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Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

1 Yleistä

Ristin kilta on kristittyjen Aalto-yliopistossa opiskelevien ihmisten kohtauspaikka. Jokai-
nen uskonasioista tai päihteettömästä opiskelijatoiminnasta kiinnostunut on tervetullut
kiltaan. Opillisesti kilta sitoutuu vain Raamatun sanaan, ei minkään tunnustuskunnan tul-
kintaan siitä. Kiltalaisia yhdistää usko Jeesukseen Kristukseen omana henkilökohtaisena
vapahtajanaan. Vaikka Ristin killan toiminta keskittyy Otaniemeen, ovat muutkin kuin
Otaniemessä opiskelevat lämpimästi tervetulleita mukaan toimintaan.

2 Tavoitteet

Ristin killan tavoitteena on tukea jäsentensä hengellistä kasvua toteuttamalla Raamatun
pohjalta nousevaa toimintaa. Tavoitteena on myös viedä evankeliumia eteenpäin erityisesti
Otaniemessä opiskelevien ja asuvien keskuudessa.

Pyrimme keskittymään toiminnassamme siihen miksi asioita tehdään. Olennaista on, miten
toiminta voisi palvella tarkoitustamme entistä paremmin. Ristin killassa pyritään luomaan
turvallinen ympäristö hengelliselle kasvulle ja kyselylle. Haluamme tehdä työtä sen eteen,
että jokainen hengellisistä kysymyksistä kiinnostunut olisi tietoinen killastamme. Uudet
tulijat pyritään toivottamaan tervetulleeksi, ja haluamme varmistaa ettei kukaan jää tee-
pöydässä yksin. Tahdomme rohkaista kiltalaisia lähestymään vieraampiakin ihmisiä ja olla
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näin luomassa lämmintä kristittyjen yhteyden ilmapiiriä.

Tähän ovat apuna kappeli-illat, saunaillat, leirit sekä myös näitä vapaamuotoisempi killan
toiminta. Yhteisöllisyyden ja hengellisen elämän syventymisen kannalta keskeistä on myös
piiritoiminta, jonka kautta on mahdollisuus tutustua nopeasti muihin kiltalaisiin samalla
syventyen Raamatun sanaan. Rukous on tärkeä osa killan toimintaa, ja se näkyy killan
jokapäiväisessä toiminnassa, mutta myös erillisessä rukouspiirissä. Kilta on yhdessä enem-
män kuin yksilöidensä summa, ja killasta löytyy jokaiselle oma paikkansa. Tästä syystä
toimintaa ei voi rajoittaa toimintasuunnitelmaan.

3 Organisaatio

Killan toimintaa koordinoi johtokunta, jonka tehtävänä on myös killan virallisten asioiden
ja ulkosuhteiden hoitaminen. Johtokunnan lisäksi killassa on jaostoja sekä piirejä, joiden
toiminta on melko itsenäistä. Näiden lisäksi killassa on useita toimihenkilöitä, sekä muiden
kiltalaisten aktiivisuuden varassa pyörivää vapaaehtoistoimintaa.

Killan rakennetta on kuvailtu tarkemmin johtokunnan päätöskokoelmassa, johon on si-
sällytetty kaikki sellaiset päätökset, jotka ovat luonteeltaan pysyviä osia killan byrokra-
tiaa. Päätöskokoelmaa päivitetään tarvittaessa ja uusin versio hyväksytään johtokunnan
kokouksessa. Päätöskokoelma löytyy Ristin killan kotisivuilta, osoitteesta

http://www.ristinkilta.fi/paatoskokoelma.txt

3.1 Jaostot

Ohjelmajaosto

Ohjelmajaosto on killan ohjelmavastaavien vetämä jaosto, joka vastaa killan säännöllisen
ohjelman toteutuksesta. Ohjelman tekoon osallistuu tänä vuonna kaksi ohjelmavastaavaa
yhteistyössä graafikon ja muiden vapaaehtoisten kanssa. Ohjelman tekoon pyritään saa-
maan mukaan mahdollisimman moni kiltalainen, jotta toiminnasta tulisi kiltalaisten it-
sensä näköistä. Ohjelmajaosto suunnittelee ja toteuttaa killan viikottaisen ohjelman kuten
kappeli-illat. Lisäksi ohjelmajaosto organisoi muiden tapahtumien kuten leirien ja saunail-
tojen järjestämistä.
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Lähetysjaosto

Lähetysjaosto koostuu lähetysvastaavasta ja lähetysjaoston jäsenistä. Lähetysjaosto vastaa
killan tekemästä hyväntekeväisyys- ja lähetystyöstä. Jaosto pitää huolta yhteydenpidos-
ta pietarilaiseen lastenkoti Elämään, intialaiseen kastittomien lasten kouluun sekä muihin
avustuskohteisiin. Lähetysjaosto suunnittelee killan kautta kulkevien lähetystyölahjoitus-
ten ohjaamisesta yhdessä johtokunnan kanssa. Lisäksi jaosto järjestää yhteistyössä Oh-
jelmajaoston kanssa säännölliseen toimintaan kuuluvaa, Otaniemen alueelle suuntautuvia
aktioita, joista esimerkkeinä mainittakoon bordelliaktio ja kevätsiivous.

