
 

 

 

Toimintakertomus vuodelta 2015 
 
Yleistä 
 
Forssan Vanhan Koulun Killan toiminnassa vuonna 2015 pääpaino on ollut Koulupäivä-
tapahtuman järjestämisessä. Toimintavuonna Killassa oli 185 jäsenmaksunsa maksanutta. 
 
Kiltakokous 
 
Kiltakokous pidettiin lauantaina 18.4.2015. Läsnä oli 40 Killan jäsentä, myös muille kuulijoille 
myönnettiin läsnäolo-oikeus. 
 
Kiltakokouksen yhteydessä oli jo perinteeksi muodostunut Koulupäivä-tapahtuma. Ensimmäi-
nen niin sanottu oppitunti oli kotiseutuneuvos Pentti Kauniston esitelmä ”A.W.Wahren, merkit-
tävä forssalainen. Toisena oppituntina käytiin paneelikeskustelu aiheesta ”Tarvitaanko enää 
oppikirjoja?” Paneeliin osallistuivat entiset oppilaat Eira Merilä ja Iris Pale sekä nykyiset oppi-
laat Valtteri Leinonen ja Mikko Saira. 
 
Keittolounasta oli tarjolla koulun ruokalassa. Illanvietto toteutettiin Hotelli Maakunnan juhlati-
lassa seurustelun ja pienten ohjelmatuokioiden merkeissä. 
 
Koulupäivä keräsi kiinnostunutta yleisöä, ja saatu palaute oli myönteistä. Wahren-esitelmä 
antoi uutta tietoa Forssan historiasta ja toteutettua paneelikeskustelua pidettiin onnistuneena.   
 
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. Kiltatoimikunnan kokouksia on ollut neljä. Osallistuminen ko-
kouksiin on ollut kiitettävän aktiivista.   
 
Toiminnantarkastajina ovat Eira Merilä ja Jouni Luuppala sekä varalla Ilmo Kyttälä ja Kirsti 
Kyttälä. Kirjanpitäjänä toimii Tilitoimisto Ilkka Pohjola. 
 
Kiltatoimikunta toimii yhteistyössä Forssan yhteislyseon oppilaskunnan kanssa. 
 
Tiedottaminen 
 
Nettisivumme www.fvkk.fi on hyvin hoidettu ja sieltä löytyvät ajantasaiset tiedot ja tapahtumat.  
Sivuilla on tietoa myös Killan ja koulun historiasta sekä kuvagalleriassa paljon muistoja herät-
täviä kuvia. Killan webmaster Jari Helminen ottaa edelleen vastaan materiaalia sivustoille. Kil-
ta on myös facebookissa. 
 
Killan tapahtumista on kertomusvuonna tiedotettu myös sähköposteilla. Massaviestejä on tar-
vittaessa lähetetty kaikkiin Killan hallussa oleviin entisten fylliläisten sähköpostiosoitteisiin. 
Koska osoitteissa on suuri vaihtuvuus, toivomme jäsenten aktiivisuutta muuttuneiden yhteys-
tietojen ilmoittamisessa. Killalla on oma sähköpostiosoite: fvkk@fvkk.fi. Sinne voi lähettää Kil-
taa yleisesti koskevia viestejä sekä muutoksia ja täydennyksiä yhteystietoihin. Kirjepostina on 
lähetetty lähinnä vain vuosikokouskutsut. 
 



 

 

Stipendit, tervehdykset ja lahjoitukset 
 
Kilta jakoi stipendejä seuraavasti: 

 Forssan yhteislyseon ylioppilaat Taru Kalhio ja Lassi Mastomäki saivat 
100 euron stipendin kumpikin. Syksyn ylioppilaista 100 euron stipendi an-
nettiin Bettina Brusinille. 

 Keskuskoulun Sirkku Hämäläinen ja Kuhalan koulun Essi Toivakka saivat 
100 euron arvoiset stipendit. 

 Inkeri Hanskin kuvataidetyö lunastettiin 50 eurolla. 
 
Vuonna 1965 kirjoittaneiden riemuylioppilaiden tervehdyksen kevään uusille ylioppilaille toi 
Matti Rasila ja syksyllä kirjoittaneita tervehti vuoden 1965 ylioppilas Mikko Leino.  Killan edus-
tajana lakkiaisjuhlissa on ollut Kari Pohjola. 
 
Pentti Kaunisto ja Pentti Järvinen ovat pitäneet huolta kunniakäynneistä entisten rehtoreiden, 
opettajien ja Killan toimihenkilöiden haudoilla. 


