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”Mutta Minna Canthin talo on vielä
enemmän: se on kappale koko Suomen
kulttuurihistoriaa.
Se oli aikanaan
suomalaisen kirjallisuuden keskipiste,
ihailtu ja pelätty.
Sieltä singahteli ympäri maata sanoja,
joiden vaikutus tuntuu vielä tänäänkin.
Minna Canthin elämäntyö kuuluu koko
maalle.”
Kirjallisuudentutkija
Kai Laitinen (v. 1984, Helsingin Sanomat)
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TIIVISTELMÄ
Minna Canthin talo ry on syksyllä 2016 perustettu yleishyödyllinen ja aatteellinen yhdistys,
jonka tavoitteena on kunnostaa kulttuurihistoriallisesti arvokas Minna Canthin kotitalo
Kanttila kansainvälisesti vetovoimaiseksi taiteen residenssitaloksi. Projektin on arvioitu
kestävän viisi vuotta ja maksavan noin 3,5 miljoonaa euroa.
Vuosi 2019 oli työn ja juhlan täyteistä aikaa, sillä Minna Canthin syntymästä tuli kuluneeksi
175 vuotta. Juhlavuoden aikana yhdistys jatkoi Kanttilan muutos- ja korjaustyön sekä
toimintamallin suunnittelua yhdessä Savonia-ammattikorkeakoulun, taidejärjestöjen, Savon
ammattiopiston ja muiden kumppaneidensa kanssa.
Kanttilan muutos- ja korjaustyöt käynnistyivätkin juhlavuonna konkreettisesti.
Rakennushistoriallinen selvitys (RHS) ja haitta-ainetutkimukset alkoivat Savonian
arkkitehtiopiskelijoiden ja talotekniikan opiskelijoiden avustuksella. Myös Kanttilan
toimintamalli ja tilasuunnittelu etenivät sekä residenssitarveselvitys käynnistyi.
Merkittävin toiminnallinen askel oli, kun Kiinteistö Oy Minna Canthin katu 20-22 myi
Kanttilan tontin Kuopion kaupungille syksyllä 2019. Kiinteistöyhtiö solmi tontista 40 vuoden
vuokrasopimuksen kaupungin kanssa.
Yhdistys järjesti myös lukuisia keskustelutilaisuuksia, tapaamisia ja mikrotapahtumia muun
muassa Kuopiossa ja Helsingissä. Kanttila-projektia esiteltiin laajasti niin ministeriö-,
maakunta-, kaupunki- kuin ruohonjuuritasollakin. Toimintavuoden keskeinen tavoite oli
selvittää eri kanavien rahoitus- ja yhteistyömahdollisuudet Kanttila projektissa.
Juhlavuoden aikana haasteiksi tiivistyivät operatiivisten yhteistyökumppaneiden harvalukuisuus, laajan valtakunnallisen medianäkyvyyden erittäin vähäinen konkretisoituminen
projektia edistäviksi toimenpiteiksi, taiteen alalla toimivien organisaatioiden ja taiteilijoiden
Kanttilaan kohdistuvien toiveiden tavoittaminen sekä Kanttila-projektin monipuolisen
vaikuttavuuden ja sen tarkastelun vähäisyys.
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1.

Jäsenistö

Yhdistyksessä oli 9 varsinaista jäsentä ja 53 kannattajajäsentä. Kannattajajäsenmaksu oli 20
euroa. Kannattajajäsenet pääsivät yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin ilmaiseksi tai
alennetulla hinnalla. He saivat myös tietoa kunnostusprojektin vaiheista uutiskirjeillä.

2.

Toimihenkilöt ja toimitilat

Minna Canthin talo ry:n toiminnanjohtaja Anja Lappi kantoi päävastuun yhdistyksen
käytännön toiminnan koordinoinnista. Koulutusvastuupäällikkö Harry Dunkel vastasi
Savonia-ammattikorkeakoulun rakennusalan opiskelijoiden

ohjauksesta. Yhdistys hankki

kirjanpitopalvelut tilitoimisto Jere Rautakoskelta.
Tiedotus-tuotantotyössä avusti harjoittelussa ollut Savonian restonomiopiskelija Satu
Lukkarinen. Kanttilan muistojen kokoamisessa videoaineistoiksi auttoivat työkokeilussa ollut
medianomi Miika Kleemola ja media-alan opiskelija Miriam Grafen Ingmanedusta. Kanttilan
kesäpihan suunnitteli ja toteutti kuvataiteilija Kristiina Korpela yhdessä pitkän linjan
Kanttila-aktiivin, tietokirjailija Outi Vuorikarin sekä valokuvaaja Jouko Kivimäen kanssa.
Viikoittaisista keskiviikko-opastuksista vastasivat tuottaja Ulla-Maija Alanne Kuopion
historiallisesta yhdistyksestä sekä tietokirjailija ja kirjallisuuskriitikko Terhi Laitinen.
Yhdistyksessä vuonna 2018 harjoittelussa ollut Taru Perälä valmistui kulttuurituottajaksi
Humanistisesta Ammattikorkeakoulusta. Hän käsitteli opinnäytetyössään ”Saavutettavuussuunnitelma residenssitoiminnan näkökulmasta Case Kanttila” saavutettavuutta Kanttilan
residenssitoiminnassa.
Yhdistyksellä oli toimintavuoden aikana kaksi työvaliokuntaa. Rakennusvaliokuntaan
kuuluivat arkkitehti Hannu Puurunen, Kumoni Oy:n johtaja Pasi Pitkänen sekä rakennusalan
koulutuspäällikkö Ari Kilpeläinen Savon aikuisopistosta. Sisältövaliokuntaan kuuluivat
näyttelijä Virpi Rautsiala Kuopion kaupunginteatterista, tuottaja Ulla-Maija Alanne Kuopion
historiallisesta yhdistyksestä, tietokirjailija ja kirjallisuuskriitikko Terhi Laitinen sekä
opiskelijat Mari, Anna ja Lotta Väänänen.
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Yhdistys jatkoi hyvää yhteistyötä Ammattiopisto Luovin valmentavan koulutuksen kanssa.
Luovin kiinteistöhuollon opiskelijat vastasivat osittain kiinteistön arkipäivän ylläpidosta,
pihan hoidosta ja pienkorjauksista ohjaaja-opettaja Harri Huovisen ohjauksessa. Yksi
opiskelija suoritti näyttökokeen takaoven pienkorjauksesta.
Projektin edistäminen helpottui paljon, kun yhdistyksen toimistotilaksi saatiin vuokrattua
huone Kanttilaa vastapäätä olevasta talosta, osoitteesta Minna Canthin katu 24.

3.

Hallitus

Minna Canthin talo ry:n hallitus kokoontui toimintavuonna kahdeksan (8) kertaa.
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Seppo Karvinen.
Hallituksen kokoonpano vuonna 2019: Asianajaja Seppo Karvinen, puheenjohtaja 14.5.2019
alkaen, varapuheenjohtaja 1.1.2019 - 13.5.2019
Musiikin maisteri, kulttuurialan yrittäjä Anja Lappi, puheenjohtaja 1.1.2019 - 13.5.2019
Emeritusprofessori Atte von Wright, Itä-Suomen yliopisto, varapuheenjohtaja 14.5.2019
alkaen
DI, koulutusvastuupäällikkö Harry Dunkel, Savonia-ammattikorkeakoulu
Musiikin maisteri Jaana Turunen, 14.5.2019 alkaen

4.

Tiedottaminen ja viestintä

Juhlavuoden kunniaksi julkaistiin maaliskuussa uudet kotisivut osoitteessa www.kanttila.fi.
Tämän lisäksi yhdistyksellä on tilit Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa sekä YouTubekanava. Yhdistyksellä on myös käyntikortti, Minna Canthin mainoskynä ja tapauskohtaisesti
tiedote-esitteitä. Uutiskirjeitä lähetettiin sähköpostitse kevät- ja kesäkaudella. Isommista
tapahtumista laadittiin lehdistötiedotteet (5 kpl). Toiminnanjohtaja antoi useita
lehtihaastatteluja. Kunnostusprojekti sai Minna Canthin 175-vuotisjuhlavuonna runsaasti
palstatilaa niin paikallisessa, maakunnallisessa kuin valtakunnallisessa mediassa. Sisäinen
tiedotus hoidettiin pääsääntöisesti sähköpostitse.
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5.

Koulutus

Yhdistys ei osallistunut koulutuksiin.

6.

Yleiskokoukset

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 9.5.2019 Kanttilassa ja ylimääräinen
yhdistyskokous elokuussa 2019.

7.

Keskeiset neuvottelut ja hankkeet Kanttilan projektin edistämiseksi

Vuoden 2019 aikana kaikki jäsentapaamiset olivat avoimia tilaisuuksia. Tähän
vuosikertomukseen on poimittu tapaamisia ja neuvotteluja ja niiden kautta pyritty kuvaamaan
yhdistyksen toimintaa Kanttilaprojektin edistämiseksi.
Tammikuussa Kanttilaan tutustui Anna Baijars, Gummeruksen
TAMMIKUU 2019

toimitusjohtaja, kustantaja sekä Kaapelitehdas, kiinteistö Oy
kaapelitalon hallituksen puheenjohtaja. Baijars kertoi

kiinnostuksestaan tulla esittelemään Kaapelitehtaan toimintamallia Kuopiossa järjestettävään
tilaisuuteen. Yhdistyksen näkökulmasta esimerkkejä Kanttilaan tarvitaankin.
Syksyllä 2018 aloitetut MC 175 -juhlavuoden Kuopion alueen Minnan Porstua
-suunnittelupalaverit jatkuivat tammikuussa Kuopion Asemakahvilassa. Mukana olivat
kuvataiteilija Kristiina Korpela, Kuopion kaupunginteatterin myyntipäällikkö Sanna Sutinen,
tietokirjailija ja kirjallisuuskriitikko Terhi Laitinen, Suomen tietokirjailijaliiton Pohjois-Savon
aluetoimikunnan vastaava Kaija Vuorio, Ilkka Markkula kirjallisuusseura Vestäjistä sekä
toiminnanjohtaja Anja Lappi.
Tammikuussa käynnistettiin yhteistyö viestintäyritys Ellun Kanat kanssa, joka alkoi
brainstorming-tilaisuudella Kuopion Muotoiluakatemialla. Ennen sitä tutustuttiin Kanttilaan
ja järjestettiin lehdistötilaisuus. Brainstorming-tilaisuuteen osallistuivat Minna Canthin talo
ry:n hallituksesta Seppo Karvinen, Harry Dunkel ja Anja Lappi. Kutsuttuina olivat myös
opiskelijat Mari, Anna ja Lotta Väänänen sekä Satu Lukkarinen, taiteilija Jaana Partanen,
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arkkitehti Heikki Lamusuo, Itä-Suomen yliopiston kehittämispalvelujen yhteyspäällikkö
Soile Kosunen, tuottaja Ulla-Maija Alanne ja tilanhaltijan ominaisuudessa Kuopion
Muotoiluakatemian hankekoordinaattori Merja Tapio. Kuopion kaupungin
markkinointijohtaja Kirsi Soininen pääsi paikalle tilaisuuden lopulla. Tilaisuudessa käytiin
lyhyesti läpi kampanjaviestinnän merkitystä ja uusia tapoja viestiä. Ryhmätöillä ja
osallistavia menetelmiä hyödyntämällä luotiin ehdotuksia ja ideoita Kanttilan kampanjaan.
Toiminnanjohtaja Anja Lappi
osallistui yhdessä Kansalaisvaikuttaminen Minna Canthin hengessä
-keskusteluun Minna Canthin

seuran järjestämässä avoimessa
yleisötilaisuudessa Oodissa
Helsingissä.

