Rauhan tultua seuratoiminta muuttui säännölliseksi. – – Vuodesta
1945 tuli tavaksi pitää kaksipäiväiset helluntaiseurat, joihin kuului
myös ehtoolliskirkko. Alkuvuosina tuli seuraväkeä ympäri Kainuuta
niin paljon, että järjestettiin kouluille yhteismajoitus.

***
”Tehdyllä työllä on ollut merkittävä vaikutus. Yhdessä tehden
olemme oppineet tuntemaan toisiamme lähemmin ja olemme
kokeneet yhdessä tekemisen iloa.”
(Rauhanyhdistyksen kolmannen toimitalon avauspuheesta.)

***
Vaikka aika on muuttunut ja työ organisoitunut, sanoma on yhä
sama. Sen ydin on yksinkertainen usko ja anteeksiantamuksen
evankeliumi, joka vapauttaa taakan alta. Vielä on työn aika. Ovet
ovat avoinna etsivälle ihmiselle. Työ jatkuu Jumalan voimaan
luottaen.

Kirjan normaali myyntihinta on 35€. Tilaamalla kirjan
ennakkoon 1.3.–21.4.2013 välisenä aikana, saat sen
alennettuun hintaan 30€ (+postituskulut postitettaessa).
Ennakkotilauksella tuet kirjahankkeen kustannusten
kattamista ja samalla vahvistat uskoamme, että hanke oli
uurastuksen arvoinen ja oikeaan osunut.
Tilaukset:
– Laita nimesi ry:n kirjamyynnissä olevaan tilauslistaan.
– Puhelimitse numerosta: 0404474333
– Sähköpostiosoitteesta: kajaaninry@gmail.com
– Netistä ry:n kotisivuilta
http://kajaaninry.net/
– Kirjeitse osoitteesta:
Kajaanin Rauhanyhdistys,
Historiakirjatilaus
Katiskatie 2, 87700 Kajaani

Historiatyöryhmä elokuussa 2010

Historiakirja kertoo kristillisyyden vaiheista Kajaanissa 1870luvulta asti. Rauhanyhdistyksen toiminta on laajentunut
vuosien aikana. Tärkein tehtävä on aina ollut Jumalan sanan
julistaminen. Kirja kertoo siitä, miten usko on vaikuttanut
ihmisten elämässä. Menneetkin sukupolvet ovat Jumalan
voimaan luottaen katsoneet tulevaisuuteen.
Materiaalin kokoaminen ja kirjan sisällön rakentaminen on
ollut monivaiheinen työ. Elävästi kirjoitettu teksti sitoo
menneisyyden tapahtumat kiinteäksi helminauhaksi. Moni jo
unhoon painunut henkilö ja tapahtuma on saanut uuden
kiinnittymispinnan tähän päivään.
Lähdemateriaalia on kerätty Kajaanin ry:n ja SRK:n
arkistoista, Kainuun Museolta ja Maakunta-arkistosta.
Lisäksi historiikkiin on haastateltu eri henkilöitä.
Kirjan on kirjoittanut Aili Pasanen. Kirjoittamistyötä ovat
tukeneet useat sisaret ja veljet.

Ensimmäisen toimitalon rakentajia ja Jumalan lapsia 1920-luvulla
”Kajaanin kokoukseen tulijoita pyydän paikkakunnan kristittyjen
vähävaraisuutta muistamaan ja sillä mielellä matkalle
varustautumaan eväin ja rahoin, joilla ylläpidon korvaa. – –
Lähempi asiain järjestäminen jäi paikkakuntalaisille, että ei
kuitenkaan panna esteitä rakkauden osotuksille.”
(Pyyntö julkaistiin 1912 Rovaniemellä ennen Kajaanin seuraavan
kesän suuria seuroja ja kokouksia.)

***
Vuonna 1937 Kajaanin Rauhanyhdistys sai merkittävän
lahjoituksen. Lestadiolainen kätilö Augusta Junkkari 263 halusi tukea
laulamista lahjoittamalla urkuharmonin ja nuottipainokset.
263

Ennen sotia kainuulaiset synnyttivät pääosin kotona. Kajaanilaisia
äitejä avustivat yksityisten kätilöiden perustamat ”synnytyslaitokset”. Eräs
tällainen kätilö oli Augusta Junkkari. Lahjoitettu harmoni on nyt korjattu
soivaan kuntoon.