Minigolfjaosto

Ristin killan omistaman Sibeliuspuiston minigolf -radan toiminnasta vastaa minigolfjaosto:
MG:n toimitusjohtaja, rahastonhoitaja, markkinointipäällikkö, asiakkuuspäällikkö, henki-
löstöpäällikkö, kiinteistöpäällikkö ja puutarhavastaava. Kaudella 2018 jaoston tehtävänä
on minigolfin lakkauttamiseen tai myymiseen liittyvät asiat, jolloin suurta osaa tehtävistä
ei täytetä vuoden 2018 aikana. Radan aiempi tuotto ohjataan kuitenkin edelleen lähetys-
jaoston kautta hyväntekeväisyyskohteisiin.

Lähetyksen tekninen tuki

Lähetyksen tekninen tuki (LTT) on taloudellisesti killan alainen varsin itsenäinen lähetys-
työtä tukeva taho. LTT antaa neuvoa teknistä asiantuntemusta vaativissa kysymyksissä ja
osallistuu erilaisiin lähetystyön projekteihin. LTT vastaa omasta toiminnastaan.

4 Toiminta

Killan ydintoimintaa ovat Otaniemen kappelilla joka keskiviikko pidettävät kappeli-illat.
Lisäksi kilta järjestää kuukausittaisia saunailtoja sekä kerran vuodessa järjestettäviä isom-
pia tapahtumia, kuten Lapinmatka pääsiäisen alla, Wiinaton Wappu -tapahtuma Smökissä
vappuna ja viikonlopun mittaiset leirit 1-2 kertaa vuodessa. Lisäksi Ristin kilta osallistuu
ensimmäisen vuoden opiskelijoille järjestettävään Otasuunnistukseen sekä Aalto-partyyn
syksyllä.

4.1 Kappeli-illat

Perinteisesti keskiviikkoiltaisin Otaniemen kappelilla järjestetään kappeli-ilta. Useimmiten
illat koostuvat opetuksesta ja musiikista tai muusta ohjelmatiimin järjestämästä ohjelmas-
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ta, kristittyjen yhdessäolosta iltapalan äärellä sekä iltahartaudesta. Välillä keskiviikkoisin
järjestetään myös vapaamuotoisia peli-iltoja. Tarjoilut toimivat vapaaehtoispohjalta, pää-
osin killan piirien järjestämänä.

4.2 Leirit ja saunaillat

Noin kerran vuodessa järjestetään viikonloppuleiri jossakin Espoon seurakuntayhtymän
leirikeskuksista. Ohjelma leireillä käsittää muun muassa vierailevan puhujan, saunomista,
pelailua, ulkoilua ja muuta rentoa tekemistä. Saunailtoja leirikeskuksissa järjestetään noin
kerran kuussa syömisen, saunomisen, rentoutumisen ja iltahartauden merkeissä.

4.3 Wiinaton Wappu

Kilta tarjoaa totuttuun tapaan mahdollisuuden päihteettömään wapun viettoon. Wappu-
juhla järjestetään wappuvastaavien johdolla Smökissä. Juhlassa on tarjolla ruokaa, musiik-
kia, ohjelmaa, erilaisia leikkejä ja pelejä sekä muuta ohjelmaa. Musiikista vastaa tilaisuu-
teen kutsuttu esiintyjä. Tarjoilujen ja ohjelman järjestämiseen jopa yli sadalle hengelle
wappuvastaava tarvitsee avukseen muita aktiivisia vapaaehtoisia.

4.4 Lapinmatka

Kilta järjestää perinteiseen tapaan pääsiäisenä matkan Ylläkselle. Matkan järjestämisestä
vastaavat Lapinmatkan isäntä ja emäntä, jotka varaavat majoituksen, kyydin ja ruoat,
sekä suunnittelevat ohjelman ja keräävät ilmoittautumiset. Kiltafuksit pääsevät matkalle
puoleen hintaan.

