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Lumi - Säätiön hallituksen vuosikokous pidettiin Alavudella 28.3.2009.  
Kokousta johti hallituksen puheenjohtaja Kari Rapo.  
 
Mennyttä: 
Vuoden 2008 aikana säätiön säännöt uusittiin. Uudet säännöt otettiin käyttöön 13. 
heinäkuuta. Samana päivänä pidettiin Lumivaaralaisten kirkkopyhä ja Lumi – 
Säätiön 60- vuotisjuhla. Alavuden kirkko ja seurakuntatalo oli lähes täynnä entisiä 
lumivaaralaisia sekä heidän jälkeläisiään. Havuseppeleet lähetettiin kirkosta 
Sankarivainajien muistomerkille, Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkille ja 
Viipurin läänin Pyhäjärveläisten muistomerkille. 
Lumi – Säätiö avusti Lumivaaran yhteismetsä kirjaa, kirjan toimittivat Etelä - 
Suomen Lumivaaralaiset ry ja Lumivaara Seura ry. Avustimme myös Veikko 
Vennamon patsashanketta. 
 
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: 
Vuoden 2009 toimintasuunnitelmaan kirjattiin kevään hautausmaa talkoiden avusta-
minen, Lumi – Säätiön seppeleet lasketaan talkoiden yhteydessä Lumivaaran 
sankarihautausmaalle ja Elisenvaaran pommituksen uhrien muistoksi. Elisenvaaran 
pommituksien uhreina oli myös useita lumivaaralaisia. Talkoiden yhteydessä 
laitetaan kolmelle Lumivaaran hautausmaalle ”opastaulut”, missä kerrotaan 
hautausmaan historiasta suomeksi ja venäjäksi. ”Kirkon suntio” saa myös uuden 
ruohonleikkurin.  
Säätiölle teetetään MediaScreen, missä kerrotaan Lumivaarasta ja Lumi – Säätiöstä. 
Kuopiossa, karjalaisilla kesäjuhlilla, se olisi ensi kertaa näkyvillä. 
Kuluvan vuoden aikana säätiö teettää videokuvaa Lumivaarasta. Kuvaa on 
nähtävissä osoitteessa www.lumivaara.fi 
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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 

 
 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 

 
 Säätiön avustamien sekä muiden myyntituotteiden markkinointia edistetään 

 
 Säätiö on mukana muiden Lumivaaralaisten yhteisöjen kanssa valitsemassa vuoden 

Lumivaaralaista 
 

 Säätiö on Karjalan Liitto ry:n jäsen 
 

 Säätiö on Karjalaisen Nuoriso Liitto ry:n kannattajajäsen 
 

 Säätiö on  Lumivaara - Perinneyhdistys ry:n kannattajajäsen 
 

 Säätiö on Jaakkiman Seudun Perinneyhdistys ry:n jäsen 
 

 Lumi – Säätiön puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja päättävät yhdessä    mahdollisista 
pienistä avustuksista ja rahankäytöstä kokouksien välissä  

       
  Laitetaan Jaakkiman Sanomiin ja Karjala-lehteen ilmoituksia Lumi - Säätiön    

      tukemien julkaisujen tilaustiedoista  
 

 Säätiö tukee Karjalaisilla Kesäjuhlilla lumivaaralaisuuden hyväksi tekeviä henkilöitä tarjoamalle 
heille lounaan juhlakulkueen jälkeen 

 
 Säätiö on Jaakkiman Seudun Perinneyhdistyksen hallituksessa mukana. Yhdistys julkaisee 

Jaakkiman Sanomat – lehteä 
 

 Muistetaan entisiä Lumivaaran kunnassa asuneita ja heidän jälkeläisiään merkkipäivinä, anotaan 
Karjalan Liitolta ansiomerkkejä ansioituneille  Lumi –  Säätiön toimihenkilöille, sekä laitetaan 
tervehdyksiä lehtiin tarpeen mukaan.  

 
 Lahjoitetaan Säätiön pöytästandardeja säätiön entisille toimihenkilöille, yhteistyökumppaneille 

ym:lle 
 

 Tiedotetaan esitteen avulla, että säätiö voi ottaa avustuksia ja testamentteja vastaan, sekä 
tiedotetaan, mistä saa kyläkirjoja tai muita kirjoja/ tuotteita joita säätiö on avustanut. 

 
 Osallistutaan koulutuksiin, seminaareihin ja yhteisiin tapaamisiin voimien mukaan 

 
 Annetaan tilitoimistolle hoidettavaksi säätiön kirjanpito 

 
 Laitetaan  hautausmaille ”opastaulut” paikoilleen 

 
 Lasketaan Lumi – Säätiön seppele sankarihautausmaan muistomerkille ja Elisenvaaran 

pommituksen uhrien muistoksi seppele Elisenvaarassa 
 

 Laitetaan videokuvaa internetiin Lumivaaran hautausmaasta. Kuvaukset tehty kotiseutumatkalla 
 

 Hankitaan Lumivaaraan uusi ruohonleikkuri kirkon ”suntiolle” 
 

 Teetetään MediaScreeni, millä esitellään Lumi – Säätiötä ja Lumivaaraa 
 

 Olemme mukana Veikko Vennamon patsashankkeessa 
 

 Maksetaan korvaus Eero Kaartiselle videon editoinnista internetiä varten 
 

 Otetaan kantaa esiin tuleviin asioihin 