Tilaisuudessa

julkistettiin myös kuopiolaislähtöisen Elina Lappalaisen
Ihmeellinen Minna -lastentietokirja.
Tammikuussa järjestettiin palaveri MC 175 -juhlavuodesta Kuopion kaupungin kasvun ja
oppimisen sekä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueiden apulaiskaupunginjohtaja Pekka
Vähäkankaan, hyvinvointijohtaja Janne Hentusen ja markkinointijohtaja Kirsi Soinisen
kanssa. Yhdistys esitteli syksyn 2018 Minnan Porstua -palavereissa kansalaistoimintana
valmistellun suunnitelman juhlavuoden yhteismarkkinoinnista. Kuopion kaupunki ei katsonut
tarpeelliseksi perustaa yhteistä juhlatoimikuntaa, vaan linjasi markkinointityön tehtäväksi
Kuopion kansalaisaktivointiyksikössä ja juhlavuoden tarjonnan tuotettavaksi Kuopion
kaupungin omissa organisaatioissa, muun muassa museon näyttelyinä, some-näkyvyydellä ja
tiedotuksella kuopionseina.fi-verkkosivulla.
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Helmikuussa 2019 yhdistys tutustui Helsingin Sofia Future
HELMIKUU 2019

Farmin yhteisöllisiin toimistotilaratkaisuihin. Samalla reissulla
tutustuttiin Suomen Kansallisteatterin tuotannolliseen toimintaan

ja Minna Canthin merkitykseen Kansallisteatterin historiassa. Samalla sovittiin osana
valtakunnallista pääjuhlaa Kansallisteatterissa 18.3.2019 pidetyn Kanttilaklubin käytännön
järjestelyistä.

Tiedotusyhteistyötä tehtiin ennakkoon muun muassa ohjaaja, kirjailija Juha Hurmeen,
Suomen Kansallisteatterin tuottaja Hanna-Reetta Majasen, Minna Canthin seuran tiedottaja
Maiju Putkosen, graafikko Paula Karjalaisen, koodaaja Janne Kankkusen sekä Savon
Sanomien, Ylen ja Ilta-Sanomien toimittajien kanssa.
Helmikuussa toiminnanjohtaja Anja Lappi kävi esittelemässä Kanttilan kunnostusta opetusja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharjulle. Esittely tapahtui opetus- ja
kulttuuriministeriön, Taiteen edistämiskeskuksen ja Suomen Kuntaliiton järjestämän kuntien
kulttuuritoimintalakia koskevan infotilaisuuden yhteydessä Kuopion Musiikkikeskuksella.
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Kuopion kaupungin tervehdyksen toi apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas, joka nosti
puheessaan esille Minna Canthin 175-vuotisjuhlavuoden ja Kanttilan.
Yhdistys esitteli Kanttila-projektin helmikuussa myös Savonia-ammattikorkeakoulun ja
Taiken hallinnoimalle Luova Veto! -hankkeelle. Veto-päivä oli suunnattu luovien alojen
yrityksille, taiteilijoille, yhdistyksille, osuuskunnille ja freelancereille, jotka haluavat kehittää
palveluitaan ja liiketoimintaansa. Tapahtuma oli osa Luova Veto! -hankkeen palveluita,
joiden kohteena Kanttila osoittautui haasteelliseksi kohteeksi kehittää.
Projektin edistämiseksi yhdistys ryhtyi jo vuonna 2018 valmistelemaan Kanttilan tontin
myyntiä. Tavoitteena oli paitsi saada projektille rahoitusta myös vahvistaa yhteistyötä
Kuopion kaupungin kanssa. Helmikuussa Seppo Karvinen, Anja Lappi ja Heikki Lamusuo
esittelivät hanketta Kuopion kaupunkirakennelautakunnalle. Tilanteessa lautakunta toi esille,
ettei se pysty tekemään päätöstä, sillä esitelty aineisto oli tullut liian myöhään päättäjille eikä
hanke vaikuttanut kannattavalta, joten ehdotus vedettiin pois käsittelystä. Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen ehdotti yhdistykselle, että asian valmistelussa
kannattaa olla yhteydessä valtuustoryhmien puheenjohtajiin. Tapaamisaikoja ei
valtuustoryhmien puheenjohtajilta löytynyt koko vuonna, hankkeesta ei keskusteltu saman
pöydän ääressä eikä dialogia toistaiseksi syntynyt.
Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen kansalaistoiminnan yksikkö
järjesti aamukahvitilaisuuden Minna Canthin 175-vuotisjuhlavuoteen ohjelmaa tarjoaville
toimijoille Barson kulmalla. Tarjolla oli Minnan kakkua. Kaupunkiorganisaation osalta
pohdinnassa oli juhlavuoden kunniaksi näyttelyt museoissa, Minna & Maria -esitys
kaupunginteatterissa, AR-julisteet, MC 175 -servetit ja loppuvuodesta yhteisesite. Minna
Canthin talo ry esitteli suunnitelmiaan ja kutsui Kuopion kaupungin edustajia mukaan, mm.
Kansallisteatterin pääjuhlaan yhteismarkkinoinnin näkökulmasta.
Helmikuussa Anja Lappi esitteli Kanttilan suunnitelmia Taiteen edistämiskeskuksen
hankevastaava Arja Laitiselle ja Mikael Karikoskelle Pohjois-Savon Taiken yksikössä.
Edellinen vastaava tapaaminen oli kesäkuussa 2018. Palaverin aikana ilmeni edelleen, että
Taikella ei ole paikallisesti tai alueellisesti mitään operatiivisia tai viestinnällisiä
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instrumentteja osallistua Kanttila-projektiin. Arja Laitinen kehotti yhdistystä kutsumaan
läänintaiteilijoita Joensuusta ja Jyväskylästä mukaan Kanttilan suunnitteluun.
Helmikuussa Kanttila-projekti esiteltiin Kanttilassa Kuopion kaupunginjohtaja Jarmo
Pirhoselle, Pohjois-Savon liiton johtaja Marko Korhoselle ja Pohjois-Savon Elyn johtaja Kari
Virrannalle. Yhdistyksestä mukana olivat Harry Dunkel ja Seppo Karvinen sekä vieraina
taiteilija Jaana Partanen ja arkkitehti Heikki Lamusuo. Apulaiskaupunginjohtaja Pekka
Vähäkangas oli estynyt osallistumaan.

Tilaisuuden tavoitteena oli avata Kanttilan suunnitelmia, keskustella Kanttilan
kumppanuussuunnitelmista sekä esitellä Kanttilan merkitystä ja mahdollisia hyötyjä Kuopion
kaupungille. Tilaisuudessa läsnäolleet virkamiehet saivat samalla runsaan paketin päivitettyä
tietoa kulttuuritoimialasta. Vilkkaasta keskustelusta ei noussut esille konkreettisia ehdotuksia
kehittämistoimenpiteistä tai keskustelua laajemmin Kanttilan projektin vaikuttavuudesta,
kulttuurimatkailun kehittämisestä ja Kanttilan merkityksestä Vanha Kuopio -konseptin
veturina. Kaupunginjohtaja toi keskustelussa esille myös näkökulman, että koska kaupunki ei
omista Kanttilaa, ei kaupunki voi olla mukana projektissa.
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Kuopion Oppaat ry vietti merkkipäiväänsä Minna Canthin juhlavuoden tunnelmissa
Kanttilassa ja järjesti Kansainvälisen matkailuoppaiden päivän 21.2.2019. Tapahtumassa
pääsi tutustumaan Minna Canthiin sekä hänen hyviin ystäviinsä Elisabeth SteniusAarneenkallioon ja Juhani Ahoon. Kanttila sai myös valtakunnallista näkyvyyttä, kun Ylen
Puoli 7 -ohjelma kävi kuvaamassa Kanttilassa, toimittajanaan Regina Rask. Ohjelma tuli ulos
juhlavuoden kunniaksi 18.3.2019.
Helmikuussa valmisteltiin monia asioita. Kanttilan rakennus- ja sisältövaliokunnat
kokoontuivat ja laativat suuntaviivoja Kanttila-projektille. Korttelimuseon kanssa
käynnistettiin tiedotus- ja tuotantotyö kesän kahvilatoiminnan sekä Teatteri Neljäs Soitto
-ryhmän kanssa MINNAT - perhosten vuosi -esityksen tiimoilta. Helmikuussa oli vuorossa
myös jokavuotinen lumenluonti katolta Kuninkaankadun kulmassa
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Varsinainen Minna Canth 175 -juhlavuoden vietto käynnistyi
MAALISKUU 2019

Helsingissä maaliskuussa. Kanttilan projekti esiteltiin Suomen
kulttuurirahaston asiamies Juhana Lassilalle ja opetus- ja
kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvos Tiina Eerikäiselle.

Molemmat esittelyt vahvistivat Kanttilan muutos- ja korjaustyön tärkeyttä. Projektin
eteneminen sai paljon kiitosta, onhan sitä jo vuosikymmeniä odotettu. Mukana opetus- ja
kulttuuriministeriön esittelyssä oli Kuopion kulttuurihistoriallisen museon johtaja Merja
Heiskanen. Esittelyissä tuli esille mahdollisten rahoittajien toimintamahdollisuudet. Opetusja kulttuuriministeriö voisi edistää Kanttilan projektia vain, jos kaupunki on projektissa
mukana jollakin osuudella. Kulttuurihistoriallisen museon johtaja Merja
Heiskanen toi palaverissa esille uutena
tietona yhdistykselle, ettei Kuopion
kulttuurihistoriallinen museo ja Kuopion
kaupunki aio olla mukana projektissa.

