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Lasten runoja
Talvisiin tunnelmiin 

pääsee lumirunojen avulla. 

Luokan 2A oppilaat ovat kirjoitta-

neet ne opettaja Anneli Salmen

opissa tammikuussa 1987. 

Sivun kuvittivat koululaiset 

Jonna Oikari ja Piia 

Hakala.

L umilinna on suuri.
Sinne vaikka mahtuu tuuli.
Jänis loikkii pihalla.
Olipa tipalla 
ettei kettu saanut minua kiinni.

JARI K.

L unta on kuusessa
ja maassa on hanki.
Kylmä on ulkona,
mutta lämmin on sisällä.
Hiihto on mukavaa ja
luistelukin on mukavaa.

ARI

Punatulkun sydäntä nyt kaivaa kade,
koska en oo yhtä kaunis kuin lumisade.
Talitintti syö kauroja
ja näkee paljon lumiauroja.

RIITTA

L unta pyryttää.
Kuuset alkavat nukkumaan.
Hirviemo hangella tallustaa.

Jo on kettukin lähtenyt liikkeelle.
Jänis loikkii hangella.

ARTO
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unnansihteeri
Vilho Koskelan kertoman mu-
kaan elinkeinomme jakautuvat
seuraavasti:

maatalous n. 50 %
metsätalous n. 40 %
muut ammatit n. 10 %

Kotipitäjämme on tyypillinen
metsäpitäjä ja sen elinkeinoelä-
mäkin määräytyy sen mukaan.
Vaikka maatalous on prosenttilu-
kujen perusteella saanut valtasi-
jan, on metsätaloudella lähes yhtä
suuri osuus väestön toimeentu-
lossa. Pellot ovat pienet ja paikoin
hyvin kiviset vielä, mutta ahkeran
työn tuloksena ne tuottavat omis-
tajilleen lähes oman tarpeen.

Maatalouden nopeasti kehit-
tyessä ovat useimmat maatalous-
koneet löytäneet tiensä tännekin,

Kivijärvi 60-luvulla

Keskisuomalaisen lehtiartikkelin mukaan Kivijärven 

seurakunnassa oli 31.12.1960 asukkaita 3034. Vuoden 

aikana kuoli 17 kuntalaista, kun taas syntyi peräti 79 lasta.

Avioliittoja solmittiin 29 ja yksi pariskunta erosi. Seura-

kuntaan muutti 116 asukasta, kun taas kunnan jätti 

139 kivijärveläistä. 

Opettaja Anneli Heinämäki, nyk. Salmi haastatteli 

kunnansihteeri Vilho Koskelaa lukuvuonna 1960-1961

koululaisten kanssa tekemäänsä kotiseutukansiota varten.

Haastattelu antaa kuvan sen aikaisesta elinkeinoelämästä.

Myös vaalituloksista voi huomata eroja tähän päivään: 

äänestysalueita on ollut peräti 8 nykyiseen yhteen 

verrattuna. Kylien aktiivisuudessa on ollut 

huomattavia eroja.

K
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joskin leikkuupuimuri on vielä
verrattain harvinainen.

Suurin osa maatalousväestökin
osallistuu ainakin kausittain met-
sätöihin. Huomattavimmat työti-
laisuuksien antajat metsätöihin
ovat Metsähallitus, Pohjanmaan
Puu, Kymi Oy, Rauma-Repola Oy,
Enso Gutzeit, Metsäliitto, Yhty-
neet Paperitehtaat ja Oy Yxpila
Ab. Näistä Metsähallituksella on
ajanmukaiset metsäkämpät lähel-
lä työmaita. Niistä mainittakoon
Koirasalmen, Kontumäen, Hal-
melammen ja Hoikkalammin
metsäkämpät. Metsätalouden
tuotteet markkinoidaan pääasias-
sa Ykspihlajan satamaan Kokko-
lassa, Himangalle ja Pietarsaaren
paperitehtaaseen jalostettavaksi
ja edelleen lähetettäväksi Englan-
tiin, Länsi-Saksaan, Turkkiin ja
muualle maailmanmarkkinoille.

