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Tekijä: Kyösti Karjalainen, päivitetty 5.4.2013.

YLEISTÄ
Raamattuinfo ry:n tarkoituksena on parantaa raamatuntekstien tunnettavuutta kaikkialla
Suomessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys julkaisee raamatuntekstejä julkisilla
paikoilla. Julkaistavat tekstit ovat suoria lainauksia eri raamatunkäännöksistä. Yhdistys ei ota
kantaa raamatuntekstien tulkintaan.

HALLITUS JA YHDISTYKSEN JÄSENET
Kyösti Karjalainen, puheenjohtaja
Hannu Koistinen, varapuheenjohtaja
Seppo Arponen, sihteeri ja rahastonhoitaja
Vuoden 2012 lopussa yhdistykseen kuului 3 varsinaista jäsentä.

KOKOUKSET JA PÄÄTÖKSET
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 31.5.2012 Kyösti Karjalaisen kotona. Läsnä
olivat yhdistyksen kaikki kolme jäsentä sekä toiminnantarkastaja Petri Ylihärsilä.

TALOUS
Yhdistyksen talous on kunnossa.
97% toiminnasta rahoitti kolme tahoa: kaksi yksityishenkilöä sekä yksi aviopari.
Yhdistyksen kirjanpidon hoiti Luoman Tili Ky.

TOIMINTA
Yhdistyksen järjestämät raamatuntekstikampanjat
Julistelakanoita sillankaiteissa Vantaalla
Lauantaina 28.4.2012 kiinnitettiin julistelakanat Vantaan Myyrmäessä Vaskivuorentien ja
Myyrmäenraitin risteyksessä olevan alikulkutunnelin yli kulkevan sillan kaiteisiin, sillan
molemmille puolille. Pohjoisen puoleisessa sillankaiteessa olevassa julistelakanassa luki:

”Tulkaa minun luoksen kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. (Matteuksen
evankeliumi 11:28)”.
Etelän puoleisessa sillankaiteessa olevassa julistelakanassa luki ”Älköön sydämenne olko levoton.
Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. (Johanneksen evankeliumi 14:1)”.
Julistetekstien allekirjoittajana oli "Jeesus Kristus" ja julisteissa oli myös yhdistyksen verkkoosoite: "www.raamattu.info".
Pohjoisen puoleisessa sillankaiteessa oleva juliste poistettiin sunnuntaina 6.5.2012.
Tiistai-iltana 12.6.2012 vaihdettiin sillan eteläpuoleiseen sillankaiteeseen uusi julistelakana:
”Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. (Johanneksen evankeliumi 7:37)”.
Julistetekstin allekirjoittajana oli "Jeesus Jumalan Poika" ja julisteessa oli myös yhdistyksen
verkko-osoite: "www.raamattu.info".
Kun sunnuntaina 29.7.2012 julistetta lähdettiin poistamaan sillankaiteesta, kävi ilmi, että joku
olikin jo sen poistanut. Edellinen varma havainto julisteesta oli 6.7.2012. Kadonneen
julistelakanan opetus on se, että julistelakanoita pitää valvoa paremmin, jotta kadonneen
julisteen tilalle saataisiin nopeasti uusi juliste. Jos valvontapuolta ei saada kuntoon, ei
julistelakanaakaan kannata sillankaiteeseen kiinnittää.
Julisteet tilattiin eräältä Virossa toimivalta yhtiöltä.
Julisteiden leveys on 6 metriä ja korkeus lähes 80 cm.
Julisteet suunnitteli Kimmo Kuure/Noah Production.
Sillankaiteet vuokrattiin Vantaan kaupungilta.
Julistelakana
”Tulkaa minun luoksen kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon.
(Matteuksen evankeliumi 11:28)”
oli elokuussa yhden päivän ajan lainassa Oulussa, kristittyjen yhteisessä Totuustapahtumassa
torikahvilan seinällä.