Minna Canthin 175-juhlavuoden pääjuhla
oli 18.3.2019 Kansallisteatterissa. Pääjuhlan puhujana oli Minna Canth -juhlavuoden
suojelijana toimiva tasavallan presidentin puoliso, rouva Jenni Haukio. Juhlaa kunnioittivat
osallistumisellaan myös Eeva Ahtisaari, Tarja Halonen ja Tellervo Koivisto.
Juhla sai laajan näkyvyyden. Minäkin olen Minna -ohjelmakoosteessa kuultiin yllättäviä
tulokulmia 175 vuotta täyttävän Minna Canthin maailmaan ja ajatteluun Juha Hurmeen,
Anna-Mari Kähärän, Jenni Haukion, Merja Ylä-Anttilan sekä suurkuoron äänin. Juhla
lähetettiin myös suorana lähetyksenä. Ohjelman tuotannosta vastasivat Minna Canthin seura
ja Yle Kulttuuri. Minna Canthin talo

ry oli käsikirjoituttanut arkisen tilannekatsauksen

Kuopiosta.
Ennen valtakunnallista pääjuhlaa Minna Canthin talo ry järjesti Kansallisteatterin
Lavaklubilla ensimmäisen Kanttilaklubin. Tavoitteena oli esitellä Kanttilan ensimmäisiä
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tilasuunnitelmia laajalle yleisölle, keskustella Kanttilan merkityksestä ja herättää
yhteistyökumppaneiden kiinnostus projektiin.
Lavakeskustelua moderoi Anja Lappi. Illan alkuun Taiteen edistämiskeskuksen johtaja Paula
Tuovinen toi esille kommenttejaan siitä, mikä rooli Taikella voisi olla Kanttilan

kunnostuksessa. Hänen jälkeensä taiteilija Jaana Partanen ja arkkitehti Heikki Lamusuo
esittelivät Kanttilan tilasuunnitelmia. Seuraavaksi Voima-lehden päätoimittaja Jarkko
Kumpulainen ja tietokirjailija, Kanttilan voimahahmo Outi Vuorikari keskustelivat Kanttilan
merkityksestä Kuopiossa.
Teemoista ”Minna Canth muutti maailmaa, mutta voiko taide ja tiede muuttaa maailmaa ja
mikä rooli Kanttilalla voisi siinä olla” keskustelivat

Globe Art Pointin hallituksen

puheenjohtaja David Kozma, Taideyliopiston tutkimuskeskuksen johtaja Kai Lehikoinen ja
ANTI-festivaalin taiteellinen johtaja, vastaava tuottaja Johanna Tuukkanen.
Innostavassa tilaisuudessa julkistettiin myös kesän 2019 Kanttila-opaskierrokset Terhi
Laitisen ja Kristiina Korpelan esittelemänä sekä ANTI-festivaalin ja Minna Canthin talo ry:n
yhteistyöprojekti, itävaltalaisen Nesterval esityksen yhteistuottaminen Kuopioon syyskuussa
2019 osana ANTI - Contemporary Art Festivalia.
!13

Kanttilaklubi

oli menestys. Pääjuhla oli loppuunmyyty ja Kanttilaklubi keräsi vielä

Kansallisteatterin Klubin täyteen. Yhteistyöavauksia luotiin moneen suuntaan ja
yhteydenottoja tuli tilaisuuden jälkeen runsaasti.
Kuopiossa vietettiin Minna Canthin 175-vuotisjuhlapäivää 19.3. kahvitarjoilun, avoimien
ovien ja ohjelman merkeissä. Tapahtumasta on video yhdistyksen YouTubessa.

Iltajuhlassa kuultiin Minna Canthin elämänkaari hänen kirjeidensä kautta (lausunta Minna
Canthina Terhi Laitinen, säestys Anna Maria McElwain, klavikordi). Illan päättivät Outi
Vuorikarin tähdittämä tv-dokumentti Canth on täällä tänään (1994) ja Sylvi (1913), joka on
Teuvo Puron ohjaama melodraama ja ensimmäinen suomalainen kokoillan näytelmäelokuva.

Huhtikuussa Minna Canthin talo ry:n toiminta jatkui tiiviinä.
HUHTIKUU 2019

Järjestettiin yhdistyksen kevätkokous, digitoitiin Outi
Vuorikarin Kanttila-lehtileikearkistoa, käynnistettiin Palasina

Koko Nainen -valokuvanäyttelyn suunnittelu sekä neuvoteltiin Itä-Suomen yliopiston kanssa
mahdollisesta tiedekahvilaa ja residenssitoimintaa koskevasta yhteistyöstä. Lisäksi
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käynnistettiin

kuvataiteilija Kristiina Korpelan johdolla Kanttilan pihan kesäpuutarhan

rakentaminen, kiitos Kuopion kaupungin talkooavustuksen.

Huhtikuussa Anja Lappi vieraili Jyväskylän yliopistolla luennoimassa. Luento oli osa Vapaita
aatteita - Minna ja Ferdinand Canth Jyväskylässä -luentosarjaa. Aiheena oli Kanttilan
kunnostus ja kenelle se kuuluu. Anja Lappi toi esille erilaisia teemoja kulttuuriyrittäjyydestä,
taidehallinnosta, vaikuttamisesta ja päätöksistä Kanttilan näkökulmasta.
Kevään 2019 aikana yhdistys esitteli tilasuunnitelmia ja kävi suunnitelmien pohjalta
keskusteluja lukuisten organisaatioiden, yksittäisten arkkitehtien, yhdistysten, järjestöjen ja
taiteilijoiden kanssa.

Toukokuussa esittelyvuorossa oli jälleen apulaiskaupunginTOUKOKUU 2019

johtaja Pekka Vähäkangas. Neuvotteluissa keskusteltiin
mahdollisesta yhteistyöstä Kuopion kaupungin kanssa,

kohteena opetus- ja kulttuuriministeriön investointiavustukset kulttuuritilojen peruskorjaus-
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ja perustamishankkeisiin. Kuopon kaupunki ei vie Kanttila-hanketta kokonaisuudessaan
toistaiseksi eteenpäin keskustelun alle Kuopiossa.
Sen sijaan Kanttilan tonttikauppa eteni kesäkuussa Kuopion kaupunkirakennelautakuntaan,
missä se toisella kertaa listalle nostettuna hyväksyttiin. Itse kaupanteko siirtyi syyskuulle.
Toukokuun 12. päivänä muistettiin Minnaa, Minna Canth Kuopio ryn perinteisellä
patsaskäynnillä.
Kesäkuussa esittelyvuorossa oli Helsingistä käsin toimiva
KESÄKUU 2019

Pohjois-Savon valtuuskunta, jonka puheenjohtajana toimii
Päivi Lipponen. Vilkasta keskustelua herättänyt Kanttilan
esittely toteutettiin Skypen välityksellä.

Minna Canthin talo ry piti onnistuneesti kesäkahvilaa Korttelimuseolla kesän ajan. Pienen
kahvilan tavoitteena oli toimia yhdistyksen markkinointi- ja tiedotuskanavana ja se palveli
myös Korttelimuseon asiakkaita. Lisäksi kahvila toimi Minnat-näytelmän lähtöpaikkana ja
loppusyksystä myös Nesterval-esityksen taukotilana. Kahvilassa oli pieni puoti, josta pystyi
ostamaan tmuun muassa Kuopio 1918 -kirjoja sekä tutustumaan Kanttilan remonttiin ja
toimintaan.
Kesän aikana Kanttilan pihalla kesäpuutarha kasvoi. Kirjailijat Sirpa Kähkönen, Minna
Maijala, Tuula Iso-Hallila ja Jouni Tossavainen lahjoittivat puutarhaan yrttejä ja kasveja,
kukin omilla teksteillään. Kanttilan ikkunoihin ilmestyi Kanttilassa toimineiden henkilöiden
valokuvia Jouko Kivimäen kokoelmista. Kanttilan opaskierrokset kesäkeskiviikkoisin vetivät
ihmisiä. Kanttilan ja Minna Canthin merkityksellisyys tuli esille keskusteluissa hyvin
voimakkaasti.

HEINÄKUU 2019

Kuopion Vestäjät järjesti Eino Leinon kesäpäivät Kanttilassa.
Kanttila toimi myös Helen Schjerfbeckin syntymäpäivän

kunniaksi järjestetyn Koko Suomi Maalaa -akvarellitapahtuman sekä Kuopion
Barokkitapahtuman kiintopisteinä. Nämä olivat hienoja esimerkkejä missä järjestäjät
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esittelivät Kanttila-projektia ja keskustelivat taiteilijoiden, toimijoiden ja osallistujien kanssa
Kanttilasta luontevasti osana tilaisuuksiaan.
Heinäkuussa Kanttilan seinälle ilmestyi Minna Canthin AR-kierroksen juliste. Minna Canth
175-vuotisjuhlavuoden kunniaksi tehty, Kuopion kaupungin tilaama kaupunkikierros
ulkojulisteina kulkee Canthin aatteellisissa jalanjäljissä ja hänelle tärkeissä paikoissa.
Vieraita Kanttilassa kävi pitkin kesää ja Kanttilaan hakeutui ryhmiä tutustumaan tulevaan
kunnostusprojektiin. Ryhmiä oli muun muassa Jyväskylästä, Helsingistä, Kuopiosta ja
Varpaisjärveltä.

Elokuun alussa vietettiin Kanttilan kesäjuhlia. Tilaisuudessa
ELOKUU 2019

tietokirjailija Outi Vuorikari kertoi kesän puutarhaprojektista
sekä kirjailijoiden lahjoittamista yrteistä ja kasveista. Juhlassa

esiintyivät Kuopion kaupunginteatterin näyttelijä Virpi Rautsiala ja kitaristi Mikko Siirola.
Kirjailija, ohjaaja Juha Hurme kertoi omia näkemyksiään Kanttilan projektista.
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Tapahtumaan osallistui myös Kuopion kaupungin markkinointijohtaja Kirsi Soininen.
Tapahtumasta on video yhdistyksen YouTube kanavalla.
Elokuun ajan Kanttilassa oli valokuvanäyttely. Palasina koko Nainen – Viestejä
näkymättömältä vyöhykkeeltä -näyttely oli Tiina Haringin ja Mirkka Nyrhisen
mediataideteoskokonaisuus, joka koostui kuvista ja lisätyn todellisuuden videoista, viesteistä
näkymättömältä vyöhykkeeltä.