Muiden ammattien harjoitta-
jien määrä on meillä varsin vähäi-
nen. Em. 10 prosenttiin kuuluvat
ns. palkannauttijat, kaupan ja
teollisuuden harjoittajat. Ainoa
paikkakuntamme teollisuuslaitos
onkin Paavo Katajan omistama
saha ja jäätelötikkutehdas. Sahan

tuotteet ovat saha- ja höylätavara,
laatikkolaudat, jäätelötikut ja eri-
laiset pyöreät kepit. Katajan saha
on Suomen suurin jäätelötikku-
jen valmistaja.  Kaikki menee
vientiin, mm. Englantiin, Vene-
zuelaan, Uusi-Seelantiin, Länsi-
Saksaan ja myös Ranskaan. Raa-
ka-aine Katajan sahalle saadaan
tietenkin omasta pitäjästä ja sen
lähipitäjistä n. 100 kilometrin sä-
teeltä.

Pääasiallisen toimeentulon Ka-
tajan saha antaa n. 30-40 hengel-
le. Huippukausina työntekijä-
määrä nousee sataan. Saha on ol-
lut toiminnassa kahdeksan vuotta
on käsityksemme mukaan varsin
elinvoimainen ja paikallaan seu-
dulla, jossa teollisuus muuten on
”lapsenkengissä”.

Kunnansihteeri Vilho Koske-
lan mielestä teollisuuden vähäi-
syys onkin elinkeinorakenteessa
puute. Vaikka työtilaisuudet ovat
usein kausiluontoisia, pitäjässäm-
me ei ole tarvinnut työttömyys-
kortistoa avata juuri milloinkaan.
Metsätyömailla päinvastoin työtä
on ollut tarjolla vieraspaikkakun-
talaisillekin.

Kunnallisvaalien tuloksia

Syksyn -60 kunnallisvaaleissa ää-
nestäneitä oli 1090. Äänestyspro-
sentti oli 70 vaihdellen Heitjärven
58,2 prosentista Saunakylän 92
prosenttiin. Äänestysalueita oli
kaikkiaan 8.

Sosialidemokraatit saivat 301
ääntä ja menettivät kaksi paikkaa.
Valituiksi tulivat Kainulainen
Kalle, Paananen Eero, Niskanen
Tapio, Hakkarainen Hannes ja
Virkkala Veli.

Maalaisliitto sai 486 äänellään
yhden lisäpaikan ja valtuustoon
pääsivät Hämäläinen K. V., Poiko-
lainen Ahti, Sagulin Onni, Paana-
nen Jalmari, Hakkarainen Arvo,
Holm Eino, Pasanen Tauno ja
Leppänen Aaro.

Palkannauttijat saivat 209 ää-
nellään kaksi lisäpaikkaa ja vali-
tuiksi tulivat Laakkonen Martti,
Soini Jaakko, Ravivirta Viljo ja
Villman Anni.

SPP sai 39 ääntä ja SKDL 55
ääntä. Valtuustoon pääsi myös
Niskanen Matti. Edelliskaudella
valtuutettuja oli 17. Näissä vaa-
leissa valittiin 19 valtuutettua.

Kuva: Kivijärven kotiseutukokoelma

Maisema Linnanmäeltä koulunmäelle päin 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa.
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Asennusporukka

Tapahtui joskus 60-luvun alussa.
Siihen aikaan monet syrjäkylät
olivat vielä ilman sähköä ja
osuuskauppa oli alkanut myydä
kaasuvaloja valmiiksi asennettu-
na. Osuuskaupan tietty myyjä oli
erikoistunut näihin asennuksiin.
Olipa yksi syrjäkylän mummo ti-
lannut pieneen mökkiinsä kaasu-
valot. Niinpä myyjä lähti valoja
asentamaan ja otti mukaansa ai-
nakin viisi kaveriaan, jotka halu-
sivat katsoa miten homma toimii.
Mummo katsoi kauhistuneena
pieneen mökkiin työntynyttä po-
rukkaa ja kysyi ”Ottaakohan
kaikki palkkaa?”

No, eihän nyt sentään. Mum-
mo sitten mielissään keitti poru-
kalle kahvitkin.

Sen ajan mukaisesti kaikki po-
jat polttivat tupakkaa eikä poltta-
miseen lupaa kysytty. Pian huone
oli täynnä savua. Mummo huoka-
si alistuneena: ”On se somaa kun
kaikki polttaa”.

Sipulimyrkky

Sattuipa myöskin 60-luvulla, että
eräs emäntä tuli ostamaan sipuli-
myrkkyä, koska edellisenä kesänä
joku tuholainen oli syönyt kaikki
sipulin siemenet. Myyjä möi ai-
netta hänelle ja kehotti lukemaan
käyttöohjeen tarkasti.

