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Kumppaniyritykset Siilinjärven Suomi 100 –juhlavuodessa 

Itsenäinen Suomi täyttää sata vuotta ensi vuonna. Käsillä on sukupolvemme 
merkittävin juhlavuosi, ja jo tuhannet tahot ja ihmiset ovat lähteneet mukaan 
rakentamaan juhlavuotta yhdessä. 
 
Myös yritykset ja elinkeinoelämä ovat aktiivinen toimijaryhmä juhlavuodessa. 
Yrityksille helpoin tapa päästä mukaan on kumppanuusyhteistyö Suomi 100 -
ohjelmistoon hyväksytyn paikallisen hankkeen kanssa. Yhteistyö vahvistaa 
yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä yhdistää kokemuksena monia 
erilaisia kohderyhmiä. 
 
Siilinjärveläisillä yrityksillä on ainutlaatuinen mahdollisuus tehdä yleishyödyllinen 
juhlavuoden teko tukemalla Siilinjärven kuvataideyhdistyksen ”Pikku-Marjan seinä” -
hanketta. Se on osa Siilinjärven kunnan "Yhdessä hyvää! – 100 lahjaa lähimmäiselle" -
hankekokonaisuutta. 
 
Mukana oleva yritys voi käyttää omassa viestinnässään ja markkinoinnissaan 
seuraavaa mainintaa:  
 
”Yritys x on itsenäisen Suomen juhlavuoden yritysyhteistyökumppani. Tuemme 
Siilinjärven kuvataideyhdistyksen ”Pikku-Marjan seinä” -hanketta, joka on osa Suomi 
100 -ohjelmistoa.” 

Mikä Pikku-Marjan seinä? 
 

Pikku-Marjan seinä on 3,5 m2 kokoinen keramiikkapaloista koostuva teos, joka 
valmistetaan lukuisissa Siilinjärven kuvataideyhdistyksen ohjaamissa työpajoissa 
vuoden 2017 aikana.  Työpajoihin osallistujiksi kutsutaan erilaisia aikuisten ja lasten 
kohderyhmiä, kuten päiväkotiryhmiä, ikääntyneitä, kehitysvammaisia tai vaikkapa 
työyhteisöjä. Teoksen ensimmäinen sijoituspaikka tulee olemaan Siilinjärven 
terveyskeskus, jossa se ilahduttaa päivystyksessä vuoroaan odottavia. Teoksen 
viitekehyksenä ja innoittajana ovat Laura Latvalan Pikku-Marjan eläinkirjan runot ja 
samalla teos on kunnianosoitus Siilinjärvellä, Harjamäen sairaalassa lääkärinä 
toimineelle Laura Latvalalle.  

 
Hankkeen kustannusarvio ja rahoitus 
 

Hankkeen koko kustannusarvio on noin 12 600 € ja se koostuu savien, lasitteiden ja 
keramiikkalaattojen polttamisen kustannuksista, ryhmissä tarvittavista 
savityökaluista, laattojen ja materiaalien  kuljetuksista, teoksen kehyksestä, laattojen 
saumaustyöstä, teoksen taustaksi tulevan seinän muutostöistä, työn organisoinnista, 
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ja ilmoittelusta. Pohjois-Savon liitto on myöntänyt hankkeeseen itsenäisyyden 
juhlavuoden aluetukea 1800 € ja loppu rahoituksesta kerätään eri tavoin. Siilinjärven 
kuvataideyhdistyksen jäsenten panos on talkootyötä teoksen suunnittelussa ja 
ryhmien ohjaamisessa ja myös jossain määrin laattojen valmistamisessa. 

 
Miten yritykset ja yhteisöt voivat osallistua hankkeeseen? 
 

Tarjoamme siilinjärveläisille yrityksille ja yhteisöille kolmea erilaista mahdollisuutta 
tulla mukaan toteuttamaan Suomi 100-juhlavuoden Pikku-Marjan seinä -hanketta ja 
tuottamaan yhdessä hyvää. 