Elokuussa Kanttila oli esillä Suomen Ateljeesäätiön järjestämässä Suomen Residenssitoimijoiden tapaamisessa Mäntässä, Suomen Naisyhdistyksen kesäkokoontumisessa Suomen
Kukkasrahasto ry:n palvelukodissa Katajanokalla Helsingissä, kulttuuripääkaupungin
(Saimaa-ilmiö) hakuprosessin sparraustilaisuudessa, ProAgrian, Kuopion seudun ja PohjoisSavon maakunnan European Region of Gastronomy -hankkeen tiloissa sekä lapsille
suunnatussa Juha Laukkasen Minna Canth -nukketeatteriesityksessä. Ja elokuussa piipahti
Minna Canthin talo yhdistyksen yksi perustajajäsen,

Paavo Lipponen jokavuotisella

kesäkäynnillään kuulemassa Kanttilan uutiset.
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Syyskuussa Minna Canthin talo ry sai vieraakseen opetus- ja
SYYSKUU 2019

kulttuuriministeriöstä kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston
taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualueen kulttuuriasiainneuvos

Tiina Eerikäisen. Esittelytilaisuuteen Kanttilassa osallistuivat myös Kuopion kaupungin
apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas, Kuopion kaupunginteatterin näyttelijä Virpi
Rautsiala, kuvataiteilija Kristiina Korpela, tietokirjailija Outi Vuorikari, Kuopion
kulttuurihistoriallisen museon intendentti Mikko Paalanen, intendentti Helka Kinnunen ja
Anja Lappi. Kanttilaan tutustuminen oli osa Tiina Eerikäisen päiväohjelmaa, jonka aikana
hän tutustui opetus- ja kulttuuriministeriön osarahoittamiin kohteisiin: Kuopion
kaupunginteatteriin sekä remontin alla olevaan Kuopion kirjastoon ja Kuopion museoon,

tarinoiden kortteliin. Esittelytilaisuudessa tuotiin esille Kanttilan tulevaisuuden suunnitelmia.
Tiina Eerikäinen kertoi ministeriön mahdollisuuksista Kanttilassa ja sanoi Kuopion
kaupungin roolin olevan yksi tekijä Kanttilan etenemisessä. Kristiina Korpela toi
voimakkaasti esille taiteilijoiden tilatarpeet ja Outi Vuorikari kertoi vuosikymmeniä
jatkuneesta Kanttila-projektista. Jo elokuussa Pohjois-Savon Liiton tiedottajan Jari Sihvosen
vireillelaittama ehdotus EU:n Urban Innovative Actions (UIA) -rahoitusohjelmahausta eteni
valmisteluun. Toiminnanjohtaja selvitti puhelinkeskusteluissa eri kaupunkien vastaavat
hankkeet ja prosessiin liittyvät asiantuntijatarpeet. Joulukuun loppuun auki olevan UIA-haun
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yhtenä teemana oli tällä kertaa kulttuuri ja kulttuuriperintö ja hakijakumppanina tulisi olla
kaupunki. Kaupungilta pyrittiin saamaan syys- ja lokakuun aikana rahoitushaun valmistelua
varten

tapaamisaikaa, mutta tuloksetta

ja hankehakuun varattu henkilöstö ja hankehaku

jouduttiin valitettavasti perumaan.
Kanttilaan liittyvä merkittävä kulttuurihistoriallinen löytö tehtiin kesällä 2019. Suomen
Naisyhdistyksen, jonka sihteerinä ja perustajana Minna Canth on toiminut, alkuperäiset
pöytäkirjat sijaitsevat nykyisen Palvelualan Opiston (ent. Kuopion talouskoulu) entisen
Pedagogillisen oppikoulun kellarissa laatikossa. Kuopion historiallisen museon
konservaattori kävi toteamassa löydön arvokkaaksi.

Tonttikauppa toteutui syyskuussa 2019. Kiinteistö Oy Minna Canthin katu 20-22 myi tontin
kaupungille 270 000 eurolla. Kaupunki vuokrasi tontin Kiinteistö Oy Minna Canthin katu
20-22:lle 40 vuodeksi eteenpäin. Kaupan yhteydessä määriteltiin, että Kanttilan
muutoskorjaustyöt on

aloitettava viimeistään viiden vuoden kuluttua. Syyskuussa alkoi

tapahtua. Arkkitehtitoimisto Hannu Puurunen käynnisti pitkään suunnitellun
rakennushistoriallisen selvityksen toteuttamisen ja Rak-Fix Kanttilan haitta-ainetutkimukset.
Savonia-ammattikorkeakoulun rakennusarkkitehti-opiskelijat ja talotekniikan opiskelijat
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osallistuvat molempiin. Haitta-ainenäytteet analysoi kuopiolainen yritys MikroBioni.
Näytteistä löytyi asbestia, mikä viittaa Kanttilan viimeisimmän, vuonna 1974 toteutetun
remontin aikoina käytettyihin materiaaleihin. Näytteidenottoa jatketaan muutos- ja
korjaustyön edetessä purkuvaiheessa.
Syyskuussa Minna Canthin 175-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Wienissä toimiva
performanssiryhmä Nesterval vei yleisönsä suomalaisen kirjailijan ja yhteiskunnallisen
aktivistin työn innoittamaan immersiiviseen teatteri-seikkailuun. Hahmot ja juonen elementit
perustuivat Minna Canthin (1844-1897) Anna-Liisaan (1895) ja itävaltalaisen
humanistikirjailijan Marie von Ebner-Eschenbachin (1830-1916) teokseen Krambambuli
(1885). Uudessa seikkailussaan Nesterval yhdisti sukupuolirooleja ja -malleja avaten kodin
käsitteen moniarvoiselle yhteiskunnalle. Yleisö osallistui aktiivisesti esitykseen ja sai liittyä
kodin kaipuun maagisuuden etsintään yrittäen vastata suuriin kysymyksiin vieraudesta,
väkivallasta, rakkaudesta ja syyllisyydestä. Kokemus oli ainutlaatuinen, yhteistyö onnistui
erinomaisesti!

Anna-Liisa Nesterval oli Nestervalin ja Brut Wienin yhteistuotanto, jota tuki Wienin
kaupungin kulttuurisuhteiden yksikkö. Esityksen pääkieli oli englanti ja kesto noin kolme
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tuntia. Anna-Liisa Nesterval tuotettiin Kuopiossa yhteistuotantona ANTI-festivaalin, Minna
Canthin talo ry:n ja Tanssiteatteri Minimin kanssa yhteistyössä Kuopion korttelimuseon
kanssa. Teosta tuki Goethe-instituutti ja Itävallan kanslerinvirasto sekä Minna Canthin talo
ry:n saama Taiteen edistämiskeskuksen apuraha.
Syyskuussa Minna Canthin talo ry osallistui kutsuttuna Saimaa-ilmiö-kulttuuripääkaupunkihankkeen valmistelutilaisuuksiin sekä suunnitteli ja kirjoitti sisältöjä. Kanttilassa
vieraili toimittaja Sanna Kangasniemi Helsingin Sanomista. Kanttila-projektia esiteltiin
Suomen kulttuurirahaston Pohjois-Savon maakuntarahaston juhlaillallisella.
Lokakuussa käynnistyi residenssitoiminnan tarveselvitys
LOKAKUU 2019

Kanttilan sisältösuunnitelman edistämiseksi. Taiteen maisteri,
kuvataiteilija, tohtoriopiskelija ja entinen HIAPin pitkäaikainen
johtaja Jaakko Rustanius Helsingistä aloitti selvitystyön

haastattelemalla Kuopion alueen taiteilijoita, taidejärjestöjä ja oppilaitosten edustajia.
Anja Lappi käynnisti yhteistyöneuvottelut Hollantiin. Tavoitteena on toteuttaa
tutustumismatka TransArtists residenssitoimintaan.
Lokakuussa digitoitiin Minna Canthin kauppa-apulaisena toimineen Maikki Niskasen
tarinoita C-kasetilta ja valokuvista videomuotoon. Raija Pohjalainen ja Miika Kleemola
toteuttivat projektia, jonka ensimmäinen osa esitettiin Minna Canth -seminaarissa.
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Kuopiolainen luontodokumentaristi Jouni Ohtamaa antoi
MARRASKUU 2019

asiantuntija-apua tulevan Kanttilan näyttelytilojen
suunnitteluun.

Minna Canthin talo ry oli mukana Kuopion Nenäpäivä -tilaisuudessa.

Yhdistys järjesti

yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa 175-vuotisjuhlavuoden Minna Canth -seminaarin.
Tilaisuuden avasi Itä-Suomen yliopiston rehtori Jukka Mönkkönen. Aiheesta ”Johtaja, äiti,
yrittäjä, tutkija – onnistuuko näiden yhdistäminen nykyisin” kertoivat

Itä-Suomen

yliopistosta apulaisprofessori, Business Schoolin johtaja Saara Julkunen ja yliopistonlehtori
Mari Käyhkö. Itä-Suomen yliopisto jatkoi aiheesta ”Yhteiskuntaluokka työläistaustaisten
tyttöjen kouluttautumisessa”. Päivän päätti aiheesta ”Minna Canth ja luonnontieteet”
emeritusprofessori Atte von Wright Itä-Suomen yliopistosta.
Minna Canthin talo ry osallistui marraskuussa eurooppalainen kulttuuriperintötunnus
(European Heritage Label) käytäntöjä ja kokemuksia -seminaariin, missä

kuultiin

puheenvuoroja tunnuksen ydintoimijoilta sekä muiden maiden kohteista. Seminaarissa
puhuivat muun muassa eurooppalaisen kulttuuriperintötunnuksen koordinaattori Jutta Kastner
(Euroopan komissio) ja kohteista päättävän asiantuntijapaneelin jäsen Gábor Sonkoly (Ettvös
Loránd University, Budapest). Kohteiden kokemuksista kertoivat Gerald Wagenhofer
(Wienin kuninkaallinen palatsi, Itävalta), Saulius Rimas (Kaunasin sotienvälinen
arkkitehtuuri, Liettua) sekä Krista Sarv (Suurkillan talo, Tallinna). Kuopion
kaupunginhallitus päätti helmikuussa 2018, että Kuopion kaupunki on mukana, jos Suomi
hakee eurooppalaista kulttuuriperintötunnusta. Tunnuksen pääteemoiksi on kaavailtu tasaarvoa, sananvapautta ja koulutusta.
Marraskuussa Minna Canthin talo ry vieraili Turussa, missä nuoret taiteilijat olivat tuottaneet
Minna Cunt - valtakunnan kauhein akka -esityksen. Kanttila sai Turussa paljon näkyvyyttä:
siellä järjestettiin esittelytilaisuus ja Kanttilasta uutisoitiin Turun Sanomissa. Akkamuseoryhmä pyrkiikin järjestämään Kuopiossa esityksiä teoksestaan.
Yhteistyö muusikko-esiintyjä Eija Ahvon ja Susanna Haaviston sekä kirjailija Minna
Maijalan kanssa käynnistyi marraskuussa 2019. Kanttila-projektia esiteltiin myös Rosebudin
järjestämässä kirjanjulkistamistilaisuudessa Kuopion Apajassa. Antti Heikkisen ja Nina
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Honkasen luotsaamassa keskustelutilaisuudessa käsiteltiin Minna Canthin teemojen
ajattomuutta ja ajallisuutta tämän päivän kirjailijoiden näkökulmasta.

