Toimintasuunnitelma vuodelle 2011
Yleistä
Kilta pyrkii edelleen pitämään yhteyttä entisiin Forssan yhteislyseon, Linikkalan lukion ja Kuhalan
koulun oppilaisiin. Pyrimme myös olemaan mukana koulujen toiminnassa, esimerkiksi järjestämällä
FYL:n entisten oppilaiden pitämiä korkeatasoisia, kaikille avoimia ’studia generalia’-tyyppisiä luentoja pari kertaa vuodessa. Samaan tapaan kuin FYL 110 vuotta -juhlien ’erilaisena koulupäivänä’
tai kuten vuosittain pidettävinä Koulupäivinä.
Yhteystietoja kerätään aktiivisesti. Nykyisen Forssan yhteislyseon kanssa ollaan tiiviisti yhteistyössä ja tarvittaessa Kilta tarjoaa tukea oppilaskunnan toimintaan. Stipendejä jaetaan vuosittain. Myös
uusia avustusmuotoja tutkitaan.
Killan jäsenmäärää pyritään lisäämään entisestään. Jäsenmaksujen keräämistä tehostetaan.
Toiminta
Kiltakokous eli Killan vuosikokous pidetään lauantaina 9.4.2011 Forssan yhteislyseon entisöidyssä
Jugend-salissa. Samassa yhteydessä pidetään Koulupäivä, jossa on kolme luentoa.
Kiltatoimikunta huolehtii Killan yleisestä toiminnasta ja valitsee tarvittaessa lisää toimihenkilöitä
kulloistenkin projektien tarpeisiin. Nyt on jo muodostettu kirjatoimikunta.
Kilta on painattanut korttisarjan, jossa kuvina ovat valokuvat yli 50 vuotta vanhoista koulun tapahtumista. Nostalgiaa! Kortteja myydään tilaisuuksissa ja internetissä stipendirahaston kartuttamiseksi.
Koulujen kevätjuhlassa 4.6.2011 jaetaan stipendit seuraavasti: Forssan Yhteislyseon oppilaille
kaksi 100 euron stipendiä, lisäksi molemmille yläkouluille 100 euroa jaettavaksi opettajakunnan
harkinnan mukaan. Myös syksyn ylioppilasjuhlassa jaetaan yksi 100 euron stipendi. Riemuylioppilaat, eli 50 vuotta sitten kirjoittaneet, tuovat tervehdyksen molempiin lakkiaisjuhliin. Kilta lunastaa
kuvaamataidon oppilastöitä koulun arkistoon enintään 100 euron arvosta. Kuvaamataidon lehtori
valitsee lunastettavat työt.
Tiedotus
Killan www-sivusto www.fvkk.fi on Killan tärkein tiedotuskanava. Lisäksi tietoa Killan toiminnasta ja
tapahtumista lähetetään sähköpostitse. Killan käytössä on nyt lähes 350 toimivaa sähköpostiosoitetta, joista osa on valitettavasti vanhentumassa eläkkeelle siirtymisten vuoksi. Tärkeää olisikin
jokaisen muistaa ilmoittaa Killalle jos sähköpostiosoite on muuttunut. Vuosikokouskutsu postitetaan
kirjepostina kaikille jäsenmaksunsa maksaneille. Lehti-ilmoitus julkaistaan Forssan Lehdessä kaksi
viikkoa ennen kiltakokousta.
Julkaisutoiminta
Suunnitteilla oleva kirja FYL:n entisistä oppilaista pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2012 Koulupäivään mennessä. Kirjan on tarkoitus olla antologia koulumme entisistä enemmän tai vähemmän
menestyneistä oppilaista. Mutta värikkäistä sellaisista! Ja sarja jatkuu...
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