Kesä kului ja eräänä päivän sa-
ma emäntä tuli hirmustuneena
kauppaan ja kysyi myrkynmyy-
jää. Sama myyjä huomasi, että
emäntä ei tunnistanut häntä ja sa-
noi myyjäpojan olevan lomalla.
Sitten vihainen asiakas alkoi ker-
toa, että sipulit eivät olleet itäneet
ollenkaan. Maassa ei ollut kuin
musta reikä. Myyjä kysyi, oliko
asiakas seurannut käyttöohjeita.
Asiakas sanoi kyllä osanneensa.
Oli kuulemma liottanut sipuleita
vuorokauden myrkkyliemessä.
Yksi sipuli oli jäänyt liottamatta ja
se oli kasvanut aivan normaalisti.

Käyttöohjeissa neuvottiin ruis-
kuttamaan veteen laimennettua
myrkkyä suoraan kasvimaalle is-
tutuksen jälkeen. Käyttöohjeen ja
pakkauksen emäntä oli polttanut.
Asiakashan on tietenkin aina oi-
keassa!

Puhelinkeskusten 
aikaan…

Taloilla ja asukkailla oli lempini-
miä. Eräänkin kerran soittaja
pyysi yhdistämään Siperiaan.
Keskuksenhoitaja tiesi paikan ja
soitto meni perille. 

Eräs soittaja pyysi yhdistämään
päiväkotiin. Sentraalisantra sel-
vitti paikkakunnalla olevan kaksi
päiväkotia, joista toinen on kier-
tävä päiväkoti.

-Yhdistä siihen, joka pysyy pai-
kallaan. 

Soitto meni perille oikeaan
paikkaan.

Kosimasoittojakin tuli toisi-
naan. Eräänä iltana vähän ennen
työvuoron loppumista miesääni
soitti, sanoi olevansa poikamies ja
pyysi tulemaan emännäksi. 

-Työvuoroni päättyy juuri, jo-
ten käyn kotona hakemassa vä-
hän tavaroita ja pullapellit mu-
kaan ja tulen kohta taksilla, sent-
raalisantra vastasi tarjoukseen. 

Soittaja hätääntyi ja sanoi: -Tai-
dat olla äkkipikainen. Ja kuule,
en ole kovin korreakaan. 

Taksi jäi tilaamatta.

Sattuipa Kivijärvellä
60-luvulla

Entinen kivijärvinen, saarijärveläinen Raija Piispanen on muistellut 

tapahtumia 60-luvun Kivijärveltä. Samoin sentraalisantra Meeri Mäkelä valottaa 

entistä työmaataan hauskoin esimerkein. 
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eskisuomalai-
sessa 3.12.1953

kirkkoherra Pauli
Linnansaari totesi

seurakunnan täyttävän 100 vuot-
ta 1958 ja ennen juhlavuotta tar-
koitus on korjata kirkkoa, koska
kirkkoon ei ole tehty huomatta-
via korjauksia. 1915 kirkkoon lai-
tettiin urut ja vuoden 1930 paik-
keilla laitettiin lämmityskaminat,
mutta muut korjaukset ovat su-
pistuneet kirkon seinien tilkitse-
miseen talkootyönä. - Lämmitys-
laitteista huolimatta on nykyinen
kirkko talvella kylmä, joten ju-
malanpalvelukset on pidetty sa-
kastissa, johon mahtuu noin 100
henkeä.

Vanhoista lehtileikkeistä selvi-
ää, että 1957-1960 uusittiin läm-
mityslaitteet varustamalla kirkko
öljylämmityksellä entisten kami-
noiden sijaan. Sitten uusittiin lat-
tia ja penkit, kirkko maalattiin si-

sältä ja ulkoa. Myös kellotapuli ja
kirkko katettiin uudelleen ja
kirkkoon saatiin sähkövalot.

Risu-Pietari

Kerrotaan tarinaa Risu-Pietarista,
kuinka Risu-Pietari tappoi kar-
hun, jolle soitatti kirkonkelloja ja
karhua seurasi saattojoukko vir-
siä veisaten. Tästä teki joku kan-
telun piispalle ja Pietarin olisi
käynyt kalpaten, ellei eräs nuori
pastori olisi syytettyä puolustanut
sanomalla, etteivät ne osanneet
virsiä veisata, koska eivät osaa lu-
keakaan ja kirjat olivat saatto-
joukolla kädessä väärinpäin. Ri-
sumäki oli muuten yksi varhai-
simmista näiden tienoiden asuin-
sijoista. Sen asukkaana mainitaan
mm. Risu-Jussi, entisajan maine-
mies, karhuntappaja.

