
       TIEDOTE VUOSIKOKOUKSESTA 
        25.3.2018 
 
 
Lumi - Säätiön hallituksen vuosikokous pidettiin Alavudella 17.3.2018.  
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 2018 ja vähän uutta: 
 

 Myönnetään avustuksia Lumivaaralaisen kulttuurin hy väksi 
 

 Osallistuminen Lumivaaran kirkon sekä hautausmaiden  kunnostamiseen että 
ylläpitämiseen ja olemalla mukana muissa toimenpite issä, jotka koskevat 
kirkon tai maa-alueiden ostamista, vuokraamista tai  muuta yhteistä hanketta 
Lumivaarassa. Yhteistyössä muiden Lumivaaralaisten yhteisöjen kanssa. 

 
 Lasketaan havuseppele Lumivaaran ja Jaakkiman sanka rihautausmaiden 
muistomerkeille kevään 2018 kotiseutumatkan yhteyde ssä. 

 
 Tilataan Lahdenpohjassa asuvalta henkilöltä kynttil öiden sytyttämiset 
juhlapäivinä, Lumivaaran hautausmaiden muistomerkei lle sekä Lumivaaran ja  
Jaakkiman sankarihautausmaan muistomerkille. 

 
 Säätiön avustamien sekä muiden myyntituotteiden mar kkinointia edistetään. 
Laitetaan Jaakkiman Sanomiin, Karjala-lehteen, Inte rnetiin ja  Facebookiin 
ilmoituksia sekä Peräseinäjoen Kulttuuritaloon Pokk iin. 

 
 Säätiö on mukana muiden Lumivaaralaisten yhteisöjen  kanssa valitsemassa 
vuoden Lumivaaralaista. 

 
 Lumi – Säätiön puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja p äättävät yhdessä     

           mahdollisista pienistä avustuksista ja r ahankäytöstä kokouksien välissä. 
 

 Lumivaara Seura ry. täyttää 70- vuotta. Säätiö muis taa juhlivaa seuraa 
pienellä avustuksella. 

 
 Avustetaan Etelä-Suomen Lumivaaralaisia vanhojen va lokuvien skannaus 
projektia (ehdot). 

 
 Avustetaan Lahdenpohjalaista yritystä Lumivaaran ki rkon pienimuotoisessa 
kunnostamisessa. 

 
 Lumivaara näyttely Lumivaaran Kulttuuritalolla (Kum olan alakansakoulu), 
Lahdenpohjassa, sekä Huuhanmäen musolla. 

 
 
 



 
 

 Avustetaan Jaakkiman sankarihautausmaalle laitettav an nimikyltin 
hankkimista. Kylttiin saadaan viiden Lumivaaralaise n sankarivainajan nimet. 

 
 Lumivaaralaisuuden esille tuominen Töysässä Luomusa  tapahtumassa. 

 
 Lumi – Säätiön halussa olevien CD ja DVD muuttamine n sellaisille 
tiedostoille, että niitä voidaan julkaista verkossa . 

 
 Lumivaarasta kertovat VHS nauhat muutetaan digi muo toon. 

 
 Säätiö tukee Karjalaisilla Kesäjuhlilla lumivaarala isuuden hyväksi tekeviä 
henkilöitä tarjoamalle heille lounaan juhlakulkueen  jälkeen. 

 
 Säätiö on Karjalaisen Nuorisoliitto ry:n kannattaja jäsen. 

 
 Säätiö on Lumivaara - Perinneyhdistys ry:n kannatta jajäsen. 

 
 Säätiö on Jaakkiman Seudun Perinneyhdistys ry:n jäs en.  

 
 Säätiö edustaja on Jaakkiman Seudun Perinneyhdistyk sen hallituksessa.  

 
 Varataan rahaa mahdolliseen matkaan Venäjälle koski en Lumivaaran 
hautausmaiden suojelua. 

 
 Tehdään Lumi – säätiölle oma Facebook sivusto. 

 
 Osallistutaan koulutuksiin, seminaareihin ja yhteis iin tapaamisiin voimien 
mukaan. 

 
 Annetaan tilitoimistolle hoidettavaksi säätiön kirj anpito sekä käytetään 
hyväksyttyä tilintarkastajaa. 

 
 Otetaan kantaa esiin tuleviin asioihin. 

 
 

 
 
Kari Rapo 
Lumi-Säätiö 
Hallituksen pj/ sihteeri/ rahastonhoitaja 
Puh. 040 – 5168572 (iltaisin tai viikonloppuisin)  
sähköposti: kari.rapo(at)netikka.fi  


