Toimintakertomus vuodelta 2011
Yleistä
Koulupäivästä on muodostunut Killan pääasiallinen toimintamuoto. Killan toiminta on muilta osin
vuonna 2011 ollut melko pienimuotoista. Kiltatoimikunnan kokouksia on ollut vain kolme ja kirjatoimikunnan kokouksia yksi. Kilta on viime vuosina ollut hyvin vakiintunut ja sen toiminta on sujunut
’kuin itsestään’.
Kilta
Forssan Vanhan Koulun Kiltaan kuului viime vuonna 145 jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä.
Kiltakokous ja Koulupäivä
Kiltakokous pidettiin lauantaina 9.4.2011. Läsnä oli 41 Killan jäsentä ja lisäksi muita läsnäolijoita,
joten kokonaisosallistujamäärä nousi lukuun 52.
Kiltakokouksen yhteydessä oli Koulupäivä. Koulupäivän luennoitsijana Suomen Akatemian pääjohtaja Markku Mattila piti kattavan esityksen tieteen haasteista ja mahdollisuuksista. Entinen kuvaamataidon opettajamme Saara Rihu piti erinomaisen diaesityksen muinaisen Egyptin aarteista ja
arkkitehtuurista. Saara Rihun esitystä seuraamaan tuli yli sata kiinnostunutta kuulijaa. Arkkitehti
Lasse Minkkinen esitteli kiinnostuneelle yleisölle kuvin ja sanoin koulun vastavalmistunutta Jugend-puolen korjaustyötä ja syksyllä 2011 valmistuvaa funkkispuolen remonttia.
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
Kirjatoimikunnan jäsenet Outi Takkinen ja Iris Pale kokoontuivat Arja Kanervan kanssa Helsingissä
syyskuussa. Päätettiin haudata kirjasuunnitelma. ”Kaikessa tekemisessä pitää olla paloa, iloa ja
tuloa - sekä tarvetta”. Tässä projektissa mikään näistä vaatimuksista ei täyttynyt.
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 lähes 400. Osoitteista moni on jo muuttunut eläkkeelle siirtymisten vuoksi ja uusien osoitteiden ilmoittaminen on ollut varsin laimeaa.
Killalla on oma sähköpostiosoite: fvkk@fvkk.fi. Sinne voi lähettää Kiltaa yleisesti koskevia viestejä.
Kirjepostina on lähetetty lähinnä vain vuosikokouskutsut jäsenille. Niiden osoitetarraan on merkitty
viimeisin jäsenmaksun voimassaolovuosi.

Stipendit, tervehdykset ja lahjoitukset





Forssan yhteislyseon vuonna 1961 kirjoittaneiden riemuylioppilaiden tervehdyksen kevään uusille ylioppilaille toi Seppo Kaunisto. Syksyn ylioppilaita tervehti Jukka Salonen.
Killan stipendit jaettiin keväällä seuraavasti:
Nicoletta Benuzzi ja Niina Kiviaho, kummatkin 100 euroa.
Syksyllä Killan sadan euron stipendin sai Siru Perälä.
Molempien yläasteiden kevätjuhlissa jaettiin kaksi 50 euron stipendiä. Keskuskoulu: An Tran ja
Maiju Järvinen, Kuhalan koulu: Eila Rantanen ja Maria Mertanen.
Kunniakäynnit sankarihaudoille ja entisten rehtoreiden, opettajien ja Killan toimihenkilöiden
haudoille tehtiin Koulupäivän ja FYL:n kevätjuhlan yhteydessä. kunniakiltavanhin Pentti Kaunisto on pitänyt tästä traditiosta hyvää huolta.

