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Vuoden 2013 toimintakertomus
Tekijä: Kyösti Karjalainen, päivitetty 29.3.2014.

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 2013 lopussa yhdistykseen kuului 3 varsinaista jäsentä ja yksi kannatusjäsen.

KOKOUKSET JA PÄÄTÖKSET
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 6.5.2013 Kyösti Karjalaisen kotona.
Läsnä olivat yhdistyksen kaikki kolme jäsentä sekä toiminnantarkastaja Petri Ylihärsilä.

TALOUS
Yhdistyksen talous on kunnossa.
94% yhdistyksen tuloista rahoitti kolme tahoa: kaksi yksityishenkilöä sekä yksi aviopari.
Yhdistyksen kirjanpidon hoiti Luoman Tili Ky.

TOIMINTA
Kirkkonummen lasivitriini
Raamattuinfo ry vuokrasi Kirkkonummen kunnalta Kauppakeskus Kirsikkaan johtavasta
kevyen liikenteen alikulkutunnelista lasivitriinin raamatuntekstejä varten. Lasivitriinin mitat
ovat: leveys 390 cm (koostuu kahdesta lasista), korkeus 190 cm ja syvyys 60 cm.
Vuokrasopimuksen mukaan lasivitriinin sisustus pitää uusia vähintään kolmen kuukauden
välein. Lasivitriinissä käytettiin yhdistyksen käytössä olevia raamatuntekstijulisteita.

Maanantaina 31.1.2013 lasivitriiniin kiinnitettiin yksi jokaista käytössämme olevaa 35 cm *
50 cm julistetta sekä kaksi suurempaa julistetta, kooltaan 50 cm * 70 cm.
Lasivitriinin yleisilme oli lievästi epäsiisti, joten torstaina 2.2.2013 koko sisustus
laitettiin uusiksi. Takaseinälle kiinnitettiin 18 kpl 35 cm * 50 cm julistetta kolmen ristin
muotoon sekä sisustettiin lasivitriinin lattiaa. Huhtikuussa, heinäkuussa, elokuussa ja
joulukuussa sisustus ja julisteet vaihdettiin.
2.2.2013 lähtien käytettiin vain 35 cm * 50 cm julisteita (18 kpl kerrallaan) ja julisteista
muodostuu kolme ristiä.

Kaksi raamatuntekstijulistetta auton kyljissä
Erään ison pakettiauton kylkiin liimattiin kaksi suurta yhdistyksen teettämää
raamatuntekstijulistetta syyskuussa 2013. Julisteissa on Jeesuksen puhumia sanoja.
Auto kuuluu pohjois-pohjanmaalaiselle evankeliointityötä tekevälle henkilölle, joka
liikkuu autolla paljon erilaisissa yleisötapahtumissa. Näinollen raamatunteksteillä
tulee olemaan paljon lukijoita.
Julisteissa on seuraavat tekstit:
”Tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat.
Minä annan teille levon.” (Matt. 11:28) ja
”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä”. (Matt. 28:18)
Julisteen korkeus on 100 cm ja leveys 74 cm.

Raamattu Radio Novalla ja NRJllä
Raamattuinfo ry:n historian ensimmäinen äänimuodossa ollut raamatunteksti
kuultiin Radio Novassa yöllä 28.10.2013 klo 00:31. Ääniviesti oli 15 sekunnin mittainen.
Viestin sisältö oli seuraava:
Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon
sanoo Jeesus, Jumalan poika.
Terveisin Raamattuinfo ry.
Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon.
Kampanjaan kuuluu 9 erilaista ääniviestiä. Viestien lukijat ovat Juha Kuusela ja Anu Kajan.
Ääniviestit ovat seuraavat (raamattuviitteet eivät kuulu mukaan):
Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon
sanoo Jeesus, Jumalan poika.
Terveisin Raamattuinfo ry.
Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon.
(Joh. 7:37)
Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskomaa minuun.
sanoo Jeesus, Jumalan poika.

