
 

 

 

Toimintakertomus vuodelta 2014 
 
Yleistä 
 
Killan toiminta on vuonna 2014 ollut melko perinteistä pääpainon ollessa Koulupäivä-
tapahtuman järjestämisessä. Kiltatoimikunnan kokouksia on ollut viisi. Osallistuminen kokouk-
siin on ollut kiitettävän aktiivista. 
 
Kilta 
 
Forssan Vanhan Koulun Killassa oli toimintavuonna 159 jäsenmaksunsa maksanutta. Koska 
rekisteröityneitä jäseniä on satakunta enemmän, täytyy jäsenmaksuihin kiinnittää edelleen 
huomiota. 
 
Kiltakokous 
 
Kiltakokous pidettiin lauantaina 12.4.2014. Läsnä oli 44 Killan jäsentä, myös muille kuulijoille 
myönnettiin läsnäolo-oikeus. 
 
Kiltakokouksen yhteydessä oli Koulupäivä. Kansanedustaja Sanni Grahn-Laasonen valotti 
mielenkiintoisesti koulutuksen tulevaisuutta otsikolla ”Minne menet, Suomen koulu?”. Toisena 
oppituntina oli kustannustoimittaja, kirjallisuuskriitikko Arja Kanervan kiinnostava, runsaalla 
kuvamateriaalilla höystetty esitelmä ”Kuvakirja – ensimmäinen taidegalleria”. 
 
Keittoruokailu järjestettiin koulun ruokalassa. Illanvietto toteutettiin nyt ensimmäistä kertaa Ho-
telli Maakunnan juhlatilassa seurustelun ja pienten ohjelmatuokioiden merkeissä. 
 
Koulupäivään osallistujia oli jälleen runsaasti, ja saatu palaute oli myönteistä. Erityisesti kiitet-
tiin luennoitsijoita ja hyvin sujuneita järjestelyjä. 
 
Kiltatoimikunta 
 
Kiltavanhimpana toimi Kari Pohjola, varakiltavanhimpana Pentti Järvinen, rahastonhoitajana 
Maija Pietilä, webmasterina Jari Helminen, yhteystietorekisterinhoitajana Kimmo Leino ja sih-
teerinä Outi Takkinen. Anne Kähkönen, Sirkka Nykänen ja Timo Vilpas olivat jäseniä ja Simo 
Veistola oli FYL:n yhteyshenkilö. Kiltakokous oli valinnut myös toimikuntaan Marja Kuusiston, 
joka ilmoitti kuitenkin erostaan kokouksen jälkeen. 
 
Toiminnantarkastajina ovat Eira Merilä ja Jouni Luuppala ja varalla Ilmo Kyttälä ja Kirsti Kyttä-
lä. Kirjanpitäjänä toimii Tilitoimisto Ilkka Pohjola. 
 
Kiltatoimikunta toimii yhteistyössä Forssan yhteislyseon oppilaskunnan kanssa. 
 
Tiedottaminen 
 
Nettisivumme www.fvkk.fi on hyvin hoidettu ja ne ovat ajan tasalla. Uutiset kerrotaan net-
tisivuillamme heti. Sieltä löytyy runsaasti tietoa myös tapahtuneesta sekä Killan ja koulun his-
toriasta. Kuvagalleriassa on paljon muistoja herättäviä kuvia. Killan webmaster Jari Helminen 
kaipaa kuitenkin lisää materiaalia sivustoille. Kilta on siirtynyt myös facebook-aikaan. 
 



 

 

Kuluneena vuonna on Killan tapahtumista tiedotettu myös sähköposteilla. Massaviestejä on 
tarvittaessa lähetetty kaikkiin Killan hallussa oleviin entisten fylliläisten sähköpostiosoitteisiin. 
Koska osoitteissa on suuri vaihtuvuus muun muassa eläkkeelle siirtymisten vuoksi, toivomme 
jäsenten aktiivisuutta muuttuneiden yhteystietojen ilmoittamisessa. Killalla on oma sähköpos-
tiosoite: fvkk@fvkk.fi. Sinne voi lähettää Kiltaa yleisesti koskevia viestejä ja varsinkin muuttu-
neet yhteystiedot. Kirjepostina on lähetetty lähinnä vain vuosikokouskutsut. 
 
Stipendit, tervehdykset ja lahjoitukset 
 
Kilta jakoi stipendejä seuraavasti: 

 Forssan yhteislyseon ylioppilaat Mariola Aniolek ja Joona Laitila saivat 100 
euron stipendin kumpikin. Syksyn ylioppilaista 100 euron stipendi annettiin 
Sebastian Kortesniemelle. 

 Keskuskoulun Henna Mäkinen ja Kuhalan koulun Kia Lukkala saivat 100 
euron arvoiset stipendit. 

 Laura Mustajärven lukiodiplomin kuvataidetyö lunastettiin 50 eurolla. 
 
Vuonna 1964 kirjoittaneiden riemuylioppilaiden tervehdyksen kevään uusille ylioppilaille toi 
Markku Mattila ja syksyllä kirjoittaneita tervehti vuoden 1964 ylioppilas Tapio Rantanen. Syk-
syn ylioppilaille jaettiin ”Uranuurtaja”-teos. Killan edustajana lakkiaisjuhlissa on ollut Kari Poh-
jola. 
 
Pentti Kaunisto on kartoittanut entisten rehtoreiden, opettajien ja Killan toimihenkilöiden hauto-
jen sijaintia. Hän on pitänyt Pentti Järvisen kanssa huolta kunniakäynneistä näillä haudoilla. 


