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Vuoden 2011 toimintakertomus
Tekijä: Kyösti Karjalainen. 
Kun toimintakertomuksessa käytetään sanaa ”minä”, tällöin tarkoitetaan Kyösti Karjalaista.

YLEISTÄ
Raamattuinfo ry merkittiin yhdistysrekisteriin 10.1.2011.
Yhdistyksen tarkoituksena on parantaa Raamatun sanoman tunnettavuutta kaikkialla Suomessa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys julkaisee raamatuntekstejä sellaisilla julkisilla paikoilla, 
joissa ihmiset päivittäin liikkuvat ja aikaansa viettävät.
Raamatuntekstit ovat suoria tekstilainauksia eri raamatunkäännöksistä.

HALLITUS JA YHDISTYKSEN JÄSENET
Yhdistyksen rekisteröimisestä aina vuoden loppuun hallituksessa ovat olleet seuraavat henkilöt:

Kyösti Karjalainen, puheenjohtaja
Hannu Koistinen, varapuheenjohtaja
Seppo Arponen, sihteeri ja rahastonhoitaja

Vuoden 2011 lopussa yhdistykseen kuului 3 varsinaista jäsentä sekä 1 kannattajajäsen.

KOKOUKSET JA PÄÄTÖKSET
18.03.2011 kaikki yhdistykseen tuona ajankohtana kuuluvat jäsenet allekirjoittivat paperin, jossa 
tehtiin yhdistyksen toimintaan liittyviä päätöksiä. Päätökset julkaistiin yhdistyksen verkkosivuilla.
Yhteistä kokousta ei tuolloin pidetty, koska katsottiin, että se ei ole tarpeellista.

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 30.5.2011.
Yhdistyksen kaikki senhetkiset kolme jäsentä olivat läsnä kokouksessa.

TALOUS
Kyösti Karjalainen ja Seppo Arponen kävivät  28.4.2011 Tapiola Pankin Leppävaaran konttorissa 
avaamassa yhdistykselle oman tilin.
Yhdistyksen talous on kunnossa.
Toimintaa on pääosin rahoitettu  kahden hallituksen jäsenen lahjoitusten turvin.
Jonkin verran on tullut lahjoituksia myös muilta henkilöiltä. Jäsenmaksuista on myös tullut tuloja.
Tilinpäätös osoitti 225,41 € ylijäämää.

http://www.raamattu.info/


TOIMINTA

Yhdistyksen järjestämät raamatuntekstikampanjat

Porissa ajalla 17.1.2011 – 21.3.2011
Raamatuntekstijulisteet oli liimattu 24 eri lasiseinäiselle linja-autopysäkille, yksi juliste pysäkkiä 
kohti. Julisteen pituus oli 120 cm ja leveys 65 cm. Kampanja tilattiin KTS. TUOTE KY:ltä. Julisteet 
suunnitteli Kimmo Kuure. Julisteita oli viisi erilaista. Kussakin julisteessa oli oma luontoaiheinen 
taustakuvansa ja Raamatusta kopioitu Jeesuksen lausuma ajatus. 
Julisteiden tekstit olivat seuraavat:

"Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun."(Joh. 14:1)
"Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon." (Joh. 7:37)
"Pitäkää usko Jumalaan."  (Mark. 11:22)
"Seuraa minua." (Mat.t 9:9)
"Sitä, joka tulee minun luokseni, minä en ikinä heitä ulos."(Joh. 6:37, © Raamattu Kansalle ry, 
2009)

Kunkin tekstin jälkeen julisteessa oli allekirjoituksena "Jeesus Kristus".
Julisteissa oli myös verkko-osoite, joka tuolloin johti keskustelufoorumille, jossa oli mahdollista 
keskustella tästä Porin kampanjasta ja yleensä Raamatun tekstien esilläpitämisestä julkisilla 
paikoilla. Avasin tämän lisäksi eri keskustelufoorumeille internetissä keskusteluja tästä Porin 
julistekampanjasta.

Lauantaina 29.1.2011 kävin kahden kaverini kanssa Porissa kuvaamassa kaikki 24 
raamatuntekstipysäkkiä. Kustakin pysäkistä otettiin useita kuvia. Kuvia otettiin myös pysäkeiden 
ympäristöstä. Kuvia kertyi tuon matkan aikana yli 400.