 
1. Suomi 100-osallistumismaksu 800 €, jolla yritys tukee Pikku-Marjan seinän 

rakentamista ja saa 

 40 cm x 60 cm keramiikkateoksen, joka on yksityiskohta 
Terveyskeskukseen tuotettavasta teoksesta 

  5-10 henkilön ryhmälle mahdollisuuden osallistua 
yrityskohtaisena tilaisuutena teoksen rakentamiseen esim. tyhy-
päivän ohjelmana 

 teoksen julkistamistilaisuudessa jaettavan kunniakirjan 

 yrityksen nimen Pikku-Marjan seinä -teoksen yhteydessä esillä 
olevaan hanketta tukeneiden luettelossa 

 
2.  Suomi 100-osallistumismaksu 500 €, jolla yritys tukee Pikku-Marjan seinän 

rakentamista ja saa 

 30cm x 30 cm keramiikkateoksen, joka on yksityiskohta 
Terveyskeskukseen tuotettavasta teoksesta. 

 5-10 henkilön ryhmälle mahdollisuuden osallistua 
yrityskohtaisena tilaisuutena teoksen rakentamiseen esim. tyhy-
päivän ohjelmana 

 teoksen julkistamistilaisuudessa jaettavan kunniakirjan 

 yrityksen nimen Pikku-Marjan seinä -teoksen yhteydessä esillä 
olevaan hanketta tukeneiden luettelossa 
 

3.  Suomi 100-osallistumismaksu 300 €, jolla yritys tukee Pikku-Marjan seinän 
rakentamista ja saa 

 teoksen julkistamistilaisuudessa jaettavan kunniakirjan 

 yrityksen nimen Pikku-Marjan seinä -teoksen yhteydessä esillä 
olevaan hanketta tukeneiden luettelossa 

 
Mukana oleva yritys voi käyttää omassa viestinnässään ja markkinoinnissaan 
seuraavaa mainintaa:  
 
”Yritys x on itsenäisen Suomen juhlavuoden yritysyhteistyökumppani. Tuemme 
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Siilinjärven kuvataideyhdistyksen ”Pikku-Marjan seinä” -hanketta, joka on osa Suomi 
100 -ohjelmistoa.” 

 
Hanketta rahoittavat yritykset ja yhteisöt saavat näkyvyyttä myös vuoden 2017 
aikana tapahtuvassa projektin viestinnässä, jossa ilmoitetaan laattojen 
valmistusryhmien ajankohdista ja paikoista. 

 
Ilmoittautuminen hankkeeseen 
 

Hankkeeseen mukaan lähteviltä yrityksiltä pyydämme ilmoittautumista 30.1.2017 
mennessä Siilinjärven kuvataideyhdistykseen Hilkka Karvoselle puh. 040 526 7317 tai 
sähköposti Hilkka.Karvonen@tietovire.fi tai siilinkuvis@gmail.com. 
 Osallistumismaksut laskuttaa Siilinjärven Kuvataideyhdistys helmikuussa 2017. 
Vaihtoehtoihin 1 ja 2 sisältyvät keramiikkateokset toimitetaan teoksen julkistamisen 
jälkeen joulukuussa 2017. 
 

Lisätietoja antavat

Jari Sihvonen 
Tiedottaja, Suomi 100 aluekoordinaattori  
Pohjois-Savon liitto 
puh. 044 7142 653 

jari.sihvonen@pohjois-savo.fi 

 
Hilkka Karvonen 
projektivastaava 
Siilinjärven kuvataideyhdistys ry 
puh. 040 5267 317 
Hilkka.Karvonen@tietovire.fi 

 

  
Heikki Simonen 
elinkeinoasiamies 
Siilinjärven kunta 
puh. 044 740 1130 
heikki.simonen@siilinjarvi.fi 
 

Hanna Kauhanen 
Kulttuurikoordinaattori 
Siilinjärven kunta 
puh. 044 740 1318 
hanna.kauhanen@siilinjarvi.fi

 
 

 
 

Itsenäinen Suomi täyttää sata vuotta 2017. Se on Suomen suuri vuosi, joka rakennetaan yhdessä. Juhlavuosi synnyttää 
tekoja, elämyksiä ja ohjelmaa. Se elää koko Suomessa, koko vuoden 2017. Tekojen kautta tarkastellaan Suomen 
itsenäisyyden vuosisataa, nykyisyyttä ja tulevaisuutta. 
suomifinland100.fi 
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