Raamattu julkisissa kulkuneuvoissa pääkaupunkiseudulla
Raamattuinfo ry toi raamatuntekstejä Helsingissä, Espoossa, Kauniaisissa ja Vantaalla liikkuviin
paikallisliikenteen busseihin sekä raitiovaunuihin ja metrovaunuihin Helsingissä. Kampanja
'virallisesti' alkoi 18.6.2012. Julisteet pääosin tai kokonaan kiinnitettiin paikoilleen edellisenä
viikonloppuna. Linja-autojen, metrovaunujen sekä raitiovaunujen sisätiloihin kiinnitettiin noin 540
kpl 50 cm korkeita ja 35 cm leveitä raamatuntekstijulisteita.
231 bussiin kiinnitettiin raamatuntekstijuliste, yksi juliste bussia kohden.
53 metrovaunuun kiinnitettiin 218 raamatuntekstijulistetta, 2 – 6 kpl julistetta metrovaunua kohden.
38 raitiovaunuun kiinnitettiin 94 julistetta, 1 – 6 julistetta raitiovaunua kohden.
Kampanjaan kuului kymmenen erilaista julistetta. Kussakin julisteessa oli Jeesuksen lausuma
ajatus, tekstin alla oli allekirjoitutuksena "Jeesus Kristus" ja sen alla oli raamattuviite ilman
lyhenteitä. Raamattuviitteen alla oli verkko-osoite "www.raamattu.info". Yhdessä julisteessa on
vielä lisätieto siitä, että kyseisen julisteen teksti on lainattu Raamattu Kansalle käännöksestä.
Julisteissa oli seuraavat tekstit:
"Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun.", (Joh. 14:1)
"Tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon.", (Mat.
11:28)
"Sitä, joka tulee minun luokseni, minä en ikinä heitä ulos.", (Joh. 6:37, © Raamattu Kansalle Ry, 2009)
"Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon.", (Joh. 7:37)
"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.", (Mat. 28:18)

"Pitäkää usko Jumalaan.", (Mark. 11:22)
"Seuraa minua.", (Mat. 9:9)
"Kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen.", (Mat. 6:20)
"Joka seuraa minua, ei kulje pimeässä.", (Joh. 8:12)
"Usko minua.". (Joh. 4:21)
Julisteiden suunnittelussa on pyritty huomioimaan, että raamatunteksti näkyisi riittävän hyvin ja
riittävän kauas. Tästä johtuen teksti on suurikokoista. Huomiota on kiinnitety myös siihen, että
jokainen valkoinen kirjain olisi riittävän tummalla pohjalla, jotta raamatuntekstit eivät katoaisi
taustaansa. Julisteet on suunnitellut Kimmo Kuure/Noah Production.
Julisteissa oleva verkko-osoite johti pääkaupunkiseudun raamatuntekstikampanjatiedotteeseen
yhdistyksen verkkosivuille. Kampanja tilattiin JCDecaux Finland Oy:ltä.
Metrovaunuissa ja raitiovaunuissa kampanja kesti noin kolme viikkoa, jonka jälkeen lähes kaikki
julisteet poistettiin. Metrovaunuihin paikoilleen jäi vielä arviolta alle 20 julistetta joksikin ajaksi.
Busseissa julisteita löytyi kauemmin ja ne poistuivat sieltä vähitellen. Arvioin, että elokuun lopulla
julisteita oli linja-autoissa vielä noin 40 kpl. Vielä syksyllä tehtiin ainakin yksi julistehavainto linjaautossa.
Verkkolehdet Seurakuntalainen ja Kotimaa24 kirjoittivat kampanjasta. Myös Radio Deissä
käsiteltiin tätä kampanjaa ja haastateltiin puhelimen välityksellä Raamattuinfo Ry:n puheenjohtajaa
Kyösti Karjalaista suorassa radiolähetyksessä.
Yli 10 henkilöä antoi palautettaan raamatuntekstikampanjasta sähköpostilla tai kirjoitti sitä
Raamattuinfo Ry:n keskustelufoorumille. Jotkut palautetta antavat henkilöt tilasivat myös
raamatuntekstijulisteita. Kommentteja raamatuntekstikampanjasta annettiin myös muutamilla
muilla keskustelufoorumeilla ja asiasta keskusteltiin. Vähintään yksi Raamattuinfo Ry:n jäsenille
tuntematon henkilö lähetti kampanjapalautetta tekstiviestillä.
Raamatuntekstikampanjan verkkosivuilla annettiin ihmisille mahdollisuus tilata ilmaisia
raamatuntekstijulisteita laitettaviksi näkyville paikoille. Tilauksia tuli alle kymmenen ja julisteita
tilattiin arviolta noin 120 kpl. Palautetta ja julistetilauksia tuli siis varsin vähän, ottaen huomioon
kampanjan laajuus ja kun vielä tilanne oli se, että osa palautteesta ja/tai julistetilauksista tulivat
siksi, että Seurakuntalainen, Kotimaa24 ja Radio Dei tekivät juttua tapahtumasta.