Pääosan kampanjan taloudellisesta vastuusta kantoi kaksi Raamattuinfo ry:n hallituksen jäsentä. 
Tämän lisäksi muutama muu henkilö tuttavapiiristäni osallistui kampanjan kulujen kattamiseen.

Minä vastasin tämän kampanjan toteutuksesta. En muista, että olisimme päättäneet mitenkään 
virallisesti, että tämä kampanja olisi yhdistyksen järjestämä. Ehkäpä silti voidaan kuitenkin mieltää, 
että tämä kampanja oli yhdistyksen järjestämä kampanja. Jokainen yhdistykseen kuuluva jäsen 
kantoi oman kortensa kekoon tämän kampanjan puolesta.

Kampanjan alkupuolella lähetin sähköpostia useille eri henkilöille eri kristillisistä kirkoista ja 
yhdistyksistä ja kyselin, että voisimmeko yhteisvoimin järjestää Poriin vähintään yksi pysyvä juliste 
jollekin linja-autopysäkille. Sähköpostissani arvioin myös tuollaisen kampanjan kustannuspuolta. 

Myöhemmin kyselin sähköpostilla eräältä poliisin organisaatiossa työskentelevältä 
rahankeruuasioista tietävältä henkilöltä,  että mahtoikohan porilaisille kristityille lähettämäni 
sähköposti olla laiton.
Sain vastauksen, jonka viesti oli se, että lähettämäni sähköposti näyttäisi olevan rahankeruulain 
vastainen ja ilman rahankeruulupaa sellaisia sähköposteja ei saa lähettää.
Täytyy vain ottaa opiksi tekemistään virheistä.



Jyväskylässä toukokuussa 2011, viikoilla 18-20
Marraskuussa 2010 otin yhteyttä Jyväskylän Liikenne Oy:hyn ja kyselin, josko he myisivät 
mainostilaa. Vapaata tilaa löytyi toukokuulta 2011, joten varasin kampanja-ajan.
Maaliskuussa 2011 päätimme virallisesti yhdistyksen jäsenten kesken, että Jyväskylässä 
järjestettävä kampanja on Raamattuinfo ry:n kampanja.

Jyväskylän Liikenteeltä ostettiin 80 mainospaikkaa julisteita varten. Julisteen pituus oli 70 cm ja 
leveys 50 cm ja julisteet oli kiinnitetty 80 eri linja-autossa kuljettajan selän takana olevalle 
julistepaikalle. Julisteet laitettiin paikoilleen viikonloppuna viikolla 17.
Julisteita oli viisi erilaista ja niiden teksti olivat nämä:
"Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon." (Joh. 7:37)
"Pitäkää usko Jumalaan."  (Mark. 11:22)
"Seuraa minua." (Mat.t 9:9)
"Sitä, joka tulee minun luokseni, minä en ikinä heitä ulos."(Joh. 6:37, © Raamattu Kansalle ry, 
2009)
"Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. "(Joh. 14:1)

Kunkin tekstin jälkeen julisteessa oli allekirjoituksena "Jeesus Kristus". Julisteissa oli myös verkko-
osoite, joka tuolloin johti keskustelufoorumille, jossa oli mahdollista keskustella tästä Jyväskylän 
kampanjasta ja yleensä Raamatun tekstien esilläpitämisestä julkisilla paikoilla. Avasin myös eri 
keskustelufoorumeille internetissä keskusteluja tästä Jyväskylän julistekampanjasta.

Viimeeksi mainittua julistetta ei kovin montaa linja-autoissa ollut, kuitenkin vähintään yhdessä 
linja-autossa sellainenkin juliste oli. 
Julisteet suunnitteli Kimmo Kuure ja niissä oli samanlaiset taustakuvat, kuin Porin kampanjassakin.

Kilpailutin useita eri painotaloja julistepainatuksessa. Helsingin Valimosta löytyi edullinen 
painotalo, Aksidenssi Oy. 
Painatin 200 kpl jokaista eri julistetta, julisteita tuli siis yhteensä 1000. Pienten julistemäärien 
painattaminen tulee kalliiksi, tietyn määrän jälkeen lisäkappaleet ovat todella edullisia. 
Tarkoitus oli saada julisteen kappalehinta matalaksi.

Jyväskylään lähetettiin 100 julistetta. 
Minulle tuli 200 julistetta ja Kimmo Kuurelle lähetettiin loput 700 julistetta.

