Toimintakertomus vuodelta 2016
Yleistä
Forssan Vanhan Koulun Killan toiminnassa pääpaino on ollut Koulupäivä-tapahtuman järjestämisessä. Toimintavuonna Killassa oli 161 jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä.
Kiltakokous
Kiltakokous pidettiin lauantaina 16.4.2016. Läsnä oli 56 Killan jäsentä. Kokouksessa muiden
sääntömääräisten asioiden ohella valittiin kiltatoimikunta seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.
Kiltakokouksen yhteyteen perinteisesti kuulunut Koulupäivä-tapahtuma aloitettiin Forssan Museoon tehdyllä vierailulla, jonka kulut Kilta maksoi. Ensimmäisen oppitunnin piti kansliapäällikkö Erkki Virtanen aiheenaan ”Suomen tulevaisuudennäkymät”. Toiseksi oppitunniksi suunniteltu Jonna Tervomaan esitys ”Luova tie, otteita matkan varrelta” jouduttiin korvaamaan videotervehdyksellä laulajan sairastumisen vuoksi.
Lounas toteutettiin omatoimisesti museovierailun ja vuosikokouksen välissä. Päiväkahvilla oli
tarjolla suolaista ja makeaa. Iltamat vietettiin Ravintola Sävelessä, jossa viihdyttivät Erkki Liikanen ja Monktown-yhtye sekä maittavat eväät.
Koulupäivää arvioitiin saadussa palautteessa onnistuneeksi ja monipuoliseksi. Museovierailu
kiinnosti, Erkki Virtasen puheenvuoro oli ajankohtainen ja iltajuhla upea, osallistujia yhdistävä
kokemus. Lisäksi hautausmaakäynnille osallistui entistä useampia.
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, Simo Veistola
FYL:n yhteyshenkilö ja Sanni Mikola opiskelijakunnan edustaja. Kiltatoimikunnan kokouksia oli
viisi, ja osallistuminen kokouksiin kiitettävän aktiivista.
Toiminnantarkastajina ovat Eira Merilä ja Jouni Luuppala sekä varalla Ilmo Kyttälä ja Kirsti Kyttälä. Kirjanpitäjänä toimii Tilitoimisto Ilkka Pohjola.
Kiltatoimikunta toimii yhteistyössä Forssan yhteislyseon opiskelijakunnan kanssa.
Tiedottaminen
Nettisivuiltamme www.fvkk.fi löytyvät ajantasaiset tiedot ja tapahtumat. Lisäksi sivuilla on tietoa Killan ja koulun historiasta sekä kuvagalleriassa paljon muistoja herättäviä kuvia. Killan
webmaster Jari Helminen ottaa edelleen vastaan materiaalia sivustoille. Kilta on myös facebookissa.
Killan tapahtumista tiedotetaan myös sähköposteilla. Massaviestejä on tarvittaessa lähetetty
kaikkiin Killan hallussa oleviin entisten fylliläisten sähköpostiosoitteisiin. Koska osoitteissa on
suuri vaihtuvuus, toivomme jäsenten aktiivisuutta muuttuneiden yhteystietojen ilmoittamisessa.
Killalla on oma sähköpostiosoite: fvkk@fvkk.fi. Sinne voi lähettää Kiltaa yleisesti koskevia viestejä sekä muutoksia ja täydennyksiä yhteystietoihin. Vuosikokouskutsut on lähetetty kirjepostina.

Stipendit, tervehdykset ja lahjoitukset
Kilta jakoi stipendejä seuraavasti:
• Forssan yhteislyseon ylioppilaat Verna Suominen ja Kaisa Vuorinen saivat
100 euron stipendin kumpikin. Syksyn ylioppilaista 100 euron stipendin sai
Niina Viher-Vehmas.
• Kuhalan koulun Turna Shabnam sai 100 euron stipendin. Keskuskoulun
Janna-Riina Rämölle annettiin 100 euron stipendi keskikoulunsa vuonna
1966 päättäneiden stipendirahastoon lahjoittamista varoista.
• Myös riemuylioppilaat kartuttivat stipendirahastoa lahjoituksellaan.
Tervehdyksen kevään uusille ylioppilaille toi vuonna 1966 kirjoittaneiden riemuylioppilaitten
puolesta Sakari Lepola, ja syksyn ylioppilaita tervehti vuoden 1966 ylioppilas Tapio Talikainen.
Lakkiaisjuhlissa on ollut läsnä myös Killan edustaja.
Kunniakäynneistä entisten rehtoreiden, opettajien ja Killan toimihenkilöiden haudoilla on edelleen pidetty huolta.

