Riimitelmä Kivijärven kyläyhdistykselle
20.2.1992
Kivijärven kylällä pohdittiin,
jospa yhdistys tännekin perustettaisiin
tuumasta toimeen ryhdyttiin
ja ajatuksia kyläläisiltä kyseltiin,
kaikki kannatti aatetta
ja toivotti pikaista aloitusta
Kokous 2.2.-89 pidettiin,
jossa alkuvalmistelut yhdistykselle
laadittiin
oli oppaana Laitilasta Jarmo Viik,
kun Junnilassa tärkeätä hetkeä istuttiin
11.8.1989 kokoonnuttiin
ja yhdistyksen rekisteröintiä kaavailtiin
pankinjohtaja Ismo Kärpijoki säännöt
kyläläisille esitti,
millälailla tulevaisuudessa toimitte
Oli illassa mukana useita
ja tunnelma todella korkea
ja sen sai sanoi kuvata
myös Laitilan Sanomien toimittaja
Pirkko Perävainio kauniisti kiitteli
ja hyvää jatkoa toimitteli
Oli haaveemme heti selvillä
ja halusimme pian edetä
yhteistä mökkiä hankkimaan
Kysymyksiä oli useita
eikö pelota moinen hankinta,
vaan yhdistyksemme päättäjät
ovat olleet todella tärkeät.
He ovat jaksaneet uurastaa
ja intoa kyläläisiin panostaa.
Kiitos lankeaa Heli Salolle sekä
yhdistyksen hallitukselle että
Reijo Junnilan vetämälle rakennustoimikunnalle.
He, kun ovat monenmoista pohtineet,

me yhdistyksen jäsenet
olemme sen innolla toteuttaneet
Alkoi kova rahan hankinta
ja talkoita on pidetty useita
on kesäisin tehty vihtoja
ja syksyisin luutia, lyhteitä,
on poimittu marjoja metsistä
ja nostettu porkkanat sängistä
Vanhemmat ovat opettaneet
monenmoiset taidot perinteen,
on hauskoja hetkiä koettu,
kun yhdessä on talomme
hyväksi toimittu
On vielä haettu kuusia metsistä
ja myyty niitä joulun aluspäivinä,
on suoritettu maatalouslaskentaa
ja kirpputoreilla myyty vaatteita,
on huutokaupassa pidetty puffetti
ja kerätty pullot, jätepaperi
Joka joulu on vielä ehditty
yhteismyyjäisiin keskustaan,
on tavaraa ollut tarjolla
pöydät aivan notkolla,
tämäkin vielä osoittaa
kuinka Kivijärven kylässä osataan
On yhdistys saanut lahjana
useita tuhansia markkoja
lisää vielä tietysti tarvitaan,
jotta pystymme asiat hoitamaan
pieneksi muistoksi kaikille
kuinka yhteinen tilimme pääsi alulle
Saimme Hinnerjoen Säästöpankilta
1000,- alkuna
Laitilan kaupunki lahjoitti
40.000,- meidän tilille
se nimenomaan määräsi,
ett´ raha pitää käyttää yhteiseen taloomme

Juha Nummen säätiötä myös kiitämme,
kun yhdistyksemme tiliä kahdeksallatuhannella
markalla kartutti.
Jouluna -91 saimme
Hinnerjoen Säästöpankilta
taas 3000,- lahjana
Olemme useat talkoot, arpajaiset
myyjäiset pitäneet
ja kaikki tavallamme
tiliä kartuttaneet
Kiitos kaikille ahkerana olosta
voitte nähdä
Se myös tuotti tulosta
Vaan osataan meidän kylässä
myös välillä vapaalle päästellä
On kesäisin pyöräilty ympär´ Kivijärveä
ja saunottu Kaura- ja Lavajärvellä
Siell´ on leikitty seuraleikkejä
ja ratkottu erilaisia pelejä
nokkelimmat on aina palkittu
ja kaikki muutkin huomattu
Jouluisin on oltu yhdessä
pikkujoulun merkeissä
on aikaisemmin lainattu Kaikun mökkiä
ja juhlat ovat olleet lämpimät
Vaan yhteinen haaveemme
oli mökkimme,
jota varten kaikki puursimme
tontin luovutti Pekka Suvanto
kauniilta Runninmäeltä
pian alkoi kunnostuspuuhamme
koneet ja miehet touhuivat
naisväki keitteli kahvia
ja vuorollaan ol´ huoltaja
Rakennustoimikunta laadittiin
siihen Reijo Junnila, Ari Soini ja Heli Salo,
Venni Vartio nimettiin
sitten piirustukset hankittiin
ja kustannusarvioita kyseltiin
Pian oli kaikki selvillä
ja hirsistä alkoi kysyntä

Mökkimme hirret haettiin Kiukaisista
ennen sitä oli tehty töitä pitkä lista
Oli valutalkoot todella kovat
ja sanomalehdessäkin 20.4.-91 oli
touhusta kuvat
Jr Betoni lehdessä itseään mainosti
kun meille lastinsa toimitti
On naisetkin tontilla puurtaneet
ja nauloja laudoista kiskoneet,
on rakkulat ollu sormissa
kun on erotettu lautakasat
Vihdoin alkoi hirsien pystytys
ja mukana oli miehinen ennätys
nuorisokin ahkerana joukossa,
josta muistona kuvat kansiossa
Kesällä -91 hieman löysättiin
ja lomat kaikki vietettiin
syksyllä alkoi taas uurastus
mm. sisällä Soinin Harrin tekemä
takan muuraus
Viime syksynä -91 on ahkerana rakennettu
ja aina edistystä havaittu
lokakuussa alettiin jo toivoa
voisimmeko pikkujoulun jo mökissä
juhlia
Sen, kun miehet kuulivat
alkoivat vasarat todenteolla paukkua
Naiset suunnitteli jo verhoja
ja ompelivat pöytäliinoja
Seurakuntamme meille lahjoitti
3000,- tilille
Sillä piti kalusto hankkia
ja saimmekin todella kaunista
Keittiökalusteet saatiin
Hinnerjoen Säästöpankilta
ja verhotangot teki muutama
taitaja; nimeltä Paavo Lehtonen
ja Heimo Lehtonen
7.12.-91 I pikkujoulua
omassa mökissä juhlittiin
ja yhdessä tätä kaunista taloa ihailtiin

ei ole lähiseudulla kauniimpaa
todella taidetta on osattu rakentaa
On mökkimme sisältä avara
ja valaistus todella mahtava
Kiitos lankeaa Nivolan Arille
hän kun valaistuksen suunnitteli
Mökissämme on paljon jo toimintaa,
joten varmasti tämä on tärkeää
on pidetty diakoniapiirejä ja
aikuisille klubi-iltoja
sunnuntaisin pidetään pyhäkoulua
lapsille lisäksi kerhoja
Kiitos Soinin Päiville ja Suvannon Marjalle
kun nuorison kanssa jaksatte,
emme muuta voi kuin toivoa,
että onni seuraa kaikessa mukana
Nyt saamme viettää Vihkimisjuhlia
ja lausua kiitokset uurastus-vuosista
Tänä iltana vielä kuulemme
millä nimellä taloa kutsumme
ehkä on syytä riimitys jo lopettaa
ja Onnea eteenpäin toivottaa
moton vielä sanon tään:
Ei kauniimpi tää mökkimme olla voisi
sen aina kunnossa säilyvän soisi
sillon se meille kaikille
YHDESSÄ ONNEN toisi
Riimitellyt:
Kaarina Junnila