Joulukuuussa yhdistys ryhtyi valmistelemaan aineistoa
JOULUKUU 2019

tarjouspyyntöjä varten Kanttilan pääsuunnittelijasta.
Residenssitarveselvitys eteni ja alueen taiteilijoille teetettiin

tarveselvityksen tueksi haastatteluja ja kyselyjä. Tämän lisäksi toiminnanjohtaja Anja Lappi
kontaktoi mm. taidejärjestöjä. Keskusteluja tilatarpeista ja Kanttilan merkityksestä

käytiin

mm. Ars Liberan puheenjohtajan Sanna Nissisen kanssa. Keskusteluissa tuli usein esille,
kuinka hajallaan toimijat ovat ja miten ns. yhteisiä tukipalveluja kaivataan oman taiteellisen
työn toteuttamiseksi.
Vuoden 2019 aikana yhdistys järjesti itse tai oli mukana yhteistyössä lukuisissa eri
tapahtumissa.

Tavoitteena oli markkinoida, tiedottaa, verkostoitua ja löytää

yhteistyökumppaneita. Tapahtumien sisältöä on kuvattu edellisessä kappaleessa. Liitteessä
tarkemmat tapahtumatiedot. Erityisesti residenssitoiminta herätti pitkin erinomaista
pohdiskelua ja keskustelua.

8.

Edustus ja jäsenyys muissa yhteisöissä

Minna Canthin talo ry liittyi Suomen Kotiseutuliittoon ja sai Kuopio–Tahkokumppanuusjäsenyyden. Yhdistys haki VB-valokuvakeskuksen jäsenyyttä, mutta jäsenyyttä
ei myönnetty.

9.

Yhteistyö

Kanttila-projektin suunnitteluun ja kunnostustyöhön osallistuivat Savoniaammattikorkeakoulun rakennusarkkitehtiopiskelijat ja talotekniikan opiskelijat opettajien ja
alan asiantuntijoiden ohjauksella. Kanttilan palvelumallien suunnittelijoina ja tekijöinä
toimivat saman oppilaitoksen edustajat sekä palvelualojen yhteistyökumppanit. Muita
oppilastöitä ei aloitettu. Opiskelijoille ja opettajille järjestettiin kuusi esittelytilaisuutta.
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Minna Canthin talo ry aloitti yhteistyön Kuopion kulttuurihistoriallisen museon, Minna Canth
Kuopio ry:n ja Minna Canthin seuran kanssa sekä verkostoitui yhdistyksen ja järjestöjen
kanssa eri tilaisuuksissa.

Kuopion historiallisen seuran kanssa käynnistettiin Kanttilasta

Kuoppijjoon -työpajakokonaisuuden tuottaminen.

10.

Kanttilan tila- ja toimintamalli vuoden 2019 lopussa

Kunnostettu Kanttila tulee olemaan yhtä Minnan Salonkia: eteläsiivestä löytyvät näyttely- ja
taidetila sekä Snellmanin puiston varresta yhteisöllinen työskentelytila. Kahvila-ravintola ja
Minnan Puoti tarjoavat uniikkia ostettavaa. Kuisti-näyttämötila voi järjestää ympärivuotisesti
esityksiä. Kuusi huonetta tarjoaa tiloja taiteen ja tieteen tutkijoille sekä satunnaisille
majoittujille.
Kanttilasta tulee paikka, joka jatkaa Minna Canthin henkistä perintöä. Kulttuurikeskus
keskittyy sanataiteen ja journalismin aloihin, laajemmin sananvapauden, ihmisoikeuksien,
tasa-arvon ja demokratian sekä taiteen ja yhteiskunnan suhdetta käsitteleviin teemoihin unohtamatta kahvitaukojen ja viihtyisän vapaa-ajan merkitystä.
Kanttilasta tulee kulttuurin kohtaamispaikka, kansainvälinen ja kiinnostava residenssikeskus, jonka toiminta on ympärivuotista.
KANTTILAAN ON SUUNNITTEILLA SEURAAVAT TILAT:
1) Minnan Puoti 2) Kahvila 3) Kuisti/esitystila 4) Minnan Salonki 5) Minnan Ruokasali
6) Taidetyötila 7) Näyttelytila 8) Työtila 9) Huoneita.

11.

Talous

Minna Canthin talo ry on yleishyödyllinen ja aatteellinen yhdistys. Sen omistuksessa on
tontilla sijaitseva Kiinteistö Oy Minna Canthin katu 20-22. Tontin omistaa Kuopion kaupunki
5.9.2019 alkaen.
Kiinteistö Oy Minna Canthin katu 20-22 myi tontin kaupungille syyskuussa 2019 hintaan 270
000 euroa ja saadulla summalla mm. lyhennettiin kauppasummaa 55 000 eurolla. Kaupunki
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vuokrasi tontin Kiinteistö Oy Minna Canthin katu 20-22:lle 40 vuodeksi eteenpäin. Kaupan
yhteydessä määriteltiin, että Kanttilan muutoskorjaustyöt on aloitettava viimeistään viiden
vuoden kuluttua.
Varainhankintaa varten Minna Canthin talo ry toteutti esittelytilaisuuksia, neuvotteluja ja
suunnittelutilaisuuksia, mutta ei onnistunut neuvottelemaan mittavampaa rahoitusta.
Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Savon maakuntarahasto myönsi Minnan Canthin talo
ry:lle 30 000 euroa Kanttilan rakennuksen rakennushistoriallisen selvityksen teettämiseen.
Jenny ja Antti Wihurin säätiö myönsi yhdistykselle 15 000 euroa Kanttilasta Kuoppijjoon
lapsille ja nuorille suunnatun työpaja- ja julkaisusarjan toteuttamiseen. Kuopion kaupunki
tuki 3 000 eurolla MC 175 -juhlavuotta.
Yhdistys jatkoi apurahojen hakua ja rahoitusneuvotteluja. Muut yhdistyksen tulot koostuivat
vuokratuloista. Kanttilassa oli lyhytaikaisesti vuokralla kaksi muusikkoa, yksi kuvataiteilija
ja yksi elokuvantekijä sekä syyskuusta lähtien Lujatalo, joka vuokrasi Konttisen
rakennusprojektia varten työmiehille Kanttilasta alakerran tilat.
Yhdistyksen kulut koostuivat pääosin lämmitys- ja sähkökuluista, yksittäisistä
tapahtumamenoista, hallintokuluista, toiminnan kehittämiskuluista sekä yhdistyksen muista
kuluista.
Tilikauden tuotot olivat 4 908 € (edellisenä vuonna 3667,60 €), varainhankinta 9 291,90 €
(edellisenä vuonna 6 927 €),

avustukset 50 849,33 € (edellisenä vuonna 26 400 €).

Tilikauden tulos oli -13 887,23 € (edellisenä vuonna -22 674,24€).

12. Lopuksi
175 - juhlavuosi oli työntäyteinen, taloudellisesti todella haastava, osin sirpaleinen, mutta
kaiken tehdyn työn arvoinen. Palkitsevaa oli keskeisten yhteistyökumppaneiden
hahmottuminen, rakennushistoriallisen selvityksen käynnistyminen, Kanttilan merkityksen
kirkastuminen tasa-arvon keskuksena

ja monissa keskusteluissa ilmennyt syvä ymmärrys

projektin tärkeydestä.
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Minna Canth (1844-1897) asui Kuopiossa Kanttilassa nuoruusvuosinaan 1853 - 1863 sekä
uudelleen leskeksi jäätyään vuodesta 1880 aina kuolemaansa vuoteen 1897 saakka. Minna
Canth oli seitsemän lapsen yksinhuoltaja, kauppias, kirjailija, naisasianainen ja
yhteiskunnallinen vaikuttaja. Hän oli kirjallisuutemme uudistaja ja suomalaisen realismin
uranuurtaja sekä ensimmäinen suomenkielinen sanomalehtinainen. Monet hänen
kaunokirjallisista teoksistaan ovat suomalaisen kirjallisuuden klassikoita.

Minna Canthin elämäntyöllä on ollut suuri merkitys Suomen kehittymiseen koulutuksen ja
tasa-arvon edelläkävijämaaksi. Aihe on edelleen ajankohtainen. Suomi on vuodesta toiseen
ollut PISA-tutkimuksen kärkeä ja pääministeri Sanna Marinin naisenemmistöinen hallitus on
herättänyt kiinnostusta myös kansainvälisessä mediassa. Canthin syntymäpäivä 19.
maaliskuuta on tasa-arvon päivä ja kansallinen liputuspäivä. Minna Canth on ensimmäinen
suomalainen nainen, joka on saanut oman liputuspäivän. Liputuspäivää on vietetty vuodesta
2007 lähtien.
Minna Canth kirjoitti Kanttilassa mittaamattoman arvokasta tekstiä. Meidän vastuu on
kirjoittaa tulevaisuutta.

”Mutta Minna Canthin talo on vielä enemmän: se on kappale koko Suomen kulttuurihistoriaa.
Se oli aikanaan suomalaisen kirjallisuuden keskipiste, ihailtu ja pelätty. Sieltä singahteli ympäri
maata sanoja, joiden vaikutus tuntuu vielä tänäänkin.
Minna Canthin elämäntyö kuuluu koko maalle.”
Kirjallisuudentutkija Kai Laitinen ( v. 1984, Helsingin Sanomat)

Kuopiossa 30.4.2020
Anja Lappi
Minnna Canthin talo ry
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TAPAHTUMIA 2019
1. Brainstrorming viestintätoimisto Ellun Kanat
Yhdistys aloitti vuoden vahvasti ja järjesti yhteistyössä viestintätoimisto Ellun Kanat
yrityksen kanssa markkinointikampanjan Kick Offin Kuopiossa Rouvasväenyhdistyksen
tiloissa. Tilaisuuden tavoitteena oli Kanttilasta tiedottaminen, työpajamuotoisesti Kanttilaan
tulevan toiminnan suunnittelu sekä verkostoituminen. Tilaisuus onnistui erinomaisesti.
Kanttilan markkinointikampanja eteni tilaisuudessa syntyneiden ideoiden pohjalta.
Tilasuuteen osallistui yhdistyksen puolesta Anja Lappi, Harry Dunkel ja Seppo Karvinen.
Historiallisesta seurasta Ulla-Maija Alanne sekä Terhi Laitinen. Suunnittelu- ja
arkkitehtitoimistosta Jaanan Partanen ja Heikki Lamusuo. Järjestelyissä avusti Savonian
tuottajaharjoittelija Satu Lukkarinen. Tilaisuus käynnisti vuoden 2019 MC 175 juhlavuoden.
2. KanttilaKlubi 18.3.2019
Minna Canthin ja tasa-arvon päivän kunniaksi 18.3.2018 yhdistys järjesti Suomen
Kansallisteatterissa Kanttila Klubin. Tapahtumatuottamisessa mukana toimivat
tuotantoharjoittelijat Satu Lukkarinen ja Ulla-Maija Alanne. Tilaisuuteen oli vapaa pääsy.
Osallistujia oli 100 henkilöä.
klo 16.00
Lavaklubi aukeaa.
klo 16.30-17.00
Kanttilaa suunnitellaan, mikä rooli voisi Taikella olla?
Minna Canthin talo ry hallituksen pj. Anja Lappi
Kanttilan suunnitelmat
Taiteilija Jaana Partanen ja arkkitehti Heikki Lamusuo, pa-la.fi
Paula Tuovinen, Johtaja Taiteen edistämiskeskus
17.00-17.30
Mikä on Kanttilan merkitys Kuopiossa?
Jarkko Kumpulainen, Päätoimittaja, VOIMA
Outi Vuorikari, Tietokirjailija, Kanttilan voimahahmo
17.30-18.00
MC 175 juhlavuosi Kuopiossa
Anja Lappi esittelee juhlavuoden ohjelmaa yhdessä tietokirjailija Terhi Laitisen kanssa
18.00-18.30
Minna Canth muutti maailmaa. Voiko taide ja tiede muuttaa maailmaa ja mikä rooli
Kanttilalla voisi olla?
David Kozma, Globe Art Pointin hallituksen puheenjohtaja
!28