16.5.2011 kävin Jyväskylässä katselemassa linja-autoissa olevia julisteitamme.

Kampanjan taloudellisen vastuun kantoi kaksi Raamattuinfo ry:n hallituksen jäsentä.

Julistekampanja sai huomiota myös lehdistössä.
Ensin Keskisuomalainen teki jutun kampanjasta.
Ristin-Voitossa huomattiin Keskisuomalaisen juttu ja myös Ristin-Voitto kirjoitti kampanjasta jutun.

Eräs jyväskyläläinen henkilö teki valituksen julistekampanjasta. Hänen mukaansa kampanja piti 
lopettaa välittömästi. Valitus lähetettiin useisiin eri osoitteisiin: mm. Jyväskylän Liikenteelle, 
Mainonnan eettiselle neuvostolle ja vapaa-ajattelijoille. Vapaa-ajattelijain Liitto ry teki valituksen 
johdosta lehdistötiedotteen, jossa todettiin, että sananvapauden nimissä tällaiset kampanjat pitää olla 
sallittuja. Usea lehti julkaisi lehdistötiedotteen.
Raamattuinfo ry sekä Vapaa-ajattelijain Liitto ry saivat positiivista julkisuutta tuon 
lehdistötiedotteen myötä.



Tampereella ja Turussa 27.6. - 10.7.2011
Raamattuinfo ry järjesti Tampereella ja Turussa ajalla 27.6. - 10.7.2011 raamatuntekstikampanjan 
linja-autoissa. Linja-autojen sisätiloihin, kuljettajan selän taakse kiinnitettiin 50 cm korkea ja 35 cm 
leveä raamatuntekstijuliste, yksi juliste linja-autoa kohden.  Tampereella julisteet kiinnitettiin 44 
linja-autoon ja Turussa 50 linja-autoon. Julisteita kiinnitettiin linja-autohin siis yhteensä 94 kpl.
Kampanjaan kuului kaksi erilaista julistetta:
"Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. "(Joh. 14:1)
"Usko minua." (Joh. 4:21)

Kunkin tekstin jälkeen julisteessa oli allekirjoituksena "Jeesus Kristus".
Julisteet suunnitteli Kimmo Kuure/Noah Production.
Julisteissa oleva verkko-osoite johti Tampereen ja Turun raamatuntekstikampanjatiedotteeseen 
yhdistyksen verkkosivuille. Kampanja tilattiin JCDecaux Finland Oy:ltä.

Avasin eri keskustelufoorumeille internetissä keskusteluja näistä Tampereen ja Turun 
julistekampanjasta. Kävin myös paikan päällä Tampereella ja Turussa katselemassa näitä linja-
autoissa olevia julisteitamme.

Julistelakana sillankaiteessa Vantaalla
Perjantaina 18.11.2011 kiinnitimme julistelakanan Vantaan Myyrmäessä Vaskivuorentien ja 
Myyrmäenraitin risteyksessä olevalle alikulkusillalle, etelänpuoleiseen sillankaiteeseen. Juliste 
poistettiin perjantaina 30.12.2011. Kampankan kesto oli siis 6 viikkoa. Juliste näkyi niille 
jalankulkijoille ja pyöräilijöille, jotka tulivat Myyrmannin kauppakeskuksen suunnasta 
Vaskivuorentien ali menevää alikulkutunnelia kohti.  
Julisteen leveys on 6 metriä ja korkeus 79,5 cm.
Julisteessa oli teksti:
"Sitä, joka tulee minun luokseni, minä en ikinä heitä ulos."(Joh. 6:37, © Raamattu Kansalle ry, 
2009)
Julistetekstin allekirjoittajana oli "Jeesus Kristus" ja julisteessa oli myös verkko-osite: 
"www.raamattu.info".

Juliste tilattiin eräältä Virossa toimivalta yhtiöltä.
Julisteen suunnitteli Kimmo Kuure/Noah Production.
Sillankaide vuokrattiin Vantaan kaupungilta.