4.5 Cross Section

Cross Section on killan julkaisema vuosittain ilmestyvä kristillinen opiskelijalehti. Lehteen
on perinteisesti kirjoitettu evankeliointiin liittyviä haastatteluja, Ristin kiltaan liittyviä
tekstejä, sekä akateemisella otteella kirjoitettuja hengellisiä, filosofisia, yhteiskunnallisia
ja uskonasioita käsitteleviä artikkeleita. Cross Section -lehteä pyritään jakamaan resurs-
sien salliessa kaikille opiskelijoille, kuitenkin ainakin fukseille. Kiltalaisia tarvitaan osal-
listumaan aktiivisesti lehden tekoon juttuideoiden ja toteutuksen muodossa, sekä lehtien
jakamisessa. Cross Section -lehden tekoa koordinoi lehden päätoimittaja sekä muu toimi-
tuskunta.
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4.6 Piiritoiminta

Pienryhmät tarjoavat mahdollisuuden läheisempään tutustumiseen kuin yleisessä toimin-
nassa sekä yhdessä Jumalasta oppimiseen. Yleensä 5-8 hengestä koostuvat raamattupiirit
kokoontuvat useina eri päivinä ja toimivat melko itsenäisesti, samalla tukien killan toimin-
taa rukoilemalla ja osallistumalla kappeli-iltojen ohjelman ja tarjoiluiden järjestämiseen.
Piirisihteeri koordinoi piirien toimintaa, auttaa uusia jäseniä löytämään sopivan piirin it-
selleen ja on mukana perustamassa uutta piiriä jos sille on tarvetta. Raamattupiirien lisäksi
killan rukouspiiri kokoontuu kerran viikossa. Rukouspiiri on avoin kaikille, jotka haluavat
tulla hiljentymään ja rukoilemaan omien ja toisten asioiden puolesta.

4.7 Uusien opiskelijoiden toiminta

Uusille opiskelijoille suunnattu toiminta on tärkeä osa killan toimintaa. Sen tarkoitukse-
na on tavoittaa tulevia kiltalaisia ja näkyä Otaniemessä Jeesukseen uskovien yhteisönä.
Lisäksi toiminnalla tuetaan uusia opiskelijoita uskovien ystävien sekä seurakuntayhteyden
löytämisessä monille uudella opiskelupaikkakunnalla. Osana tätä toimintaa Ristin kilta ot-
taa osaa Otasuunnistukseen ja järjestää fuksisaunan nimellä kulkevan illan, joissa ensim-
mäisen vuoden opiskelijoita kannustetaan myös osallistumaan killan piireihin ja liittymään
sähköpostilistoille, jota kautta myös muu killan toiminta tulee tutuksi. Kilta on muuten-
kin näkyvillä esimerkiksi Aalto-partyssa tai syksyisin uusille opiskelijoille jaettavan Cross
Section -lehden muodossa. Lisäksi kilta maksaa uusien opiskelijoiden kuluja saunailtoihin
ja tarjoaa alennuksen Lapinmatkalle.

4.8 Kirjasto

Kappelin kabinetissa on kirjasto, josta kiltalaiset voivat lainata lukemista filosofisista, eet-
tisistä ja historiallisista aihepiireistä. Kirjaston asioista vastaa kirjastovastaava.

4.9 Urheilu ja muu toiminta

Urheilulla ja muulla vapaa-ajan toiminnalla pyritään viihdyttämisen ohella rakentamaan
kiltalaisten välistä yhteyttä. Meno-sähköpostilistan kautta välitetään tietoa erilaisista vapaa-
ajan aktiviteeteista, kuten leffailloista, kisastudioista, lenkkiseurasta, juhlista tai uskonnon-
filosofisista luennoista ja keskusteluista.
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4.10 Yhteistoiminta

Ristin kilta pyrkii jatkamaan hyvää yhteistyötä Aalto-yliopiston korkeakoulupastorien, seu-
rakuntien ja muiden järjestöjen kanssa. Teemme yhteistyötä Otaniemessäkin toimivan kan-
sainvälisen UCC-seurakunnan, Töölön kampuksella toimivan KY-Mission, muiden pääkau-
punkiseudun kristillisten opiskelijajärjestöjen ja mahdollisuuksien mukaan muidenkin ta-
hojen kanssa. Lisäksi Ristin kilta pitää yhteyttä kristillisiin teekkariyhdistyksiin Tampe-
reella ja Lappeenrannassa. Loppuvuodesta Ristin kilta pyrkii osallistumaan kristillisten
opiskelijajärjestöjen yhteisen joulujuhlan järjestämiseen. Lähetysjaosto ohjaa harkitusti
lahjoitustuloja ja minigolfin voittoja erilaisiin hyväntekeväisyys- ja lähetyskohteisiin.

4.11 Tiedotus

Ristin killan virallinen tiedotus tapahtuu killan sähköpostilistojen kautta. Muita tiedotus-
kanavia ovat killan nettisivut, killan Facebook-sivu, AYY:n nettisivujen tapahtumakalente-
ri sekä AYY:n viikkotiedotteet. Vapaamuotoisemman toiminnan tiedotuskanavana toimivat
myös killan Telegram- ja IRC-kanavat. Killan suurimpia tapahtumia mainostetaan myös
Otaniemen kampukselle levitettävillä mainosjulisteilla.

Leevi Valkeavirta
puheenjohtaja 2018
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