Katkelma Eino I. Pekkarisen pakinasta

Miu mau Maskun kello,
Kivijärven kirkon kello,
talonpojan taskukello,

lukkarin lesken lehmänkello,
apulaisen aisakello,

herrasmiehen hevosen kello,
vallesmannin varsan kello,
Juuvan ruukin ruokakello,
Turun kirkon tornikello. 

Lähde: Kirja Västäräkki vääräsääri ja yli 
600 muuta suomalaista lastenlorua, kansan-

runoa ja hokemaa, toim. Mervi Koski.

Välähdyksiä 
seurakunnan historiasta

K

Seurakunnassa on lähiaikoina tulossa merkittäviä muutoksia ja juhlanaiheita. 

Tapuli valmistui 1874, joten sen valmistumisesta on kulunut 180 vuotta. 

Vuonna 2005 kirkko täyttää 130 vuotta. Kirkkoherra Jorma Kiviranta jää vuosilomalle

16.12.2004 ja  eläkkeelle 1.3.2005. Helmikuun 27. päivänä juhlitaan haikeina 

Kivirannan eläkkeellejääntiä ja kirkon 130 vuotta, mm. uusi hiippakuntamme 

piispa Simo Peura tulee vierailemaan Kivijärvelle. Seurakunta puolestaan täyttää 

150 vuotta 2008. Historiasta löytyy monenlaisia sattumuksia ja tarinoita. 

Tiesittekö muuten, että Kivijärven kirkonkelloissa

on oma persoonallinen sointinsa?
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• vuoden alussa asukkaita oli
2050 ja työttömyysprosentti
esim. lokakuussa 5,6

• kunta aloitti vapaakuntana
kunnanjohtaja Markku Kaup-
pisen johdolla ja kunnassa pi-
dettiin Kuntalaisiltoja 

• Juha Myyryläinen aloitti kun-
nansihteerinä, hänen mukaan
tulevaisuuden tavoitteena on
kuntaan hankittava atk-verk-
ko, joka kattaa kaikki toimis-
tot, v. 89 hankitussa laitteistos-
sa oli 30 megan kiintolevy

• vapautunut elinkeinoasia-
miehen virka muutettiin elin-
keinosihteerin viraksi ja sitä
hoitamaan ryhtyi silloinen
kunnansihteeri Taina Kokki-
nen

• sisäministeri Jarmo Rantanen
vieraili kunnassa, samoin Mau-
ri Pekkarinen 

• vierailulla kansliaministeri Ilk-
ka Kanerva, jolta toivottiin har-

kinnanvaraista rahoitusavus-
tusta sekä Kivijärvi – Yläpää et-
tä Kivijärvi-Kinnula –tieosuuk-
sien toteuttamiseen kantatieta-
soisena 

• valtuustoa luotsasi Pekka Hak-
karainen, varapuheenjohtajina
Onni Paananen ja Liisa Saari,
hallitusta Mikko Hakkarainen,
varapuheenjohtajina Eero Vou-
tila ja Sirkka Kauppinen

• Urheilukentäntien  risteykseen
valmistui neljätoista uutta
vuokra-asuntoa,  Keskuspuis-
toa kunnostettiin ja Hoikanpe-
rän liikuntasalia rakennettiin

• kunta osti perustettavana ole-
van Suomenselän Lentokenttä
Oy:n osakkeita 100 000 mk:lla

• vanhusten päivätoiminta alkoi
vireästi Aholla

• Suomela myytiin Pauli Oikaril-
le

• Peltokankaalle suunnitellun
lomaosakekylän rakentaminen
käynnistyi

• itsenäisyyspäivän kunniamerk-
kejä saivat Helli Paananen ja
Lauri Sorsamäki

• yrittäjäyhdistystä luotsasi Sirk-
ka Kauppinen, joka pyöritti

myös omaa Heinäsirkka-nimis-
tä vaatetusliikettä

• vuoden maaseutuyrittäjäksi va-
littiin Ratsutilan Mirjaminko-
din Mirja-Liisa Kotilainen ja
vuoden yrittäjäksi valittiin
Kukka-Aitta