Raamatuntekstijulisteet ja niiden levitys
Vuonna 2011 useiden eri painotalojen kilpailutusten jälkeen päädyimme tilaamaan julisteet 
Aksidenssi Oy:ltä, joka sijaitsee Helsingissä. 
Jyväskylän raamatuntekstikampanjaa varten Jyväskylään lähetettiin 100 kpl  50 cm * 70 cm 
kokoista julistetta. Päädyttiin siihen, että julistetekstejä/julisteita olisi viittä erilaista, eli näinollen 
kutakin julistetekstiä/julistetta Jyväskylään lähetettiin 20 kpl. Tuon julistemäärän painatuksessa 
kappalehinta julistetta kohti olisi ollut erittäin korkea. Jotta julisteen kappalehintaa saataisiin 
alemmas, painatettiin julisteita enemmän. Suuremmallekin julistemäärälle nähtiin käyttöä 
tulevaisuudessa. Julisteita painettiin 1000 kpl, eli 200 kpl  kutakin julistetta.
Jyväskylään lähetettiin 100 julistetta. Kyösti Karjalainen otti varastoonsa 200 julistetta ja Kimmo 
Kuure otti varastoonsa 700 julistetta.



Tampereen ja Turun raamatuntekstikampanjaa varten varattiin 120 kpl  50 cm * 70 cm kokoista 
julistetta. Päädyttiin siihen, että julistetekstejä/julisteita olisi kahta erilaista, eli näinollen 
kutakin julistetekstiä/julistetta tarvittiin 60 kpl.  
Näitä julisteita painettiin kaikenkaikkiaan 500 kpl, eli 250 kpl kutakin julistetta. 
Kampanjan järjestäjälle lähetettiin 120 julistetta. Minä kävin hakemassa painotalosta omaan 
varastooni 80 julistetta. Kimmo Kuuren varastoon lähetettiin 160 julistetta. Vuoden lopussa 
painotalon varastoon jäi vielä 140 julisteen laatikko. Painotalossa olevien julisteiden käytöstä 
päätetään myöhemmin.

Kyösti Karjalainen ja Kimmo Kuure ovat jakaneet julisteita eteenpäin sillä periaatteella, että 
julisteiden vastaanottajat pyrkivät kiinnittämään julisteet sellaisille paikoille, joissa julisteet 
huomataan, eli julkisille paikoille tai vaikkapa kotien seinille. Julisteiden myyntiä ei ole vielä 
aloitettu, vaan julisteet on annettu ilmaiseksi.

Kyösti Karjalainen on pyrkinyt saamaan julisteita näkyville paikoille mm. lähettämällä 
sähköposteja useisiin eri seurakuntiin ja kysellyt, josko heillä olisi tiedossaan paikkoja, joihin 
julisteita voisi kiinnittää. Kimmo Kuure on hoitanut julisteiden postitusta. Julisteet on lähetetty 
ilmaiseksi tilaajille ja Raamattuinfo ry on maksanut myös postituskulut.
Muutamat muutkin henkilöt ovat auttaneet julisteiden levityksessä.
 

Uusien mainosmahdollisuuksien etsiminen
Uuden kanavan etsiminen ja avaaminen raamatuntekstien esilläpitämiseen vaatii paljon työtä.
Kyösti Karjalainen on yrittänyt etsiä uusia tapoja ja välineitä raamatuntekstien esilläpitämiseen.
Tulevina vuosina yhdistyksen julkaisemia raamatuntekstejä saattaa olla esim. valaisinpylväissä, 
muovikasseissa, hisseissä jne. 

Eräs toimintatapa, joka ei vaadi suuria investointeja, järjestelyjä taikka lupia, voisi olla se, että 
painatettaisiin erilaisia raamatuntekstitarroja, käytäisiin kaupasta ostamassa jotain syötävää ja 
juotavaa ja liimataan tarrat näihin elintarvikkeisiin ja jaetaan niitä laitapuolenkulkijoille.

Yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa
Poriin talvella 2011 järjestetyn kampanjan yhteydessä lähettämieni sähköpostien seurauksena eräs 
porilainen henkilö kiinnostui raamatuntekstien julkisesta esilläpitämisestä. Hän järjesti 
ystäviensä/tuttaviensa kanssa kaksi kampanjaa Porissa vuoden 2011 aikana.

Ensimmäinen kampanja alkoi 10.8.2011. Ajatuksena oli, että kampanja alkaisi samoihin aikoihin, 
kun koulutkin Porissa alkavat. Raamatuntekstijulisteet oli liimattu lasiseinäisille linja-autopysäkille.
Julisteen pituus oli 120 cm ja leveys 65 cm. Julisteet suunnitteli Kimmo Kuure/Noah Production. 
Kampanja kesti kokonaisuudessaan reilut 10 viikkoa.

