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1 Yleistä

Ristin kilta on yhteiskristillinen opiskelijajärjestö. Käytännössä tämä tar-
koittaa uskovien yhteisöä joka koostuu pääosin opiskelijoista. Opillisesti kil-
ta sitoutuu vain Raamatun sanaan, ei minkään tunnustuskunnan tulkintaan
siitä. Kiltalaisia yhdistää usko Jeesukseen Kristukseen omana henkilökoh-
taisena vapahtajanaan. Kilta toivottaa jokaisen uskonasioista kiinnostuneen
tervetulleeksi mukaan toimintaansa – taustasta, asuinpaikasta tai opinto-
suunnasta riippumatta.

2 Tavoitteet

“Killan tarkoituksena on syventää piirissään olevien ihmisten hengellistä elämää,
pitää yllä kristillisen vastuun pohjalta nousevaa toimintaa, pitää esillä Raamatun
pohjalta nousevaa elämänkatsomusta sekä edistää evankeliumia eteenpäinvievää

toimintaa.” (säännöt 2§)

Haluamme että killassa vallitsisi avoin ja ystävällinen ilmapiiri joka avaa
mahdollisuuden kysymyksille ja pohdiskelulle sekä ruokkii hengellistä kas-
vua. Killan toiminnan ei tulisi myöskään olla yksinomaan sisäänpäin suun-
tautunutta, vaan meidän tulisi pyrkiä olemaan luontevalla tavalla näkyvä
opiskelijayhteisön jäsen. Toivomme lisäksi, että killan toiminnassa korostuu
toisen ihmisen kunnioittaminen ja että kiltalaiset viihtyvät yhdessä. Tähän
ovat apuna keskiviikkoiset kiltaillat, saunaillat, leirit sekä myös näitä vapaa-
muotoisempi killan toiminta. Yhteisöllisyyden ja hengellisen elämän syven-
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tymisen kannalta keskeistä on myös piiritoiminta. Tätä kautta on mahdol-
lisuus tutustua syvällisemmin muihin kiltalaisiin saaden samalla hengellistä
ravintoa Raamatun sanasta. Rukous on tärkeä osa killan toimintaa, ja se
näkyy killan jokapäiväisessä toiminnassa, mutta myös erillisessä rukouspii-
rissä. Kilta on yhdessä enemmän kuin yksilöidensä summa, ja killasta löytyy
jokaiselle oma paikkansa.

3 Organisaatio

Killan toimintaa koordinoi johtokunta, jonka tehtävänä on myös killan vi-
rallisten 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 va-
rassa pyörivää vapaaehtoistoimintaa. Killan rakennetta on kuvailtu tarkem-
min johtokunnan päätöskokoelmassa, johon on sisällytetty kaikki sellaiset
päätökset, jotka ovat luonteeltaan pysyviä osia killan byrokratiaa. Päätös-
kokoelmaa päivitetään tarvittaessa ja uusin versio hyväksytään johtokun-
nan kokouksessa. Päätöskokoelma löytyy Ristin killan kotisivuilta, osoittees-
ta http://www.ristinkilta.fi/paatoskokoelma.txt

3.1 Jaostot

Ohjelmajaosto

Ohjelmajaosto on killan ohjelmavastaavien vetämä jaosto, joka vastaa kil-
lan säännöllisen ohjelman toteutuksesta. Ohjelman tekoon osallistuu tänä
vuonna kaksi ohjelmavastaavaa yhteistyössä graafikon ja muiden vapaaeh-
toisten kanssa. Ohjelman suunnittelussa pyritään kuuntelemaan kiltalaisten
mielipiteitä ja ohjelman toteutukseen kannustetaan kaikkia osallistumaan,
jotta toiminnasta tulisi kiltalaisten itsensä näköistä. Ohjelmajaosto vastaa
killan viikottaisesta ohjelmasta, pääosin kiltailloista. Lisäksi ohjelmajaosto
organisoi muiden tapahtumien kuten leirien järjestämistä.

Lähetysjaosto

Lähetysjaosto koostuu lähetysvastaavasta ja lähetysjaoston jäsenistä. Lähe-
tysjaosto vastaa killan tekemästä hyväntekeväisyys- ja lähetystyöstä. Jaosto
pitää huolta yhteydenpidosta pietarilaiseen lastenkoti Elämään, Intian las-
tenkotityöhön sekä muihin avustuskohteisiin. Lähetysjaosto suunnittelee kil-
lan kautta kulkevien lähetystyölahjoitusten ohjaamisen yhdessä johtokunnan
kanssa. Lisäksi jaosto järjestää yhteistyössä Ohjelmajaoston kanssa Otanie-
men alueelle suuntautuvaa tavoittavaa toimintaa, josta esimerkkeinä killan
vuosittaiset aktiot, kuten kevätsiivous.
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Lähetyksen tekninen tuki

Lähetyksen tekninen tuki (LTT) on taloudellisesti killan alainen varsin itse-
näinen lähetystyötä tukeva taho. LTT antaa neuvoa teknistä asiantuntemus-
ta vaativissa kysymyksissä ja osallistuu erilaisiin lähetystyön projekteihin.
Tälle toimikaudelle ei ole valittu LTT-vastaavaa.