• aluksi leirintäalueen vuokraa-
jaksi ei ilmaantunut yhtään ha-
lukasta, sittemmin alueen
vuokrasi Elma Kotilainen

• Kivijärven Ovi työllisti 21 ih-
mistä ja työtä tehtiin kolmessa
vuorossa

• Juvosten lounasruokala aloitti 
• rantahotelli oli voimissaan,

helmikuun töppöstansseja tah-
ditti Kari Koskela

• Viola ky:ssä Kalevi Grön nik-
karoi puutarha- ja pihakalus-
teita Terho Jokelan johdolla 

• Kivijärven Forumissa (ent. ta-
louskaupan kiinteistö) palveli-
vat Kivijärven Union, Kivijär-
ven Ompelutarvike, T-Market
Jokela, Posti/postipankki, Ki-
mara, Jari Pekkasen Fysikaali-
nen hoitolaitos sekä Hius-Pirk-
ko

• Piristeel Oy jatkoi Viken Pelti
Ky:nä Arja ja Vilho Paanasen

Töppöstansseja
ja maitolaitureita
– vuosien 1989 ja 1999 tapahtumia

Mitä tapahtuikaan viisitoista vuotta sitten? Entä viisi vuotta sitten? Yhteenveto 

tapahtumista on kerätty vuosien 1989 ja 1999 Viiden Kunnan Sanomista. 

Vuosi 1989 edustanee vanhaa, hyvää aikaa. Sittemmin sukellettiin syvälle lamaan, 

mutta 1999 elämä oli palautunut jo normaaleihin uomiinsa. Kivijärvellä muutoksen 

tuulet pyyhkivät vielä. Lähihistoriaakaan ei sovi unohtaa.

Tapahtui 
vuonna 1989:
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omistamana
• Veikko Pekkarisen ja viiden

muun osakkaan omistama Ja-
Ve-Ma työllisti toistakymmentä
kivijärveläistä

• Osmo Tallbackan johtamassa
säästöpankissa työskenteli Sari
Piri, Mirja Rutanen, Sirkka-Lii-
sa Jokisalo, Eija Leppänen,
Merja Turpeinen, Raija Hakka-
rainen ja Birgitta Hirvonen

• Keski-Suomen Osuuspankkia
synnytettiin

• yksityislentäjän lupakurssin
teoriaa saattoi opiskella paik-
kakunnalla

• kansalaisopistosta löytyi har-
rastusmahdollisuuksia: mies-
kuoro, naiskuoro, harmonik-
kapiiri, öljyvärimaalaus, jazz-
tanssi ja norjan alkeet

• elinvoimaista Kivekkäät-seuraa
luotsasi Tapio Sorsamäki 

• Kultainen kiekko –turnauk-
seen Neuvostoliittoon matkasi-
vat pelaamaan Marko Kemp-
painen, Ville-Matti Piispanen,
Henry Poikonen, Timo Seppo-
nen, Tuukka Tuikkanen ja Mar-
ko Korpelainen

• Vesaiset tekivät reissun Kree-
talle, matkanjohtajana Leena
Linna

• uimalaa laitureineen, uimara-
toineen ja hyppytorneineen
suunniteltiin kirkkorantaan tai
Kukkoniemeen

• Marttojen 25-vuotismerkit sai-
vat Liisa Joska, Eeva Leppänen,
Liisa Leppänen, Sisko Leppä-
nen, Vappu Poikolainen, Maila
Turpeinen ja Lyyli Väkeväinen

• mieslaulajien 30-vuotiskonser-
tissa lauloi kolmattakymme-
nettä miestä

• Leena Särkinen johti kirkko-
valtuustoa, Martti Kastikainen
jatkoi kirkkoneuvoston vara-
puheenjohtajana 

• kanttori Pentti Ruohonen jäi
eläkkeelle

• sotiinlähdön muistomerkki
paljastettiin

• rauhanyhdistyksen toimitaloa
rakennettiin

• työttömyys oli vuoden alussa
24,5 %

• Heimo Piispanen nousi val-
tuuston ja Onni Paananen hal-
lituksen puheenjohtajaksi

• kunnanhallitus puolusteli elin-
keinopoliittisten linjauksiaan
ja kehittämisyhtiön tarpeelli-
suutta

