Toimintakertomus vuodelta 2012
Yleistä
Killan toiminta on vuonna 2012 ollut melko pienimuotoista. Kiltatoimikunnan kokouksia on ollut viisi.
Osallistuminen kokouksiin on ollut kiitettävän vilkasta.
Kilta
Forssan Vanhan Koulun Kiltaan rekisteröityneitä jäseniä on 259. Viime vuonna oli vain 65
jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä, joten jäsenmaksuihin täytyy kiinnittää huomiota.
Kiltakokous
Kiltakokous pidettiin lauantaina 14.4.2012. Läsnä oli 49 Killan jäsentä ja lisäksi muita läsnäolijoita,
joten kokonaisosallistujamäärä nousi lukuun 76.
Kiltakokouksen yhteydessä oli Koulupäivä ja Matti Linkolan pulmapelien näyttely. Professori
Markku Kulmala luennoi ilmaston muutoksesta ja sen vaikutuksista nyt ja tulevaisuudessa.
Koulutuntien lopuksi Linkola kertoi ”pulmistaan”. Näiden ns. oppituntien aikana sali oli aivan
täynnä.
Ruokailu oli koulun valoisaksi remontoidussa ruokalassa ja sen jälkeen ilta jatkui yhteislaulun,
”lauantain toivottujen”, yhdessäolon ja keskustelujen merkeissä.
Kiltatoimikunta
Kiltavanhimpana toimi Kari Pohjola, varakiltavanhimpana Pentti Järvinen, rahastonhoitajana Maija
Pietilä, webmasterina Jari Helminen, yhteystietorekisterinhoitajana Kimmo Leino, kokoussihteerinä
Outi Takkinen, toimintasihteerinä Marja Kuusisto. Anne Kähkönen ja Timo Vilpas ovat jäseniä ja
Heikki Jokinen on FYL:n yhteyshenkilö.
Toiminnantarkastajina ovat Eira Merilä ja Jouni Luuppala ja varalla Gerda Leino ja Yrjö Lehtinen.
Tilitoimisto Ilkka Pohjola tekee tilipäätöksen yhdessä toiminnantarkastajien kanssa.
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! Kilta on siirtynyt myös facebook-aikaan.
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 Kaisa Ojansuu ja Milla Ryhtä saivat 100 euron stipendin
kumpikin. Syksyn ylioppilaista stipendin sai Sanna-Maria Stenberg.
 Keskuskoulun Kalle Järvelä sai 100 euron arvoisen stipendin.
 Kuhalan koulun oppilaat Antti Välkki ja Maija Salonen saivat 50 euron stipendin kumpikin.
 Lakkiaisjuhlassa ovat Killan edustajina olleet Pentti Kaunisto ja Pentti Järvinen
Vuonna 1962 kirjoittaneiden riemuylioppilaiden tervehdyksen kevään uusille ylioppilaille toi Mirja
Leminen ja syksyllä kirjoittaneita tervehti vuoden 1962 ylioppilas Kari Ruisvaara. 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.

