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PÖYTÄKIRJA 
 

1. Kokouksen avaus 
 
Kiltavanhin Pentti Järvinen avasi kokouksen ja toivotti kaikki osallistujat sydämellisesti 
tervetulleiksi. Vietettiin hiljainen hetki poisnukkuneiden kilta-aktiivien muistolle. Rehtori Simo 
Veistola toi tervehdyksensä toivottaen kokouksen osanottajat tervetulleiksi vasta kunnostettuun 
koulun jugend-osaan.   
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Myönnettiin läsnäolo-oikeus myös ei-jäsenille.   
 

3. Kokouksen puheenjohtajan valinta 
 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin kunniakiltavanhin Pentti Kaunisto. 
 

4. Kokouksen sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 
 
Kokouksen sihteeriksi valittiin Outi Takkinen, pöytäkirjantarkastajiksi Leena Jokisalo ja Riitta 
Raunio-Wuoltee. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 
 

5. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen 
 
Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.  (liite) 
 

6. Vuoden 2010 toimintakertomuksen hyväksyminen  
 
Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin. (liite) 
 

7. Vuoden 2010 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto 
 
Puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen ja luki tilintarkastuskertomuksen. (liitteet) 
 

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen 
 
Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin kiltatoimikunnalle. 
 

9. Vuoden 2011 toimintasuunnitelman hyväksyminen 
 
Puheenjohtaja esitteli vuoden 2011 toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin. (liite) 
Käydyssä keskustelussa esitettiin toivomus iltajuhlan palauttamisesta tulevina vuosina 
kiltakokouksen ja Koulupäivän yhteyteen. Rehtori Simo Veistola lupasi lyseon tilat käyttöön. 



10. Jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen  
 
Kiltatoimikunnan ehdotuksesta jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan. Jäsenmaksu on yhdeltä 
vuodelta 10 euroa ja viideltä vuodelta 40 euroa. 
 

11. Vuoden 2011 talousarvion hyväksyminen 
 
Hyväksyttiin kiltatoimikunnan esitys vuoden 2011 talousarvioksi. (liite) 
  

12. Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta 
 
Tilintarkastajiksi valittiin Eira Merilä ja Jouni Luuppala. Varatilintarkastajiksi valittiin Yrjö 
Lehtinen ja Gerda Leino. 
 

13. Seuraava kiltakokous 
 
Seuraava kiltakokous päätettiin pitää lauantaina 14.4.2012 Forssan yhteislyseossa. 
 

14. Muut mahdolliset asiat 
 
 Keskusteltiin vuosikokouksen ja Koulupäivän aikatauluista, joissa tulee huomioida myös 

julkisilla liikennevälineillä kulkevat. Kiltatoimikunta lupasi pyrkiä mahdollisimman monille 
sopiviin järjestelyihin. 

 Kokous onnitteli Pentti Kaunistoa uudesta kotiseutuneuvoksen arvonimestä. 
 Kilta on painattanut postikortteja vanhoista kouluun liittyvistä valokuvista. Kortteja on 

myynnissä Killan tapahtumissa.  
 Forssan historiasta kertovaa julistetta on kokouspaikalla myytävänä.  

 
15. Kiltakokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.57. 
 
 
 
 
 
 
Vakuudeksi:  
 
 
 
Pentti Kaunisto  Outi Takkinen                                              
puheenjohtaja  sihteeri    
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirja tarkastettu      ___/_____-___ 
 
 
 
Leena Jokisalo  Riitta Raunio-Wuoltee 