4 Toiminta

Killan ydintoimintaa ovat tavallisesti Otaniemen kappelilla joka keskiviikko
pidettävät kappeli-illat. Tavallisesti illat järjestetään Otaniemen kappelilla,
tai tarpeen vaatiessa etänä tai muissa tiloissa. Lisäksi kilta järjestää sau-
nailtoja muutaman kerran lukukaudessa, sekä kerran vuodessa järjestettä-
viä isompia tapahtumia, kuten kevättalven Lapinmatka, Wiinaton Wappu
-tapahtuma Smökissä vappuaattona, ja viikonlopun mittaiset leirit 1-2 ker-
taa vuodessa. Lisäksi Ristin kilta osallistuu ensimmäisen vuoden opiskelijoil-
le järjestettäviin Otasuunnistuksiin ja Aalto-partyyn syksyllä, sekä Talvipäi-
vään alkuvuodesta.

4.1 Kiltaillat

Kiltailtoja pidetään totuttuun tapaan keskiviikkoisin. Useimmiten illat koos-
tuvat opetuksesta ja musiikista tai muusta ohjelmatiimin järjestämästä oh-
jelmasta, kristittyjen yhdessäolosta iltapalan äärellä sekä iltahartaudesta.
Välillä keskiviikkoisin järjestetään myös vapaamuotoisia peli-iltoja, yleensä
tenttiviikoilla. Tarjoilut toimivat vapaaehtoispohjalta, mutta vapaaehtoisten
löytymisen varmistavat ruokavastaavat.

4.2 Leirit ja saunaillat

Vuosittain 1-2 kertaa järjestetään viikonloppuleiri jossakin Espoon seurakun-
tayhtymän leirikeskuksista. Tänä vuonna leirit pidetään 13.-15.5. sekä 25.-
27.11. Hvittorpin kurssikeskuksessa. Ohjelma leireillä käsittää muun muassa
vierailevan puhujan, saunomista, pelailua, ulkoilua ja muuta rentoa tekemis-
tä. Saunailtoja leirikeskuksissa järjestetään muutaman kerran lukukaudes-
sa syömisen, saunomisen, rentoutumisen ja iltahartauden merkeissä. Tänä
vuonna saunailtojen järjestämisestä vastaa saunailtavastaava.

4.3 Lapinmatka

Kilta järjestää perinteiseen tapaan kevään korvilla matkan Ylläkselle. Mat-
kan järjestämisestä vastaavat Lapinmatkan isäntä ja emäntä, jotka varaavat
majoituksen, kyydin ja ruoat, sekä suunnittelevat ohjelman ja keräävät il-
moittautumiset. Kiltafuksit pääsevät matkalle puoleen hintaan. Tänä vuon-
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na myös toisen vuoden kiltalaiset saavat fuksialennuksen, koska viime vuoden
matka jouduttiin perumaan.

4.4 Vuosijuhlat

Kilta juhlistaa tänä vuonna 75-vuotista taivaltaan. Vuosijuhlat pyritään jär-
jestämään huhtikuussa. Vuosijuhliin kutsutaan myös killan senioreita, ja sen
ohjelmaan kuuluu mm. jumalanpalvelus Otaniemen kappelissa, ruokatarjoi-
lua, muistelua killan historiasta ja juhlapuhe.

4.5 Wiinaton Wappu

Kilta tarjoaa totuttuun tapaan mahdollisuuden päihteettömään wapun viet-
toon. Wappu-juhla järjestetään wappuvastaavien johdolla Smökissä. Juhlas-
sa on tarjolla ruokaa, musiikkia, erilaisia leikkejä ja pelejä sekä muuta oh-
jelmaa. Musiikista vastaa tilaisuuteen kutsuttu esiintyjä. Tarjoilujen ja oh-
jelman järjestämiseen jopa yli sadalle hengelle wappuvastaavat tarvitsevat
avukseen muita innokkaita vapaaehtoisia.

4.6 Uudet opiskelijat

Uusille opiskelijoille suunnattu toiminta on tärkeä osa killan toimintaa. Sen
tarkoituksena on tavoittaa killan jäseniksi liittymisestä kiinnostuneita hen-
kilöitä ja näkyä Otaniemessä Jeesukseen uskovien yhteisönä. Lisäksi toimin-
nalla pyritään tarjoamaan mahdollisuus uusille opiskelijoille löytää uskovia
ystäviä sekä seurakuntayhteys monille uudella opiskelupaikkakunnalla. Osa-
na tätä toimintaa Ristin kilta ottaa osaa Otasuunnistuksiin ja järjestää Fuk-
sisaunan nimellä tunnetun matalan kynnyksen pelailu- ja tutustumisillan,
joissa ensimmäisen vuoden opiskelijoita kannustetaan myös osallistumaan
killan piireihin ja liittymään tiedotuskanaville, jota kautta myös muu kil-
lan toiminta tulee tutuksi. Kilta on muutenkin näkyvillä esimerkiksi Aalto-
partyssa tai syksyisin jaettavan Cross Section -lehden muodossa. Lisäksi kilta
maksaa uusien opiskelijoiden ensimmäisen osallistumiskerran saunailtoihin ja
tarjoaa alennuksen Lapinmatkalle.

