TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008
•

Kiltavanhimpana on toiminut Pentti Järvinen, varavanhimpana Kari Pohjola, sihteerinä Iris Pale, rahastonhoitajana sekä jäsenrekisterin hoitajana Maija Pietilä, webmasterina Jari Helminen, tie- dottajana Hannu Lahtonen, oppilasrekisterin hoitajana Timo Vilpas, koulun edustajana Simo Veistola sekä
jäsenenä Anne Kähkönen. Lisäksi koulun 110-v juhlatoimikuntaan ovat kuuluneet Hannu Heinilä,
Pentti Kaunisto ja Pentti Teppo sekä Konventtitoimikuntaan Outi Takkinen.

•

Vuoden kiltakokouksessa 15.3.2008 Forssan yhteislyseon vanhassa juhlasalissa oli paikalla 53 Killan
jäsentä.

•

Kiltakokous oli osa ’vanhan ajan tyyliin’ järjestetystä koulupäivästä, jossa yhteiskuntaoppia opetti
kansliapäällikkö Erkki Virtanen, terveysoppia ylilääkäri Juhani Merikanto sekä laulua lehtori Juhani
Kähkönen.

•

Kiltakokouspäivän päätti Forssan Työväentalon juhlasalissa järjestetty perinteinen teinikunnan konventti, johon osallistui 60 ’teiniä’. Orkesterina oli Matti Ågrenin kokoama erinomainen orkesteri, jossa soittivat vanhat tutut.

•

Koulun 31.5.2008 pidettyyn kevätjuhlaan vei viisikymmentä vuotta sitten kirjoittaneiden ylioppilaiden
terveiset EeroLarkka. Riemuylioppilaita oli mukana yhteensä puolentoistakymmentä. Kilta jakoi juhlassa kolme 100 euron stipendiä, jotka saivat Jenni Lohermaa, Niklas Pietilä ja Riku Virta. Viimeksi
mainittu sai stipendinsä ansioistaan kuvataiteen alalla. Hän teki mm. kansikuvan koulun kalenteri/opinto-oppaaseen. Lisäksi
- Vuoden 1954 ylioppilaiden 100 euron stipendin saaja oli Lauri Kyttälä
- Vuoden 1958 ylioppilaiden 100 euron stipendit annettiin Päivi Ahdesalolle, Sanni Ristolaiselle ja
Ville Vikmanille

•

Kuhalan ja Linikkalan kouluille annettiin kummallekin 100 euron stipendiraha. Linikkalassa Martha
Snäll ja Anni Amonsen saivat 50 euron stipendit ja Kuhalassa Iida Konttori 100 euroa.

•

Lyseon oppilaskunta sai Killalta 350 euron avustuksen messumatkaa varten.

•

Syksyn ylioppilaiden lakkiaistilaisuudessa 5.12.2008 viisikymmentä vuotta aikaisemmin kirjoittaneiden tervehdyksen toi Pertti Kostamo.
- Killan 100 euron stipendin sai Ida Hällfors
- Vuonna 1958 kirjoittaneiden 100 euron stipendin sai Matias Henriksson

•

Kaikille syksyn kahdeksalle ylioppilaalle annettiin Uranuurtaja-teos.

•

Koulun 110-vuotisjuhlatoimikunta kokoontui suunnittelemaan tulevia koulun juhlia. Kokous pidettiin
Iris Palen mökillä Tammelassa 25.5.2008.

•

Koulun 110-vuotisjuhlatoimikunnan ja kiltatoimikunnan yhteinen kokous pidettiin Forssan yhteislyseossa 23.10.2008. Tämän lisäksi kiltatoimikunta kokoontui keväällä kerran ja vuoden 2009 puolella
kahdesti.

•

Webmaster Jari Helminen on täydentänyt vuoden aikana Killan internetsivuja, joten tietoa Killasta on
nykyään runsaasti tarjolla ja se on aina ajan tasalla. Jäsenrekisteriä on hoitanut Maija Pietilä ja FYLosoitetiedostoja Timo Vilpas.

•

Kiltaa ja sen julkaisuja on markkinoitu mahdollisuuksien mukaan.