Kampanja oli kaksiosainen. Kampanjan ensimmäisessä reilun 5 viikon pituisessa jaksossa 
raamatuntekstijuliste oli liimattu 25 eri linja-autopysäkille, kampanjan toisessa vaiheessa, noin 5 
viikon pituisessa jaksossa, julisteita oli 12 eri linja-autopysäkillä. Kampanja päättyi 23.10.2011 tai 
24.10.2011.
Julisteissa oli Jeesuksen lausumia ajatuksia. Raamatuntekstin jälkeen oli allekirjoituksena "Jeesus 
Kristus". Julisteessa käytettiin samaa verkko-osoitetta, kuin minunkin järjestämässäni Porin 
kampanjassa. Verkko-osoite johti alussa Raamattuinfo ry:n käytössä olevalle keskustelufoorumille 
ja myöhemmin verkko-osoite taisi johtaa Raamattuinfo ry:n verkkosivuille.



Toinen tämän porilaisen henkilön järjestämä kampanja Porissa alkoi 28.11.2011 ja loppui noin 
2.1.2012. Kampanjan kesto oli viitisen viikkoa. Raamatuntekstijulisteita oli 25, ne olivat kaikki 
samanlaisia ja ne oli liimattu lasiseinäisille linja-autopysäkille. Julisteen pituus oli 120 cm ja leveys 
65 cm. Julisteen suunnitteli Kimmo Kuure/Noah Production. 
Julisteissa oli teksti: "Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän 
rakastaa." (Luuk. 2:14)
Julisteen alaosassa oli verkko-osoite, joka johti Raamattuinfo ry:n verkkosivuille.

TIEDOTTAMINEN
Ulkoinen tiedottaminen
Yhdistyksen verkkosivujen kautta sekä useiden internetissä olevien keskustelufoorumeiden 
välityksellä sekä sähköpostilla.
Yhdistyksen toiminnasta on myös kerrottu ystävä- ja tuttavapiireissä aina tilaisuuksien tullen. 

Sisäinen tiedottaminen
Suullisesti, sähköpostitse ja yhdistyksen verkkosivuilla.

TEKIJÄNOIKEUKSISTA
Raamatuntekstien julkaisemisessa on huomioitu tekijänoikeudelliset asiat. Tähän mennessä 
yhdistyksen toiminnassa on laintattu tekstejä kolmesta eri raamatunkäännöksestä: 
kirkkoraamattu 1933/1938, kirkkoraamattu 1992 ja Raamattu Kansalle käännös.

Yhdistys on saanut luvan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Kirkkohallitukselta vuoden 1992 
kirkkoraamatun tekstien julkiseen levittämiseen sekä julisteiden myymiseen, joissa käytetään 
kyseisen raamatunkäännöksen tekstejä.

Yhdistys on saanut käyttää myös Raamattu Kansalle käännöstä julkisuuteen levitettävissä 
teksteissä.

Vuoden 33/38 kirkkoraamatun tekstit ovat vapaasti käytettävissä. 



MUUTA

Raamattuikkuna Mannerheimintiellä Helsingissä
Yhdistyksen puheenjohtaja, Kyösti Karjalainen, on pitänyt esillä Raamatuntekstejä Helsingissä 
Mannerheimintie 43:A ssa olevan liiketilan näyteikkunalla. Näyteikkuna on erittäin näkyvällä 
paikalla. Päivittäin näyteikkunan näkee suuri määrä ihmisiä. Raamatuntekstien ja Raamatusta 
nousevien ajatusten esilläpitäminen tuossa ikkunassa aloitettiin 15.3.2008. 

Raamatuntekstejä Honkajoen helluntaiseurakunnan ikkunoissa
Kyösti Karjalainen kävi vaimonsa kanssa keväällä 2011 vaihtamassa Honkajoen 
helluntaiseurakunnan kolmessa ikkunassa olevat marraskuun lopulla 2010 kiinnitetyt 
raamatuntekstit uusiin teksteihin. Samalla saatiin neljäskin ikkuna raamatuntekstiä varten. 
Helluntaiseurakunta sijaitsee Honkajoen keskustan pääkadun varrella.
Ikkunatekstit muodostettiin itse tehdyistä kartonkikirjaimista.

LIITE
- 2011 tilikirja

[Päiväykset ja allekirjoitukset]
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