Pikku-Marjan seinä -teoksen julkistamistilaisuudesta.
Uutisjousi 7.12.2017

Se ainoa oikea Pikku-Marja, Marja Kiiskinen pääsi ratsastamaan keppihevosella Ihahaa laulun
tahtiin, perässään pikkuveli Otto Siippainen.
Laura Latvalan Pikku-Marjan eläinkirja sai arvoisensa huomionosoituksen, kun Pikku-Marjan
keramiikkateos paljastettiin Siilinjärven terveyskeskuksen odotushuoneen aulassa viime
maanantaina.
Siilinjärven kunnan valtuustosalissa kuvataideyhdistyksen puheenjohtaja Merja Miettinen kertoi
tästä mittavasta projektista, johon on osallistunut neljäsataa henkeä. Hän kiitti vapaaehtoisia ja eri
tahoja jotka mahdollistivat tämän yhteisöllisen projektin.
Tilaisuudessa oli vieraana itse Pikku-Marja eli Laura Latvalan tytär Marja Kiiskinen. Paikalla olivat
myös hänen sisaruksensa Otto, Lippo ja Kaija puolisoineen.

Reliefi on tehty siilinjärveläisen lääkärin Laura Latvalan kunniaksi. Idea lähti eläkkeellä olevalta
kirjaston johtajalta Anna-Liisa Kotilaiselta, joka halusi jotenkin kunnioittaa Latvalan kirjailijan
työtä.
Keramiikkataiteilija Jenni Linnove valotti teoksen syntyä ja työvaiheita kuvaesityksellä. Linnove on
myös tehnyt suuren työn polttaessaan ja kootessaan pienenpienistä palasista lopullisen teoksen.
Apunaan hänellä on ollut joukko vapaaehtoisia ja rakennusarkkitehti Helvi Miettinen.
Pikku-Marjan seinä keramiikkateos julkistettiin 4.12.2017. Keramiikkapalojen tekemiseen
osallistui hieman yli 400 henkilöä, joista suurin osa oli lapsia. Paloja tehtiin pääosin kevättalvella
2017 ja kesäaikana palat raakapoltettiin lasitettiin ja lasituspoltettiin. Tämän jälkeen alkoi teoksen
sommittelu paloista, kiinnittäminen verkolle ja saumaustyöt
Teos on sijoitettu toistaiseksi Siilinjärven terveyskeskukseen. Alla muutama kuva
julkistamistilaisuudesta, jossa oli paikalla myös itse Pikku-Marja, Marja Kiiskinen ja myös hänen
sisaruksiaan puolisoineen.

Suuret kiitokset vielä kaikille vapaaehtoisille teoksen tekijöille, ohjaajille ja eri tavoin projektiin
osallistuneille ja sitä rahoittaneille tahoille!
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Marja Kiiskinen ja keraamikko Jenni Linnove

Marja hänen sisaruksensa puolisoineen

Pikku-Marjan seinä - Kuvataideyhdistyksen Suomi 100 -hanke
Pikku-Marjan seinä -hankkeessa rakennetaan vuoden 2017 aikana Siilinjärven terveyskeskuksen
päivystyksen odotustilan seinälle keramiikkateos, joka on kooltaan noin 2,6 m2.
Teos tulee ilahduttamaan päivystyksessä vuoroaan odottavia asiakkaita ja samalla se on
kunnianosoitus Laura Latvalalle, joka on työskennellyt Siilinjärvellä ja kirjoittanut monien tuntemat
Pikku- Marjan eläinrunot. Keramiikkateos tulee sisältämään eläin- ja luontoaiheita Pikku-Marjan
eläinkirjan henkeen. Teos julkistetaan 4.12.2017. Hankkeessa yli 400 siilinjärveläistä lasta ja
aikuista osallistui teoksen tekemiseen pienryhmissä. Työtä ohjasi kuvataideyhdistyksen jäsenistä
muodostuva projektiryhmä, jonka vastuuhenkilönä toimi keraamikko Jenni Linnove. Laattojen
valmistukseen osallistui kaikkia ikäryhmiä päiväkodista vanhuksiin saakka. Teoksen rakentaminen
virittää yhteistyötä eri järjestöjen, koulujen ja päiväkotien kanssa ja tutustuttaa samalla
siilinjärveläisiä keramiikan tekemiseen.

Keramiikkalaattojen tekemiseen tarvittiin savea, savityökaluja ja mielikuvitusta. Ryhmissä
valmistuivat erikokoiset ja erimuotoiset laatat, jotka vietiin ensin raakapolttoon, minkä jälkeen ne
lasitettiin ja poltettiin uudelleen. Suuri määrä laattoja vaatii työn sommittelua ja koostamista,
laattojen kiinnittämistä ja saumaamista yhtenäiseksi taideteokseksi. Kehyksen sisälle koottu työ
ripustetaan Siilinjärven terveyskeskuksen seinälle, jonne valmistellaan tarpeelliset kiinnitykset ja
kannatukset teosta varten. Teoksen suunnittelu, valmistus ja valmistuksen ohjaus on tehty
vapaaehtoistyönä. Suoria kustannuksia työlle muodostui savesta, savityövälineistä, lasitteista,
laattojen polttamisesta, ripustusalustan valmistelusta, työn kehysrakenteista, saumaamisesta,
tiedottamisesta, kuljetuksista jne.
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Uutis-Jousi 29.12. 2006

Teosta koostettiin syksyn 2017 aikana ja sen julkistamistilaisuus oli 4.12.2017 klo 18 Siilinjärvellä
valtuustosalissa.
Kiitämme kaikkia lahjoittajia ja projektiin osallistuneita.

