Uudenvuodenpäivänä 1972 Laitilan kunta järjesti kivijärveläisille kuntaliitoksen
merkeissä tervetulotilaisuuden. Kaarina Junnila kirjasi tapahtuman kyläyhdistyksen
kirjaan seuraavasti:

Historiaa Kivijärven kylästä
Sivukylä ei enää ole keskustan vastakohta. Me laitilalaiset elämme voimakasta
kehityksen kautta ja tarkoituksena on, että se kehitys tuottaisi asukkaille
viihtyvyyttä.
Nämä sanat lausui kunnanjohtaja Eero Honkinen uudenvuodenpäivänä
vuodenvaihteessa Eurasta Laitilaan liitetyn Kivijärven kylän asukkaille, jotka
olivat saapuneet runsaslukuisesti uuden kuntansa järjestämään
tervetuliaisjuhlaan.
Kunnanjohtaja selvitti puheessaan Laitilan asukkailleen tarjoamia
mahdollisuuksia nyt ja tulevaisuudessa. Hän totesi Laitilan väkiluvun olleen
vuonna 1965 saman kuin se oli viime vuonna. Kunnan edullinen sijainti ja
hyvät liikenneyhteydet ovat mahdollistaneet asukasluvun säilymisen
entisellään seitsemän vuoden ajan. Teollisuus tulee lähiaikoina tarjoamaan
kuntalaisille yhä enemmän työmahdollisuuksia ja asuntotuotanto kunnassa on
voimakas. Tulevaisuudessa nousee Laitilaan myös uimahalli.
Kivijärvi on kyläläisten omasta aloitteesta liitetty Laitilaan ja alueliitoksen
johdosta on Laitilan pinta-ala lisääntynyt 1 228 hehtaarilla, mikä merkitsee 2,5
prosentin kasvua. Uusi kyläkunta lisää Laitilan väkilukua noin yhdellä
prosentilla ja kunnassa on nyt kivijärveläiset mukaan luettuna noin 8 500
asukasta.
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Antti Paavola toivotti uudet kuntalaiset
tervetulleiksi Laitilaan toivoen tehdyn aluesiirron tyydyttävän uusia laitilalaisia.
Kahvihetken jälkeen käytti puheenvuoron kirkkoherra Kai Kiilunen todeten
Laitilan seurakunnan työtekijöitten tuntevan vastuunsa seurakunnan uusista
jäsenistä. Raja ei ole Hinnerjoella muuri ja Kivijärven asukkaat voivat
mielihyvin käydä edelleen Hinnerjoen kirkossa. Hän toivoi liitoksen olevan
kaikin puolin myönteisen myös seurakunnallisessa mielessä.
Kunnanjohtaja Eero Honkinen ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Antti
Paavola luovuttivat Laitilan kunnan viirit aluesiirtoa valmistelleen Kivijärven
toimikunnan jäsenille. Viirin saivat Heimo Hannukoski, Heimo Kaitila, Pentti
Laaksonen ja Venni Vartio

Tervetuliaisjuhlan aikana kuultiin musiikkiesityksiä Antti Laineen johdolla ja
Laitilan Mieskuoro esiintyi opettaja Aimo Lindellin johdolla.
Laitilan kunta järjesti kyläläisille linja-autokuljetuksen Euran ja Laitilan uudelta
rajalta.
Satakuntalaisten laulu vaihtui Kivijärvellä varsinaissuomalaisten lauluksi v.
1972 alusta.
Näin kuntauudistusasia sai päätöksensä ja sen mukana 76 tilaa ja 105
asukasta, 1288,5 ha maata ja kokonaisuudessaan Kivijärvi.
Sen ohella, että kivijärveläiset muuttuivat satakuntalaisista
varsinaissuomalaisiksi, muutos merkitsee myös käytännön asioiden hoidossa
muutosta: seurakunta, väestörekisteri ja nimismiespiiri vaihtuivat.
Liitoksessa Laitila sai vielä yhden uuden järvenkin, siis KIVIJÄRVEN.

