Toimintakertomus vuodelta 2017
Yleistä
Forssan Vanhan Koulun Killan toiminnassa pääpaino on ollut Koulupäivä-tapahtuman järjestämisessä. Toimintavuonna Killassa oli 183 jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä.
Kiltakokous ja Koulupäivä
Kiltakokous pidettiin lauantaina 8.4.2017. Läsnä oli 53 Killan jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin
sääntömääräiset asiat.
Kiltakokouksen yhteydessä järjestettiin jo perinteeksi muodostunut Koulupäivä. Ensimmäisen
oppitunnin piti vastaava päätoimittaja Atte Jääskeläinen. Hänen aiheenaan oli ”Onko totuudella edelleen arvoa? Miten meihin vaikutetaan totuuden jälkeisessä ajassa?” Toisen oppitunnin
pitäjä oli filosofian ja teologian ylioppilas Lotta Saarenmaa, aiheenaan ”Maanpuolustustahto ja
isänmaallisuus sukupolvien kokemuksena.” Oppituntien välissä kuultiin opiskelijoiden musiikkiesitys.
Päivä aloitettiin tervetulokahveilla, ja keittolounas oli tarjolla koulun ruokalassa. Jari Helmisen
tekemät tähänastisten Koulupäivien julisteet olivat esillä sisääntulokerroksen käytävällä.
Iltamat vietettiin Ravintola Sävelessä, jossa viihdytti Monktown-yhtye laadukkaalla musiikillaan. Osallistujia olisi mahtunut mukaan runsaamminkin.
Koulupäivän palautteessa kiitettiin jälleen korkeatasoisia luentoja ja hyvin toimivia järjestelyjä.
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 Siri Kallio opiskelijakunnan edustaja. Kiltatoimikunnan kokouksia oli
viisi, ja osallistuminen kokouksiin kiitettävän aktiivista.
Kiltatoimikunta oli mukana järjestämässä koululle Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Toimikunta tekee yhteistyötä myös Forssan yhteislyseon opiskelijakunnan kanssa.
Toiminnantarkastajina ovat Jouni Luuppala ja Leena Jokisalo sekä varalla Ilmo Kyttälä ja Kirsti
Kyttälä. Kirjanpitäjänä toimii Tilitoimisto Ilkka Pohjola.
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 jäsenille
kirjepostina.
Stipendit ja tervehdykset
Kilta jakoi stipendejä seuraavasti:
 Forssan yhteislyseon ylioppilaat Sofia Hakala ja Saara Penttilä saivat 100
euron stipendin kumpikin. Syksyn ylioppilaista 100 euron stipendin sai
Roosa Ruokonen.
 Kuhalan koulun Johanna Hulshof ja Linikkalan koulun Anna Rajaveräjä
saivat molemmat 100 euron stipendit.
Tervehdyksen kevään uusille ylioppilaille toi vuonna 1967 kirjoittaneiden riemuylioppilaitten
puolesta Iris Pale, ja syksyn ylioppilaita tervehti vuoden 1967 ylioppilas Marja-Leena Korpela.
Lakkiaisjuhlissa on ollut läsnä myös Killan edustaja.
Killan edustajat kävivät onnittelukäynnillä Eeva Ojasen 90-vuotisjuhlissa. Päivänsankarille
myönnettiin kunniakiltavanhimman titteli.
Kunniakäynneistä entisten rehtoreiden, opettajien ja Killan toimihenkilöiden haudoilla on edelleen pidetty huolta.