Kai Lehikoinen, tutkimuskeskuksen johtaja, CERADA
ANTI - Contemporary Art Festivalin taiteellinen johtaja - vastaava tuottaja Johanna
Tuukkanen
18.30-19.00
Osa vieraista siirtyy katsomaan juhlanäytöstä.
19.00-n. 20.30
Juhlanäytös näkyy striimattuna lavaklubilla!
n. 21.00
Ilta jatkuu Klubilla!
3. Avoimet ovet Kanttilassa
Ti 19.3.2019 Klo 15.00 - 17.00
Minnan kahvit, kera Minna Canth, Kanttilan suunnitelmiin tutustumista, avoimet ovet.
Tule kertomaan mielipiteesi!
4. Kanttila Talkoot
ma 3.6.2019 klo 16.00-18.00 KANTTILASSA
Tervetuloa suunnittelemaan yhteisöllistä kaupunkipuutarhaa Kanttilan sisäpihalle. Talkoissa
raivataan pihaa, jalkakäytävät, ulkovarasto ja soveltuvin osin sisätiloja. Omat työvälineet
mukaan!
Klo 17.00 kuvataiteilija Kristiina Korpela kertoo puutarhasuunnitelmista & yrttitarhasta - tule
mukaan ja kerro myös oma ideasi!
Huom! Suunnitteilla kasvihuone ja leikkimökki.
Klo 18.00 Kanttilan opastuskierros kenraalikierros, vapaa pääsy.
Talkookahvit. Kuopion kaupunginteatteri, Kuopion kaupunginorkesteri, Kuopion
kansalaisopisto, Kuopion kaupunginkirjasto, ANTI-festival, ITAK, RIISA, Tanssiteatteri
Minimi, Kuopion museo ja Kanttila.
5. Eino Leinon päivä
Eino Leinon päivää vietetään Kanttilassa lauantaina 6.7.2019 mitä loistavimmalla tavalla!
Juhlapäivän ohjelmassa:
klo 10.00-16.00 pohjoissavolaisten kirjoittajien kirjanmyyntipöytä
Pop-up-kahvila avoinna
klo 12.00 Runomatinea
klo 14.00 Terhi Laitinen ja Tuula Hult-Hallikainen lausuvat Minna Canthin ja Elisabeth
Järnefeltin kirjeitä. Tapahtumaan on ilmainen sisäänpääsy, tervetuloa!
Tapahtuman järjestää Vestäjät ry.
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6. Suuri maalaustapahtuma
Keskiviikkona 10.7.2019
klo 9-10 Tapahtumaan ilmoittautuminen on auki Kanttilassa
klo 10-16 Virallista maalausaikaa tekijöiden haluamissaan paikoissa ulkona tai sisällä
Kuopiossa. HUOM. Teokset on palautettava Kanttilaan klo 16 mennessä!
klo 16-18.45 Maalaustapahtuman aikana tehdyt teokset hinnoitellaan, valokuvataan ja
ripustetaan Kanttilan seinälle. Jokaisella teoksella tulee olla nimi.
klo 19-20 Yleisölle avoimet näyttelyn avajaiset
Torstaina 11.7.2019
klo 12-18 Pop up -myyntinäyttely Kanttilassa
klo 18-20 Näyttelyn purkaminen alkaa. Jokainen hakee teokset tänä ajankohtana, perjantaina
12.7. klo 12-18 välisenä aikana tai sopimuksen mukaan
7. Minnan musiikkisuunnistus
Kevyt kävelysuunnistus Minna Canthin jalanjäljissä tarjoaa kuntokuurin keholle ja kauneutta
korville! Tietoa ja taidetta yhdistävää retkeä voi jatkaa sujuvasti klo 15 alkavalla konsertilla.
Lähtö liukuvasti Kanttilasta (Minna Canthin katu 22) klo 13-13.45. Reitin varrella on
musiikkipisteitä, sen kokonaispituus on n. 3 km ja se päättyy Pyhän Johanneksen kirkolle,
jossa alkaa klo 15 BarokkiKuopion interaktiivinen Kijk van der keuken -konsertti jossa
esiintyy Royal Wind Music -yhtye Hollannista!
Minnan musiikkisuunnistuksen järjestää BarokkiKuopio -festivaali yhteistyössä Minna
Canthin talo ry:n kanssa.
8. Kuopio 1918
LA 27.7.2019 klo 14.00
Kuopio 1918 teoksen tekijä, tietokirjailija Markku Niskanen
esittelee kirjaansa. Teosmyynti.
Paikka: Korttelimuseon pieni kahvila.
Vapaa pääsy.
9. Kanttilan Kesäjuhlat
KANTTILAN KESÄJUHLAT | pe 2.8.2019 klo 19.00
Tervetuloa kesäjuhliin Kanttilaan (Minna Canthin katu 22, Kuopio). Luvassa pientä
ohjelmaa, puheita, Kanttilan suunnitelmien esittelyä ja yhteistä suunnittelua! Ja pientä
tarjoilua! Tule, suunnitellaan yhdessä Kanttilaa Kulttuurin käyttöön.
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10. Palasina koko Nainen -näyttely
Palasina koko Nainen -näyttelyn avajaiset
to 8.8.2019 klo 20.00-21.30
Kanttila, Minna Canthin katu 22, Kuopio
www.kanttila.fi Oma älylaite ja kuulokkeet mukaan!
Palasina koko Nainen
- Viestejä näkymättömältä vyöhykkeeltä
Tiina Haringin ja Mirkka Nyrhisen mediataideteoskokonaisuus koostuu kuvista ja lisätyn
todellisuuden videoista, viesteistä näkymättömältä vyöhykkeeltä. Teoksissa avautuu maailma,
jonne pudotaan, jota kukaan ei näe ja jossa sankareita ei ole. Maailma, jossa kamppaillaan
nähdyksi tulemisen tarpeen, heikkouden paljastumisen pelon ja ulkopuolisten odotusten
ristiaallokossa.
”Olen hyödyke. Roolini on tuottaa ja ylläpitää muita. Näkymättä paras.”
”Minulla oli haaveita perheestä, joista yhtäkään lapseni ei täyttänyt.”
Silti on rakkaus. Ja huumori.
Konsepti: Tiina Haring ja Mirkka Nyrhinen Toteutus: Tiina Haring, Mirkka Nyrhinen, Antti
Puumalainen, Antti Lindholm
11. Kanttilan kierrokset
Tervetuloa tutustumaan Minna Canthin kotitaloon Kanttilaan!
Kesäkeskiviikkoisin pääsee syventymään Minna Canthin elämään Kuopiossa ja tutustumaan
hänen kotitaloonsa Kanttilaan opastettujen kierrosten muodossa! Matkassa mukana on myös
itse Minna Canth sekä muita tunnettuja kuopiolaisia kertomassa tämän suuren
vaikuttajanaisen merkityksestä.
Kesäkuu
5.6., 12.6., 19.6., 26.6.
Heinäkuu
3.7., 10.7., 17.7, 24.7.,31.7
Elokuu
7.8., 16.8, 21.8., 28.8.
Kierroksien kesto on noin 45 minuuttia ja osallistumismaksu on 5 € (huom. alle
kolmevuotiaat pääsevät mukaan ilmaiseksi). Lipun hintaan sisältyy tiivis, mutta tuhti
tietopaketti Minnasta.
Ryhmävaraukset info@minnacanth.fi
Lisää: www.kanttila.fi
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12. Minnat Perhoset
Teatteri Neljäs Soitto: MINNAT – perhosten vuosi
Viimeiset esitykset:
su 25.8. klo 17.00
to 29.8. klo 17.00
pe 30.8. klo 17.00 ja 19.00
la 31.8. klo 17.00
https://www.tiketti.fi/minnat-perhosten-vuosi-kuopion-korttelimuseo-kuopio-lippuja/61578
Teatteri Neljäs Soitto:n produktio Minna Canthin 175 –vuotisjuhlan kunniaksi antaa äänen
niille naisille, joiden ääni ei ole tullut kuuluviin ja tekee näkyväksi naisten maailmaa – sen
syvimpiä ajatuksia selviytymisestä, taistelusta ja elämästä sen kaikkine puolineen Minna
Canthin hengessä, pysytellen kuitenkin tiukasti tässä päivässä.
Esityksen keskiössä olevilla ensikertalaisilla naisilla ei ole aikaisempaa kokemusta
teatterityöskentelystä. Heidän henkilökohtaiset selviytymistarinansa kulkevat osana tarinaa.
13. Minna Canth seminaari
15.11. Minna Canth -juhlavuoden symposiumi, Kuopio
-Aika: Perjantai 15.11.2019 klo 12.00–15.00
Paikka: Elokuvateatteri Kino Kuvakukko, Vuorikatu 27, Kuopio
Ilmoittautuminen 11.11. mennessä ilmoittautumislomakkeen kautta. Linkki
ilmoittautumislomakkeelle löytyy täältä: https://www.uef.fi/-/15-11-minna-canthjuhlavuoden-symposiumi-kuopio
OHJELMA
klo 12.00-12.30 Kahvit Kuvakukon aulassa ja tutustuminen Kanttilan remonttiin ja
suunnitelmiin
klo 12.30-12.40 Tilaisuuden avaus, rehtori Jukka Mönkkönen, Itä-Suomen yliopisto
klo 12.40-13.10 Johtaja, äiti, yrittäjä, tutkija – onnistuuko näiden yhdistäminen nykyisin,
apulaisprofessori, Business School johtaja Saara Julkunen, Itä-Suomen yliopisto
klo 13.10-13.40 Yhteiskuntaluokka työläistaustaisten tyttöjen kouluttautumisessa,
yliopistonlehtori Mari Käyhkö, Itä-Suomen yliopisto
klo 13.40-14.10 Minna Canth ja luonnontieteet, emeritusprofessori Atte von Wright, ItäSuomen yliopisto
klo 14.10-15.00 Keskustelua ja yhteenveto, pj. Anja Lappi
Symposiumin juontajana toimii luova johtaja Anja Lappi.
Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Tervetuloa!
Kahvitarjoilun vuoksi ilmoittautumiset pyydetään 11.11. mennessä ilmoittautumislomakkeen
kautta. Linkki ilmoittautumislomakkeelle löytyy täältä: https://www.uef.fi/-/15-11-minnacanth-juhlavuoden-symposiumi-kuopio
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Tiedustelut: Anja Lappi, info(a)minnacanth.fi, p. 040 538 3823 tai Soile Kosunen,
soile.kosunen(a)uef.fi, p. 050 3750 287.
Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Itä-Suomen yliopisto, Kirjakantti, Minna Canth Kuopio,
Minna Canthin talo ry sekä Vestäjät.
14. Taide, taiteilijat, vammaisuus – mitä uutta tutkimuksen valossa?
Paneelikeskustelu: Taide, taiteilijat ja vammaisuus – mitä uutta tutkimuksen valossa?
Tapahtumakuva: Yksityiskohta Maarit Hedmanin teoksesta Tähden syntymä (2013, akryyli
kankaalle).
Aika: ke 11.12. klo 15.00-16.30
Paikka: Nykytaiteen museo Kiasman Seminaari-tila, 1. kerros. Osoite: Mannerheiminaukio 2,
00100 Helsinki.
Miten taidezinet (eli pienet taidelehdet), vammaisuus ja feminismi linkittyvät toisiinsa? Mitkä
ovat vammaisen tai kuuron ihmisen mahdollisuudet tulla taiteilijaksi tai toimia taiteilijana?
Miten taiteilijaresidensseistä voitaisiin tehdä saavutettavia kaikille?
Muun muassa näistä kysymyksistä keskustellaan paneelikeskustelussa 11.12. klo 15.00
Kiasmassa. Keskustelussa ovat mukana tanssija, esiintyjä ja kirjoittaja Maija Karhunen sekä
vammaisuuden ja taiteen risteymiä tänä vuonna julkaistuissa opinnäytetöissään tutkivat
Jemina Lindholm, Taru Perälä ja Outi Salonlahti. Keskustelua johtaa Kynnys ry:n tiedottaja
ja runoilija Sanni Purhonen.
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MEDIANOSTOT
Savon Sanomat Kulttuuri 18.01.2019 11:02/ Iikka Taavitsainen. Kuva: Paula Pohjamo
"Laitetaan vaihde ykköseltä kakkoselle" – Kanttilan korjaus- ja muutostöitä
vauhdittamaan on perustettu valiokuntia

