Toimintakertomus vuodelta 2010
Yleistä
Killan toiminta on vuonna 2010 ollut melko pienimuotoista. Kiltatoimikunnan kokouksia on ollut viisi
ja kirjatoimikunnan kokouksia yksi. Osallistuminen kokouksiin on ollut kiitettävän vilkasta.

Kilta
Forssan Vanhan Koulun Kiltaan kuului viime vuonna 147 jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä.

Kiltakokous
Kiltakokous pidettiin lauantaina 10.4.2010. Läsnä oli 44 Killan jäsentä ja lisäksi muita läsnäolijoita,
joten kokonaisosallistujamäärä nousi lukuun 76.
Kiltakokouksen yhteydessä oli Koulupäivä. Siellä TV 1:n taloustoimittaja Heikki Ali-Hokka piti
vauhdikkaan luennon siitä ’Mitä mediassa tapahtuu’. Professori Matti Juhalan erinomainen esitys
’Peltilehmästä kuoriutuu tekniikan ihmelapsi’ oli todella kiinnostava. Paikallinen päivälehti ei vain
valitettavasti ehtinyt sitä kommentoimaan. Luentojen jälkeen menimme Elävien Kuvien Teatteriin
katsomaan valokuvaaja Arvo Aallon vanhasta, jo hävitetystä Forssasta ottamia kaitafilmejä jotka oli
Killan toimesta digitoitu. Emme vielä tiedä voimmeko digitoida kaikki A. Aallon ottamat Forssaaiheiset kaitafilmit.
Illalliselle Ravintola Säveleen tuli 35 henkilöä ja Työväentalon Buffetsalin illanviettoon osallistui 25
vanhaa koulukaveria keskustelemaan ja leikkimään. Jatkotkin pidettiin...

Kiltatoimikunta
Kiltavanhimpana toimi Pentti Järvinen, varakiltavanhimpana Kari Pohjola, sihteerinä Iris Pale, rahastonhoitajana Maija Pietilä, webmasterina Jari Helminen, tiedottajana Hannu Lahtonen, koulun
edustajana Simo Veistola, yhteyshenkilönä Anne Kähkönen, yhteystietorekisterin hoitajana Timo
Vilpas ja yleisjärjestäjänä Outi Takkinen.

Muut toimikunnat
Kirjatoimikunta (Outi Takkinen, Hannu Lahtonen ja Iris Pale) on pitänyt yhden kokouksen lokakuussa Helsingissä. Kokouksessa oli mukana asiantuntijana Arja Kanerva. Päätettiin siirtää kirjan
ilmestyminen vuoden 2012 Koulupäivään, muuten tulee liian kiire. Kirjasta on tarkoitus tulla hyvä!

Tiedottaminen
Nettisivumme www.fvkk.fi on erinomaisen hyvin hoidettu ja aina ajan tasalla. Kaikki uutiset kerrotaan nettisivuillamme heti. Sieltä löytyy runsaasti tietoa myös kaikesta tapahtuneesta ja Killan sekä
koulun historiasta. Kuvagalleriassa on paljon muistoja herättäviä kuvia. Killan webmaster Jari Helminen kaipaa kuitenkin lisää materiaalia sivustoille. Lähes jokaisen vanhassa pöytä- tai kenkälaatikossa on paljon muistoja!
Kuluneena vuonna on Killan tapahtumista tiedotettu tarmokkaasti myös sähköposteilla. Massaviestejä on tarvittaessa lähetetty kaikkiin Killan hallussa oleviin entisten fylliläisten sähköpostiosoitteisiin. Niistä toimivia on nyt noin 350. Osoitteista moni muuttuu lähiaikoina eläkkeelle siirtymisten
vuoksi. Killalla on oma sähköpostiosoite: fvkk@fvkk.fi. Sinne voi lähettää Kiltaa yleisesti koskevia
viestejä, ja varsinkin muuttuvat sähköpostiosoitteet sekä muut muuttuneet yhteystiedot! Kirjepostina on lähetetty lähinnä vain vuosikokouskutsut.

Stipendit, tervehdykset ja lahjoitukset
Kilta jakoi stipendejä seuraavasti:
 Forssan yhteislyseon ylioppilaat Noora Anttila, Anni Rantanen ja Niina Sirkesalo saivat 100
euron stipendin kukin. Riemuylioppilaiden samanarvoisen stipendin sai Aleksis Pelli.
 Linikkalan koulun oppilaat Sini Kaseva ja Annika Kyrkkö saivat 50 euron arvoiset stipendit.
 Kuhalan koulun oppilaat Sofia Saari ja Niilo Korhonen saivat 50 euron stipendin kumpikin.
 Kilta lahjoitti 125 euroa oppikirjojen hankkimista varten Forssaan kouluun tulleelle suomalaiskreikkalaiselle oppilaalle Natalie Skivalos’ille.
Vuonna 1960 kirjoittaneiden riemuylioppilaiden tervehdyksen kevään uusille ylioppilaille toi Hannu
Lindell ja syksyllä kirjoittaneita tervehti vuoden 1960 ylioppilas Liisa Vehkaoja. Syksyn ylioppilaille
jaettiin ’Uranuurtaja’ -teos.
Kunniakäynnit sankarihaudoille ja entisten rehtoreiden, opettajien ja Killan toimihenkilöiden haudoille tehtiin Koulupäivän ja FYL:n kevätjuhlan yhteydessä. Pentti Kaunisto on pitänyt tästä traditiosta hyvää huolta.