Raamatuntekstijulisteet, -tarrat ja -valokuvat
Pääkaupunkiseudun raamatuntekstikampanjan julisteet tilattiin Aksidenssi Oy:ltä, joka sijaitsee
Helsingissä. Julisteita painettiin kymmentä erilaista. Yhteensä julisteita painettiin 5000 kpl, eli 500
kpl kutakin erilaista. Julisteen korkeus oli 50 cm ja leveys 35 cm. Yhdistyksen tähän asti
julkaisemissa raamatunteksteissä taustana on ollut erilaisia luontoaiheisia kuvia.
Julisteita on jaettu eteenpäin sillä periaatteella, että julisteiden vastaanottajat pyrkivät kiinnittämään
julisteet paikoille, joissa julisteet huomataan, eli julkisille paikoille tai vaikkapa kotien seinille.
Useisiin eri seurakuntiin (ja paikkoihin, joissa ehkä ollaan raamattujulisteista kiinnostuneita) on
lähetetty sähköposteja, joissa on kyselty, josko haluaisivat tilata ilmaisia julisteita kiinnitettäviksi
näkyville paikoille. Tilatut julisteet (arviolta vajaat 700 kpl) on toimitettu tilaajille ja Raamattuinfo
ry on maksanut myös postituskulut.

Postitustoiminnan lisäksi suuri määrä julisteita on annettu myös eri henkilöille, jotka ovat
levittäneet julisteita.
Alkuvuodesta painatettiin raamatuntekstitarroja. Tarroja ei ole kovin suuria määriä jaettu eteenpäin.
Raamatuntekstijulisteita on painettu myös valokuvakoossa useita eri kertoja Raamattuinfo Ry:n tai
muiden toimesta ja jaettu ihmisille. Valokuvien painatuksesta ei ole pidetty kirjaa. Yhdistyksen
puheenjohtajan karkea arvio on, että raamatuntekstivalokuvia on painettu noin 8000 kpl.

Uusien mainosmahdollisuuksien etsiminen
Uuden kanavan etsiminen ja avaaminen raamatuntekstien esilläpitämiseen vaatii paljon työtä.
Kyösti Karjalainen on yrittänyt etsiä uusia tapoja ja välineitä raamatuntekstien esilläpitämiseen.
Vantaalla aukesi mahdollisuus saada kaupungilta vuokrattua valaisinpylväitä, joissa voi pitää suuria
mainoskehikoita mainoksia varten. Valaisinpylväsprojekti oli valmisteltu aika pitkälle, mutta
resurssien puuttumisen johdosta projektia ei saatu suunniteltua/valmisteltua loppuun asti.
Hankkeen rahoitus olisi ollut kunnossa. Tehty työ ei kuitenkaan ole mennyt hukkaan, koska jos
joskus Raamattuinfo Ry ryhtyy harjoittamaan valaisinpylväsmainontaa, meillä on jo asiaan liittyvää
tietotaitoa hankittuna.

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.

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.

Raamatuntekstikampanja Raumalla
Elokuun puolivälissä Raumalla alkoi raamatuntekstikampanja. Suurin osa kampanjassa käytetyistä
julisteista oli samoja (joskin pienin muutoksin), joita Raamattuinfo Ry:n kampanjoissakin on
käytetty. Kampanja huomioitiin lehdistössä. Raamatuntekstejä pidettiin esillä mm. valaisinpylväissä
ja valotaululla. Kun vuosi 2012 loppui, oli Raumalla vielä raamatuntekstejä valaisinpylväissä
olevilla mainospaikoilla. Kampanja oli yhteiskristillinen, kampanjassa oli mukana eri seurakuntia
Raumalta.
Syksyllä painatettiin A4 kokoinen kaksipuoleinen värillinen esite, jonka tarkoituksena oli

kannustaa ihmisiä tuomaan Raamattua julkisille paikoille. Esitettä jaettiin ainakin Raumalla.

Blogi
Elokuusa yhdistyksen puheenjohtaja ryhtyi ylläpitämään blogia, johon kirjoitetaan lyhyitä
pohdintoja, joiden toivotaan motivoivan ihmisiä tuomaan raamatuntekstejä julkisille paikoille.
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