4.7 Cross Section

Cross Section on killan julkaisema vuosittain ilmestyvä kristillinen opiskeli-
jalehti. Lehteen on perinteisesti kirjoitettu evankeliointiin liittyviä haastatte-
luja, Ristin kiltaan liittyviä tekstejä, sekä akateemisella otteella kirjoitettu-
ja hengellisiä, filosofisia, yhteiskunnallisia ja uskonasioita käsitteleviä artik-
keleita. Cross Section -lehteä pyritään jakamaan resurssien salliessa kaikille
opiskelijoille, kuitenkin ainakin opintojaan juuri aloitteleville. Kiltalaisia tar-
vitaan osallistumaan aktiivisesti lehden tekoon juttuideoiden ja toteutuksen
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muodossa, sekä auttamaan lehtien jakamisessa. Cross Section -lehden tekoa
koordinoi lehden päätoimittaja sekä muu toimituskunta.

4.8 Piiritoiminta

Pienryhmät tarjoavat tilaisuuden tutustua kiltalaisiin läheisemmin kuin ylei-
sessä toiminnassa sekä mahdollisuuden oppia yhdessä Jumalasta. Yleensä 4-
7 hengestä koostuvat raamattupiirit kokoontuvat itse päättäminään päivi-
nä ja toimivat muutenkin melko itsenäisesti. Piirit tukevat killan toimintaa
rukoilemalla ja osallistumalla kappeli-iltojen ohjelman ja tarjoiluiden järjes-
tämiseen. Piirisihteeri koordinoi piirien toimintaa, auttaa uusia jäseniä löy-
tämään sopivan piirin itselleen ja on mukana perustamassa uutta piiriä jos
sille on tarvetta. Piirit ovat hyvä tapa sitoutua killan toimintaan henkilö-
kohtaisemmin. Raamattupiirien lisäksi killan rukouspiiri kokoontuu kerran
viikossa maanantai-iltaisin. Rukouspiiri on avoin kaikille, jotka haluavat tulla
hiljentymään ja rukoilemaan omien ja toisten asioiden puolesta.

4.9 Kirjasto

Kappelin kabinetissa on kirjasto, josta kiltalaiset voivat lainata lukemista
filosofisista, eettisistä, teologisista ja historiallisista aihepiireistä. Kirjaston
asioista vastaa kirjastovastaava.

4.10 Urheilu ja muu oheistoiminta

Urheilulla ja muulla vapaa-ajan toiminnalla pyritään viihdyttämisen ohel-
la rakentamaan kiltalaisten välistä yhteyttä. Telegram-ryhmien ja meno-
sähköpostilistan kautta välitetään tietoa erilaisista vapaa-ajan aktiviteeteis-
ta, kuten leffailloista, kisastudioista, lenkkiseurasta, juhlista tai uskonnon-
filosofisista luennoista ja keskusteluista. Urheilutoiminnasta tiedottamiseen
ja sopimiseen on käytössä killan urheiluaiheinen Telegram-ryhmä. Lisäksi
urheilutoiminnan organisoimiseen on erikseen valittu urheiluvastaava.

4.11 Yhteistoiminta

Ristin kilta pyrkii jatkamaan hyvää yhteistyötä Aalto-yliopiston korkeakou-
lupastorien, seurakuntien ja muiden järjestöjen kanssa. Teemme yhteistyötä
Otaniemessäkin toimineen kansainvälisen UCC-seurakunnan, muiden pää-
kaupunkiseudun kristillisten opiskelijajärjestöjen ja mahdollisuuksien mu-
kaan muidenkin tahojen kanssa. Lisäksi Ristin kilta pyrkii pitämään yhteyt-
tä kristillisiin teekkariyhdistyksiin Tampereella ja Lappeenrannassa. Loppu-
vuodesta Ristin kilta pyrkii osallistumaan kristillisten opiskelijajärjestöjen
yhteisen joulujuhlan järjestämiseen. Lähetysjaosto ohjaa harkitusti lahjoi-
tustuloja erilaisiin hyväntekeväisyys- ja lähetyskohteisiin.
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4.12 Tiedotus

Ristin killan virallinen tiedotus tapahtuu killan sähköpostilistojen kautta.
Muita tiedotuskanavia ovat killan nettisivut, killan Facebook-sivu, killan
Instagram-tili, AYY:n nettisivujen tapahtumakalenteri sekä AYY:n viikko-
tiedotteet. Vapaamuotoisemman toiminnan tiedotuskanavana toimivat myös
killan Telegram-kanavat. Killan suurimpia tapahtumia mainostetaan myös
Otaniemen kampukselle levitettävillä mainosjulisteilla.

Joosua Salmi
Puheenjohtaja 2022
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