• maaseutuyritysasiamies Mark-
ku Mäkelä kannusti maatalous-
yrittäjiä investointeihin ja su-
kupolvenvaihdoksiin

• rakennusvalvonta siirtyi kin-
nulalaisen Heikki Muhosen
harteille

• sairaalan, keittiön, pesulan ja
kiinteistönhoidon toimintaa
selvitelleen työryhmän loppu-
raportti valmistui

• rantayleiskaavoitus käynnistyi
ja kaavatoiveita virastolla vas-
taanotti Matti Pasanen

• vanhainkoti Kivikko myytiin
Kannonkoskelle

• nimimerkki Vähän asioista tie-
toa löylytti kunnanjohtoa, mut-
ta löysi myös jotain hyvää Kivi-
järveltä – muutaman kodan ja
maitolaiturin

• ”turvallinen, luotettava ja ih-
misläheinen” Onni Paananen
pyrki eduskuntaan, samoin
”uutta voimaa” Risto Niemelä.
Paananen keräsi 1786 ääntä ja
Risto Niemelä 514 ääntä.

• Risto Niemelä harmitteli Keski-
Suomen Valon kantaa olla
suostumatta Imatran Voiman
osakehankintaan: ”nyt Kivijär-
vellä ei ole käytännön mahdol-
lisuuksia toteuttaa investointi-
ohjelmaansa suunnitellussa ai-
kataulussa”.

• maaseutuyritysasiamiehenä
aloitti maatalouslomittaja, ag-
rologi Erkki Leppänen

• Marjo Kotilaisen kieltäydyttyä
kirjanpitäjän virasta sitä hoita-
maan ryhtyi Paula Niemelä

• tietoverkko levisi taajamaan ja
yhdessä välittämään –hanke
käynnistyi

• osa valtuutetuista vaatii kun-
nanjohtaja Risto Niemelän
erottamista tai siirtämistä mui-
hin tehtäviin 

• veronrahojen käyttöä seuraava
ryhmä löysi havainnoitavaa
kunnalliselämästä ja keskuste-
lu jatkui pitkään osin nimi-
merkkien suojissa, osin nimel-
lisenä

• Kivijärvi hiihti maakuntavies-
tissä pienten kuntien kolman-
neksi

• Kivekkäiden pojat Timo Mink-
kinen, Tuomas Sepponen ja
Henri Jelonen voittivat K-S:n
piirimestaruuden 3 x 3 km:n
hiihdossa

• Kirsi Jelonen palkittiin Kivek-
käiden ryhtinuorena

• vuoden yrittäjäksi valittiin
Hannunkiven lomakylä

• kolmas parturi-kampaamo
aloitti, perustajana paluumuut-
taja Sari Paananen

• Jari-Pekka Pekkarinen valmisti
huonekaluja ja keittiökalustei-
ta Hoikanperällä

• pub-pizzeria Wanha Paatti mai-
nosti EU:n parhaita pizzoja
koulun Pulupetti-liitteessä

• Marjo Leppäsen uusi yritys tar-
joaa koti- ja vapaa-ajan palve-
luja

• puutarha-alan yrittäjä Ahti Sal-
mi juhli 60-vuotispäiviään ja
Leena Särkisen Kukka-aitta
täytti 40 vuotta

• yrittäjäyhdistyksen järjestämää
kevätpäivää vietettiin Lintusaa-
ren sijasta Kuntotuvalla

• reserviläisyhdistyksen puheen-
johtaja Matti Kinnunen toivoi
sääntömuutoksen kasvattavan
40-vuotisen yhdistyksen jäsen-
määrää ja 40-vuotisjuhlassa
14.11. yhdistyksen oma lippu
vihittiin käyttöön

• ystävänpäivän lastentapahtu-
massa yläasteella musiikkia tar-
josi paikallinen powermetalli-
yhtye Embroy, jossa soittivat

Tapahtui 
vuonna 1999:
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Kilpailussa on omat sarjansa nuorille (alle 20-vuotiaille) ja 
muille (yli 21-vuotiaat). Kilpailuaika on 1.1. – 31.5.2005.

Säännöt

Kivijärven kotiseutuyhdistys ry. julistaa kirjoituskilpailun aihees-
ta Minun Kivijärveni.
Kilpailuun osallistuvien kirjoitusten tulee käsitellä muistoja, tär-
keää paikkaa, kokemusta tai elämystä, joka liittyy Kivijärveen. 