Minna Canthin talo ry on perustanut rakennus-, ja tiedotus- ja sisältövaliokunnat Kanttilan
kunnostusprojektin edistämiseksi. Yhdistyksen puheenjohtaja Anja Lappi kertoo, että
valiokunnat tarjoavat projektissa asiantuntija-apuna.
– Yhdistys on pieni, joten alusta saakka oli selvää, että tarvitsemme asiantuntijoita
ympärillemme, Lappi sanoo.
– Tämä on merkittävä askel, että pääsemme siitä toki tärkeästä keskustelusta, missä kunnossa
Kanttila on siihen, mikä Kanttila tulee olemaan ja mitä me tarvitsemme sitä varten. Laitetaan
vaihde ykköseltä kakkoselta.
Uutena kumppanina yhdistyksellä on helsinkiläinen strategiaviestintään keskittyvä Ellun
Kanat. Lapin mukaan yrityksen kanssa on tarkoitus hioa näkökulmaa, miten Kanttila nousee
valtakunnalliseen huomioon.
– Tarkoitus on miettiä, mikä on kampanjakonsepti Minna Canthin juhlavuodelle, eli mikä on
se näitä Kanttilan seiniä isompia asia. Mistä oikeasti haluamme puhua, kun puhumme
Kanttilasta, sanoo Ellun Kanojen Anni Kosunen.
– Jotta saamme mukaan ihmisiä ja rahoittajia muualtakin, pitää nykyistä Kuopio-kuplaa
vähän puhkaista.
Lisäksi Minna Canthin talo ry tilaa suunnittelu- ja arkkitehtitoimisto Hannu Puuruselta
rakennushistoriallisen selvityksen. Suunnittelu- ja rakennusarkkitehtitoimisto Partanen &
Lamusuo toteuttavat konseptisuunnittelua.
– Kanttilaan teetetään myös haitta-ainetutkimukset. Pohjois-Savon ELY:n kulttuuriperinnön
yksikkö on antanut tutkimusrahaa haitta-ainetutkimusten tekemiseen ja rakennushistorian
selvitykseen. Ne eivät ole hirveän isoja summia, mutta kuitenkin auttavat asiassa, Lappi
sanoo.
Ajallisesti seuraava merkkipaalu on maanantaina 18.3., jolloin Helsingissä
Kansallisteatterissa järjestetään Minna Canthin 175-juhlavuoden avaus. Lappi kertoo, että
tapahtumassa myös lanseerataan Minna Canthin talo ry:n sen hetkiset suunnitelmat.
– Julkaisemme väitteen vol 1. Näytämme, että nyt olemme tässä vaiheessa ja kysymme, kuka
lähtee mukaan. Savon Sanomat, Iikka Taavitsainen.
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Kuva: Partanen & Lamusuo Oy
28.02.2019 22:00 Savon Sanomat, Eeva Lankolainen Havainnekuva Kanttilan sisäpihalle
suunniteltavasta laajennusosasta. Kuvassa parkissa näkyvä valkoinen auto on
Kuninkaankadun varressa.
Kuopion kaupunki ei lähtenyt tonttikauppoihin – lisätietoa Kanttilan suunnitelmista
odotetaan
Kuopion kaupunki ei ainakaan vielä päättänyt ostaa Minna Canthin kotitalon Kanttilan
tonttia. Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen veti keskustelun jälkeen esityksen pois
kaupunkirakennelautakunnan listalta keskiviikkona.
Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsyn esityksessä ehdotettiin, että kaupunki tukisi Kanttilan korjausta
ostamalla tontin 270 000 eurolla ja vuokraamalla sen saman tien takaisin Minna Canthin talo
ry:n omistamalle osakeyhtiölle. Vuokrasopimus tontista solmittaisiin 40 vuodeksi, ja
vuosivuokra olisi aluksi 10 800 euroa.
Lytsy kertoo, että päätös jäi tekemättä vuokrasopimuksen yksityiskohtien tarkistustarpeen
vuoksi.
– Yhdistys kävi esittelemässä hanketta, jonka jälkeen yhteisenä näkemyksenä totesimme
sopimusehtojen täsmentämisen tarpeelliseksi. Tontin vuokrausehdot neuvotellaan uudelleen
ja tuodaan esitys myöhemmin lautakuntaan, luonnehtii Lytsy.
Pöytäkirjan mukaan paikalla Minna Canthin talo ry:n puolesta olivat Anja Lappi, Seppo
Karvinen ja arkkitehti Heikki Lamusuo Partanen & Lamusuo Oy:stä.
– Ei tässä mitään dramaattista tapahtunut. Lautakunta toivoi lisätietoa Kanttilan
suunnitelmista, ja yhdistys tuo sitä mielellään päätöksenteon prosessin vahvistamiseksi.
Dialogi jatkuu, kommentoi yhdistyksen puheenjohtaja Anja Lappi.
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Yksi kysymys on, tarvitaanko tontille kaavamuutosta. Heikki Lamusuo tähdentää, että
kysymys ei ole suojelumääräyksistä vaan siitä, riittääkö tontin nykyinen rakennusoikeus.
– Kanttilan julkisivu on suojeltu kaavassa sekä Minna Canthin kadun että Kuninkaankadun
puolelta, eikä siihen ole tarkoitus puuttua muuten kuin ennallistavilla muutoksilla.
Suunnitelmat koskevat sisäpihaa, Lamusuo kertoo.
Tarkoituksena on Lamusuon mukaan purkaa sisäpihalta kaksi jälkikäteen rakennettua
porrashuonetta, joiden ala on yhteensä noin 90 neliötä, ja rakentaa moderni laajennusosa,
nykyajan vastine Canthin ajan lasiverannoille. Laajennusosaan on tulossa noin 400 neliötä
uutta tilaa, niin sanottu lightbox, joka mahdollistaa esityksien pitämisen, sekä rakennuksen
huoltoa ja ravintolatoimintaa helpottavia tiloja.
Kuopion kaupungin vs. asemakaavapäällikkö Pauli Sonninen pitää uudisosaa mahdollisena
nykyisen kaavan puitteissa.
– Kaavassa on osoitettu rakennusoikeutta yhteen kerrokseen sisäpihalla. Kyseessä on aika
salliva kaava, joka antaa paljon toiminnallisia mahdollisuuksia sisätilojen vapaalle
muuttamiselle ja sisäpihan julkisivunkin muuttamiselle. Asiaa pitää vielä tutkia tarkemmin,
mutta varovasti sanoisin, että esitelty ratkaisu näyttäisi olevan nykyisen kaavan mukainen.
Havainnekuvassa sisäpihan uudisosan lasiseinässä on sama suuri Minna Canthin kasvokuva,
joka on tällä hetkellä Kanttilan Kuninkaankadun puolen seinässä. Kuvataiteilija Jaana
Partanen kertoo, että kyseessä on aurinkosuojaratkaisu, jollaisia toimisto on toteuttanut
aiemmissakin töissään. Siihen, mitä tekstejä seinään tulisi, ei tässä vaiheessa kannata
Partasen mukaan vielä tarttua.
– Tämä on alustava luonnos, johon on myös ikuistettu taiteilija Jukka Huhtalan hieno
kasvokuva Minna Canthista ja hänen aikansa muita merkkihenkilöitä.
Lautakunnalle esitelty vuokrasopimusluonnos olisi toteutuessaan määritellyt Kanttilan
korjauksen aikataulun. Luonnoksessa todetaan vuokranantajan edellyttävän, että
korjaussuunnitelma valmistuu kahden vuoden kuluessa vuokra-ajan alkamisesta ja valmiin
talon käyttöönottokatselmus viiden vuoden kuluessa. Sekä kiinteistöjohtaja Lytsy että Minna
Canthin talo ry:n puheenjohtaja Lappi toteavat, että aikataulun toteutuminen riippuu monesta
asiasta, joita ei ole vielä selvitetty.
– Lopullista aikataulua ei voi kukaan tietää. Tällaisissa projekteissa on niin monta muuttujaa,
sanoo Lappi. Asian käsittely jatkuu kevään aikana.
– Talon korjaussuunnitelmista ja sopimusehdoista palaveerataan yhdistyksen ja
kaavoitusosaston kanssa lähiviikkona, ja tonttikauppa tuodaan lautakunnan päätettäväksi
uudelleen ehkä huhtikuussa, arvioi Lytsy. Savon Sanomat, Eeva Lankolainen
4.1.2019 Maaseudun Tulevaisuus (puuttuu)
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18.3.2019 Maaseudun Tulevaisuus, Laura Kuivalahti
Tutkija harmittelee, että Minna Canthin Kanttila hylättiin vuosiksi – "Meillä on pilvin
pimein kohtuullisen tuntemattomiakin miestaiteilijoiden kotimuseoita"
Tutkija Minna Maijalan mielestä Kuopiossa sijaitseva Kanttila on oiva muistutus siitä, että
taidetta tehdään Kehä kolmosen ulkopuolellakin.

