Toimintakertomus vuodelta 2018
Yleistä
Forssan Vanhan Koulun Killan toiminnassa pääpaino on ollut Koulupäivä-tapahtuman järjestämisessä. Toimintavuonna Killassa oli 175 jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä.
Kiltakokous ja Koulupäivä
Kiltakokous pidettiin lauantaina 14.4.2018. Läsnä oli 59 Killan jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin
sääntömääräiset asiat.
Kiltakokouksen yhteydessä järjestettiin jo perinteeksi muodostunut Koulupäivä, joka aloitettiin
tervetulokahveilla. Kokouksen jälkeen oli tarjolla keittolounas koulun ruokalassa. Ensimmäisen
oppitunnin piti Syyrian mediajärjestelijä Erkki Kettunen aiheenaan ”Sota ja rauha”. Toinen oppitunti oli apulaisprofessori Katri Pynnöniemen ”Venäjän turvallisuuspolitiikka”. Iltamat vietettiin
Ravintola Sävelessä, jossa viihdyttivät Crystal ja The Old Stars.
Koulupäivästä saatiin runsaasti kiittävää palautetta. Oppituntien aiheet olivat erityisen ajankohtaisia, ja iltajuhlaan osallistui ennätysmäärä väkeä. Koulupäivä onnistui myös taloudellisesti
hyvin.
Koulupäivää tukivat Forssan kaupunki, Jokioisten kunta 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, Simo Veistola
FYL:n yhteyshenkilö ja Jenny Sääksi opiskelijakunnan edustaja. Kiltatoimikunnan kokouksia
oli viisi, ja osallistuminen kokouksiin kiitettävän aktiivista.
Kiltatoimikunta kutsui nelihenkisen työryhmän valmistelemaan uutta koulumuistoista kertovaa
kirjaa.
Killan 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, 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 on lähetetty jäsenille
kirjepostina.

Stipendit ja tervehdykset
Kilta jakoi stipendejä seuraavasti:
 Forssan yhteislyseon ylioppilaat Johanna Lund ja Paavo Näppinen saivat
100 euron stipendin kumpikin. Syksyn ylioppilaista 100 euron stipendin sai
Aino Leppä.
 Keskuskoulun Anni Virta ja Kuhalan koulun Jenna-Elina Lehto saivat molemmat 100 euron stipendit.
 Vilma Mäkilä sai 50 euron kuvataidestipendin.
Riemuylioppilaiden tervehdyksen kevään uusille ylioppilaille toi vuonna 1968 kirjoittaneiden
puolesta Harri Merta, ja syksyn ylioppilaita tervehti vuoden 1968 ylioppilas Erkki Paara. Lakkiaisjuhlissa on ollut läsnä myös Killan edustaja.
Kunniakäynneistä entisten rehtoreiden, opettajien ja Killan toimihenkilöiden haudoilla on edelleen pidetty huolta.