• Kilpailussa on kaksi sarjaa:
nuoret (alle 20-vuotiaat kirjoittajat) 
yleinen sarja (yli 21-vuotiaat kirjoittajat)

• Kirjoitus voi olla myös yhden henkilön tai useamman kirjoit-
tajan yhdessä laatima tai haastattelu, jossa esimerkiksi nuo-
rempi haastattelee vanhempaa. Haastattelu kuuluu sen tekijän
(kirjoittajan) mukaiseen sarjaan.

• Kirjoittajan/kirjoittajien tulee olla kivijärveläisiä tai entisiä ki-
vijärveläisiä.

• Kirjoituksen suositeltava pituus on 2-3 liuskaa (noin 30 riviä
per sivu) ja maksimipituus 5 liuskaa. Tekstin tulee olla yhdel-
lä puolella paperia. Käsinkirjoitettuja kirjoituksia ei lueta. 

• Kilpailuun lähetettyjä kirjoituksia ei palauteta. Kirjoitukset
tullaan arkistoimaan.

• Kirjoitusten tekijänoikeus on tekijällä, mutta kilpailun järjes-
täjillä on oikeus julkaista valitsemansa kirjoitukset omassa
julkaisutoiminnassaan. 

• Kirjoitukseen tulee liittää kirjoittajan/kirjoittajien syntymä-
vuosi sekä yhteystiedot (nimi, osoite ja puhelinnumero).

• Kirjoitukset voi lähettää postitse osoitteella: Minun Kivijärve-
ni -kilpailu, Risto Piispanen, Riihitie 23, 43800 KIVIJÄRVI tai
palauttamalla yhteystietoineen kirjaston aulassa sijaitsevaan
valk. postilaatikkoon.

• Kirjoitusten tulee olla perillä toukokuun 31. päivänä 2005. 

• Arvostelun suorittaa myöhemmin nimettävä raati, johon tulee
edustus mm. kunnasta ja kirjallisuuspiiristä. Parhaat palki-
taan.

Ilkka Sepponen, Tommi Pasa-
nen ja Toni Kotilainen

• palveluosuuskunta Casa Gran-
de toimi Kannonkoskella

• Myllyperän kirkas lanseerat-
tiin, taustalla Kalle Masalin

• junnut kukistivat konkarit jää-
kiekko-ottelussa

• naiset osallistuivat aktiivisesti
metsästyskursseille

• kokoomus muisti vanhoja ak-
tiivejaan 

• Pohjola-Norden juhli 20 vuot-
taan ja kukitti paikallaolleet pe-
rustajajäsenet Kaarina Kanto-
sen, Liisa Heikinheimon, Aaro
Leppäsen ja Antti Kainulaisen

• ala-aste nimettiin Tenholan
kouluksi ja ylä-aste Tainion
kouluksi

• Kinnulaa vastaan pyöräiltiin
17.-30.5. Kinnula voitti 13,99-
11,88 km/asukas

• vuoden parhaan jääkiekkope-
laajan pystin pokkari Juha-
Matti Kinnunen

• Genny Scarafoni oppilaineen
saapui ensimmäistä kertaa Ki-
vijärvelle

• ysit järjestivät Yöjutun Hoikan
koululla nuoremmille oppilail-
le

• Kivijärvi voitti kävelyottelun
Kannonkoskea vastaan 15 416-
14 386

• projektit tekivät tuloaan, mm.
paikallisen kiven käyttöä koru-
ja taide-esineisiin tutkittiin

• Kivekkääksi valittiin Markku
Hakanen

• kirkkovaltuuston puheenjohta-
jaksi valittiin Raija Hakkarai-
nen ja kirkkoneuvoston vara-
puheenjohtajaksi Tuula Kinnu-
nen

• kirkon suurremonttia suunni-
teltiin ja mm. kirkonkellojen
toiminta päätettiin sähköistää

• mm. lumiveistoskilpailu oli osa
seurakunnan yhteisvastuupäi-
vän toimintaa

• kirkkokuoro etsi uusia jäseniä,
erityisesti miehiä

• lähes vuoden teillä tietymättö-
millä ollut vaivaisukko kotiutui

Kirjoituskilpailu aiheesta
”Minun Kivijärveni”

SIVUN 42–43 TIETOKILPAILUN OIKEAT VASTAUKSET:
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