Toimintakertomus vuodelta 2019
Yleistä
Forssan Vanhan Koulun Killan toiminnassa pääpaino on ollut Koulupäivä-tapahtuman järjestämisessä. Kertomusvuodelle osui toinenkin merkittävä tapahtuma, kun koulun 120-vuotista
taivalta juhlittiin uuden ”Älliä & älliä” -kirjan merkeissä. Toimintavuonna Killassa oli 190 jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä.
Kiltakokous ja Koulupäivä
Kiltakokous pidettiin lauantaina 13.4.2019. Läsnä oli 48 Killan jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin
sääntömääräiset asiat.
Kiltakokouksen yhteydessä järjestettiin jo perinteeksi muodostunut Koulupäivä, joka aloitettiin
tervetulokahveilla. Vuosikokouksen jälkeen oli tarjolla keittolounas koulun ruokalassa. Ensimmäisen oppitunnin piti Jyrki Koskelo aiheenaan ”Suomi kansainvälisessä muutosprosessissa”.
Toinen oppitunti oli Petri Hakalan ”Media muutoksessa”. Iltamat vietettiin Ravintola Sävelessä,
jossa musiikista vastasi ”Kunnan pojat” -yhtye.
Koulupäivästä saatiin jälleen hyvää palautetta. Oppituntien aiheet olivat ajankohtaisia, ja Koskelon visiot kansainvälisistä kehityslinjoista kiinnostivat ja yllättivätkin kuulijoita. Iltajuhlassa
viihdyttiin hyvin, mutta vähäinen osallistujamäärä toi taloudellista tappiota.
Opiskelijat esittivät musiikkiohjelmaa luentojen välissä sekä olivat hyvänä apuna tervetulokahvituksen järjestämisessä.
Koulupäivää tukivat Forssan kaupunki ja Lounaismaan Osuuspankki.
Kiltatoimikunta
Kiltavanhimpana toimi Kari Pohjola, varakiltavanhimpana Pentti Järvinen, rahastonhoitajana
Maija Pietilä, webmasterina Jari Helminen, yhteystietorekisterinhoitajana Kimmo Leino ja sihteerinä Outi Takkinen. Jari Kaunisto, Mikko Leino ja Timo Vilpas olivat jäseniä ja Simo Veistola
FYL:n yhteyshenkilö. Jenny Sääksi toimi kevätkaudella opiskelijakunnan edustajana. Kiltatoimikunnan kokouksia oli viisi, ja osallistuminen kokouksiin kiitettävän aktiivista.
Killan toiminnantarkastajina ovat Leena Jokisalo ja Jouni Luuppala sekä varalla Ilmo Kyttälä ja
Kirsti Kyttälä. Kirjanpitäjänä toimii Tilitoimisto Ilkka Pohjola.
Kirjatyöryhmä, johon kuuluivat Ilppo Aaltonen, Arja Kanerva, Hannu Lahtonen, Iris Pale ja Kari
Pohjola saivat mittavan urakkansa päätökseen. Älliä & älliä -kirja kertoo ansiokkaasti sekä
Forssan että koulun historiasta, ja kirjan sivuilla kuutisenkymmentä entistä koulun oppilasta
muistelee omia kouluvuosiaan. Tunnelmallista julkistusjuhlaa vietettiin lauantaina 26.10. lyseon Jugend-salissa juhlavan ohjelman, kirjan esittelyn, iltapalan ja seurustelun merkeissä.
Tiedottaminen
Nettisivut www.fvkk.fi uudistettiin, ja ajantasaiset tiedot ja tapahtumat löytyvät nyt entistä helpommin. Uudistuksen yhteydessä webmasterin tehtävät siirtyivät Kimmo Leinolle. Jari Helminen on edelleen tehnyt julisteet ja muita ilmoituksia. Kotisivuilla on tietoa Killan ja koulun historiasta sekä kuvagalleriassa paljon muistoja herättäviä kuvia, joita otetaan edelleen vastaan.
Kilta on mukana Facebookissa.

Killan tapahtumista tiedotetaan myös sähköposteilla. Massaviestejä on tarvittaessa lähetetty
kaikkiin Killan hallussa oleviin entisten fylliläisten sähköpostiosoitteisiin. Koska osoitteissa on
suuri vaihtuvuus, jäsenten aktiivisuus muuttuneiden yhteystietojen ilmoittamisessa on tärkeää.
Killalla on oma sähköpostiosoite: fvkk@fvkk.fi. Sinne voi lähettää Kiltaa yleisesti koskevia viestejä sekä muutoksia ja täydennyksiä yhteystietoihin. Vuosikokouskutsut toimitettiin jäsenille
joko sähköpostilla tai kirjeitse. Kokouksesta ilmoitettiin myös Forssan Lehdessä.

Stipendit ja tervehdykset
Kilta jakoi stipendejä seuraavasti:
• Forssan yhteislyseon ylioppilaat Miko Juvonen ja Nea Lehmusketo saivat
100 euron stipendin kumpikin. Syksyn ylioppilaista 100 euron stipendin sai
Emma Metsänoja.
• Keskuskoulun Kasper Ekola ja Kuhalan koulun Jenna Mäkilä saivat molemmat 100 euron stipendit.
Riemuylioppilaiden tervehdyksen kevään uusille ylioppilaille toi vuonna 1969 kirjoittaneiden
puolesta Erkki Virtanen, ja syksyn ylioppilaita tervehti vuoden 1969 ylioppilas Hely Westerholm. Lakkiaisjuhlissa on ollut läsnä myös Killan edustajia.
Kunniakäynneistä entisten rehtoreiden, opettajien ja Killan toimihenkilöiden haudoilla on edelleen pidetty huolta.

