtsilä (Niirala) ja samoja jälkiä takaisin. Lahdenpohjasta on
varattu Hotelli Annika sekä ”uudet” (rivitalo) mökit. Sekä Sortavalasta huoneita paikallisesta Hotellista.
Lahdenpohjasta tai Sortavalasta on mahdollisuus tehdä omatoimimatkoja Jaakkimaan, Valamoon,
Uukuniemelle, Kurkijoelle jne.
Tarkaa
hintatietoja ei tässä vaiheessa ole antaa. Keväällä 2010 matkan hinta oli 365 - 410 €/ henkilö/ riippuen
majoitus kohteesta
Ilmoittautumiset ja lisätiedot puh. 040 - 5168572 Kari Rapo tai sähköpostitse kari(at)lumivaara.fi
Matkan järjestelyt hoitaa: Xenia Tours Oy, Parikkala
Kuljetuksesta vastaa: Härmän Liikenne Oy, Härmä
Matkan kokoajana ja matkanjohtajana: Kari Rapo, Vaasa
Muutokset mahdollisia!
PS. Huolehditaan siitä, etteivät Karjalan polut pääse nurmettumaan!
www.lumivaara.fi

www.luovutettukarjala.fi
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