Terveisin Raamattuinfo ry.
Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskomaa minuun.
(Joh. 14:1)
Tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon.
sanoo Jeesus, Jumalan poika.
Terveisin Raamattuinfo ry.
Tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon.
(Mat. 11:28)
Minä olen tie, totuus ja elämä
sanoo Jeesus, Jumalan poika.
Terveisin Raamattuinfo ry.
Minä olen tie, totuus ja elämä.
(Joh 14:6)
Sitä, joka tulee minun luokseni, minä en ikinä heitä ulos
sanoo Jeesus, Jumalan poika.
Terveisin Raamattuinfo ry.
Sitä, joka tulee minun luokseni, minä en ikinä heitä ulos.
(Joh. 6:37, © Raamattu Kansalle ry, 2009)
Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa
sanoo Jeesus, Jumalan poika.
Terveisin Raamattuinfo ry.
Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa.
(Mat 24:35)
Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä
sanoo Jeesus, Jumalan poika.
Terveisin Raamattuinfo ry.
Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
(Mat. 28:18)
Kuka minä teidän mielestänne olen?
kysyi Jeesus, Jumalan poika.
Terveisin Raamattuinfo ry.
Kuka minä teidän mielestänne olen?
(Mark. 8:29)
Mitä te etsitte?
kysyi Jeesus, Jumalan poika.
Terveisin Raamattuinfo ry.
Mitä te etsitte?
(Joh. 1:38)
Raamatuntekstimainokset kuullaan radiosta yöaikaan, klo 00:00 – 06:00 välisenä aikana.
Joka toinen viikko kuullaan joka yö 4 mainosta Radio Novan kautta ja joka toinen viikko 3
mainosta joka yö NRJn kautta. Jouluviikolla oli kahden yön mainostauko. Pois jääneet
mainokset kuultiin jouluviikon muina päivinä. Kampanja kestää noin vuoden.

Raamatuntekstijuliste-kuvatiedostojen arkistointi
Kimmo Kuure on tehnyt yhdistykselle useita kauniita ja korkeatasoisia eri muodossa olevia
raamatuntekstikuvia: julisteet, julistelakanat, tarrat...
Kimmo on siirtynyt muihin haasteisiin. Yhdistyksen julistekehitys on tällä hetkellä jäissä.
Kimmon avustuksella tätä aineistoa on koottu yhdistyksen verkkosivuille talteen. Tämä
kokoamisprojekti on lähes valmis. Tarkoitus on, että olemassa olevat sähköisessä
muodossa olevat raamatuntekstijulisteet, julistelakanat yms. olisi tallennettuna sellaisella
tavalla sellaiseen paikkaan, että ne säästyvät jälkipolville ja että niitä on helppo lähettää
painotaloihin tulostettavaksi.

Raamatuntekstijulisteet ja -valokuvat
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 ilmaiseksi toimitettuna kiinnitettäviksi näkyville paikoille. Tilatut julisteet (arviolta
noin 1000 kpl) on toimitettu tilaajille Raamattuinfo ry:n laskuun.
Postitustoiminnan lisäksi suuri määrä julisteita on annettu myös eri henkilöille, jotka ovat
levittäneet julisteita eteenpäin tai kiinnittäneet niitä sopivaksi katsomilleen paikoille.
Raamatuntekstivalokuvia on painettu 10 kpl.

Siltabanderollit
Yksi siltabanneri oli Oulussa järjestetyssä 'Totuus-tapahtumassa' torin telttakahviossa
samaan tapaan, kuin vuonna 2012. Totuus-tapahtuman on
evankeliointi&palvelutempaustapahtuma ja sen järjestävät useat eri seurakunnat.
Yhdistyksellä on kolme siltabanderollia, jotka kaikki lähetettiin Oulun seudulle, jossa niitä
pidetään varastossa. Tällä hetkellä yhdistyksellä ei ole resursseja kiinnittää
siltabanderolleja siltoihin pääkaupunkiseudulla. Banderollin kiinnittämisen ja
poishakemisen lisäksi banderollia pitäisi käydä säännöllisin väliajoin katsomassa, että
onko se kunnossa ja paikallaan.

Uusien mainosmahdollisuuksien etsiminen
Uuden kanavan etsiminen ja avaaminen raamatuntekstien esilläpitämiseen vaatii paljon
työtä. Kyösti Karjalainen on yrittänyt etsiä uusia tapoja ja välineitä raamatuntekstien
esilläpitämiseen.

Yhdistyksen verkkosivut

Raamattuinfo ry:n verkkosivut uudistuivat syksyllä nykyaikaisempaan muotoon.

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.
Toukokuussa 2013 Mannerheimintien Raamattuikkunasta tehtiin juttu Helsingin Uutisiin.
Sama uutinen ilmestyi hivenen lyhennettynä Länsi Väylässä. Uutinen jossain muodossa
on ilmeisesti ilmestynyt ainakin jossain kolmannessakin lehdessä.

Kansallisen Radiotutkimuksen perusteet-kurssi
Kyösti Karjalainen kävi 19.9.2013 Finnpanelin järjestämällä kahden tunnin kurssilla
"Kansallisen Radiotutkimuksen perusteet".
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