Minna Maijalan mielestä Minna Canthin kotitalo Kanttila Kuopiossa olisi ihanteellinen
paikka kulttuurikeskukselle.
Aivan Kuopion tuomiokirkon vieressä sijaitsee Kanttila eli Minna Canthin kotitalo, jossa
hän piti myös kauppaansa. Kanttilassa toimi myös niin kutsuttu Minnan salonki, jossa
aikansa kulttuurihenkilöt kävivät keskusteluja.
Kanttilassa ei ole enää jäljellä juuri mitään Canthin ajoista, vaan rakennus on sittemmin
toiminut muun muassa toimistona. Tällä hetkellä Kanttilan kunnostamiseen etsitään
rahoitusta. Tarkoitus ei ole palauttaa rakennusta Canthin aikaiseen ulkoasuun, vaan luoda
elävä kulttuurikeskus, jossa olisi myös residenssejä taiteilijoille ja tutkijoille.
Minna Canth -tutkija Minna Maijala on seurannut Kanttilan kohtaloa sydän syrjällään.
"Tämä on se naiskirjailijan kohtalo. Meillä on ihan pilvin pimein kohtuullisen
tuntemattomiakin miestaiteilijoiden kotimuseoita, joita vaalitaan joissain pienessä kunnassa,
mutta Canthille ei ole saatu vastaavaa", Maijala sanoo.
Kuopion Korttelimuseoon aivan Kanttilan lähelle on koottu Canthin huonekalujen avulla
Minnan salonki. Maijala kaipaisi kuitenkin enemmän.
Kanttilan kunnostussuunnitelmat miellyttävät tutkijaa, sillä eläväinen kulttuurikeskus olisi
hänestä enemmän Canthin mieleen kuin paikalleen jämähtänyt tila.
Maijalan mielestä Kanttila on myös merkki maakuntien voimasta ja muistutus siitä, että
taidetta tehdään myös Kehä kolmosen ulkopuolella. Kuopio ei ollut Minna Canthille
periferia.
"Jos 1800-luvun ihminen saattoi olla kotoilija ja silti verkostoitua liki koko muun maailman
kanssa Kuopiosta käsin, niin sitten sen täytyy olla mahdollista nykyäänkin.”
Maaseudun Tulevaisuus, Laura Kuivalahti
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Kulttuuri 18.03.2019 22:23 Pietu Heiskanen
Kansallisteatterin juhlassa esitettiin Canthin tuotannosta värikkäitä tulkintoja –
Lavalla nähtiin myös vetoomus Kanttilan puolesta

4
Kansallisteatterin lavalla nähtiin niin näytelmiä, sävellyksiä ja juhlapuheita. Kuva: Mauri
Ratilainen
Kun katsoo yläviistoon Helsingin Kansallisteatterin Suuren näyttämön permannolta katsoen
vasemmalle, katossa on mahdollista nähdä Minna Canthin nimi kirjoitettuna kultakirjaimin.
Canth on yksi Kansallisteatterin kirjailijanimistä.
Canthin 175-syntymäpäivää juhlistettiin Kansallisteatterissa maanantaina Minna Canthin ja
tasa-arvon päivän aattona. Kansalaisjuhlan nimeä kantavan tilaisuuden ohjelma koostui
pienoisnäytelmistä, sävellyksistä ja juhlapuheista. Paikalle oli saapunut muun muassa Minna
Canthin juhlavuoden suojelija rouva Jenni Haukio.
Näytelmien tarkoituksena oli luoda yllättäviä ja värikkäitä tulkintoja Canthin tuotannosta.
Viimeisessä pienoisnäytelmien kohtauksessa Kansallisteatterin lavalle kävelee Canth
pukeutuneena punaiseen ja modernin juhlavaan pukuun.
– Totesin työryhmälle, että tähän kohtaukseen tarvitaan sellainen vuoden 2019
muotisuunnittelun luomus. Halusin yhdistää modernin nykypäivän ja Canthin aina yhtä
ajankohtaiset kannanotot. Ne ovat vaikuttavia myös tänä päivänä, valottaa pääjuhlan
taiteellinen vastaava ja Finlandia-palkittu kirjailija Juha Hurme.
LUE MYÖS: Testaa tietämyksesi Minna Canthista
Hurme ei säästele sanojaan ylistäessään Canthin tekstien merkitystä. Hän kuitenkin
kyseenalaistaa yleisen käsityksen Canthin kirjallisesta tuotannosta. Hurmeen mielestä Canth
ymmärretään usein väärin esimerkiksi tutkijoiden parissa.
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– Canth leimataan mielipiteitä ohjailevaksi kirjailijaksi, joka on hänen työnsä vähättelyä.
Unohdamme liian usein sen, että kyse oli aikansa Euroopan merkittävimmästä
näytelmäkirjailijasta, selittää Hurme.
Canth on ollut esikuvana lukuisille suomalaisille ja nostanut teoksillaan yhteiskunnallisia
epäkohtia esille. Esimerkiksi Canthin kuuluisinta teosta, vuonna 1885 julkaistua Työmiehen
vaimoa, pidetään moralisoivana raittiusasian ja toisaalta naisten oikeuksia korostaneena
merkkiteoksena. Hurme ei kiellä teosten yhteiskunnallista kritiikkiä, mutta haluaa korostaa
kirjallisuuden filosofista lähestymistapaa.
– Pidän Minna Canthia enemmän taiteilijana kuin politrukkina. Hänen teoksensa eivät syötä
omia mielipiteitä, vaan enemmänkin virittävät yleisön ajattelemaan omilla aivoillaan.
Samalla esille nousee polttavia yhteiskunnallisia ongelmia, hän kuvailee.
Hurme leikittelee itse ajatuksella kuopiolaisesta 1800-luvun kirjailijasta modernin
yhteiskunnan jäsenenä. Canth todennäköisesti jakaisi huolen ilmastonmuutoksesta,
luontosuhteesta ja eläinten oikeuksista. Tosiasioiden tietoinen sivuuttaminen tai oman
agendansa sokea todistaminen eivät saisi kirjailijalta ymmärrystä.
– Jos Canth eläisi tänä päivänä, hän puolustaisi totuutta sosiaalisen median valeuutisia
vastaan.
Vaikka Canthin syntymästä tulee kuluneeksi 175 vuotta, Hurme uskoo teosten kulta-ajan
olevan vasta edessä. Hän rinnastaa Canthin tekstejä kirjailija Anton Tšehovin ja Aleksis
Kiven tuotantoon.
– Juhlan taiteellisen vastaavan tehtävä oli minulle äärettömän suuri kunnia, koska Canth oli
perustamassa suomalaista näytelmäkirjallisuutta.
Osana esitystä näyttämöllä kuultiin vaikuttava vetoomus Kuopion Kanttilan pelastamiseksi.
Tällä hetkellä Canthin kotitalona tunnetun Kanttilan peruskorjaukselle ei ole olemassa
rahoitusta.
Pääjuhlan yhteydessä Kanttilan suojelemiseksi perustettu Minna Canthin talo ry esitteli
Kanttilan kunnostusprojektia ja talon merkitystä oman yleisötilaisuuden voimin.
Tilaisuuteen kokoontuneiden kulttuurivaikuttajien tarkoituksena on nostaa Kanttilan
kohtalonkysymys koko Suomen asiaksi. Keskustelua käytiin muun muassa siitä, mille taholle
kulttuuriperintökohteen kunnostuksen ja ylläpidon olisi syytä kuulua.
– Kanttilassa kyse ei ole kenenkään omasta projektista, vaan yhteisestä hankkeesta. Sen
avulla vaalimme sivistystä ja kulttuuria, mutta ennen kaikkea Minna Canthin
kulttuuriperintöä, Minna Canthin talo ry:n kuopiolainen puheenjohtaja Anja Lappi selventää.
Savon Sanomat, Pietu Heiskanen

!39

Pääkirjoitus Pääkirjoitukset 19.03.2019 03:00
Minna Canth ei taivu yksioikoisiin tulkintoihin
Kirjailija Minna Canthin syntymän 175-vuotispäivää juhlitaan tänään ennennäkemättömän
Canth-innostuksen siivittämänä. Merkkivuonna on julkaistu useita lasten- ja nuortenkirjoja
sekä tietokirjoja, jotka valottavat suurnaisen elämäntyötä uusilta kanteilta. Canthin sanomaa
pohditaan hänen myöhemmän elämänsä kotikaupungissa Kuopiossakin yleisötilaisuuksissa ja
teatterien lavoilla.
Mistä suoranainen Canth-buumi kumpuaa, pyöreähköjen vuosien lisäksi? Syitä voi hakea
sekä yhteiskunnallisesta tilanteesta että Canth-tutkimuksesta, joka on johtanut uusiin
tulkintoihin ja arviointeihin hänen tuotannostaan.
Naisten oikeuksien puolustajana ja vähäosaisten asian ajajana Canth on ollut aina
ajankohtainen, mutta taas enemmän kuin pitkään aikaan. Esimerkiksi naisiin kohdistuvan
seksuaalisen häirinnän näkyväksi tehneelle sosiaalisen median metoo-liikkeelle löytyy
varhainen yhtymäkohta Canthin näytelmistä ja muista kirjoituksista. Canth nosti miesten
yleisen valta-aseman lisäksi esiin kaksinaismoralismin, jossa miehille sallittiin avioliittoa
edeltävät seksuaalisuhteet mutta naisille ei. Canth vaati esiaviollista pidättäytymistä
molemmilta sukupuolilta.
Kirjallisuudentutkija Minna Maijalan väitöskirjaan pohjaava elämäkertateos ja tänä vuonna
ilmestynyt esseekokoelma ovat rikastaneet kuvaa Canthista. Konservatiivisten kriitikoiden
iskemä leima tendenssikirjailijasta, joka ajoi yksioikoisesti poliittista sanomaa, ei tee oikeutta
hänen taiteelleen. Maijala ja toimittaja-kirjailija Suvi Ahola korostavat uutuuskirjoissaan, että
Canth eläytyi luontevasti erilaisten ihmisten psykologiaan ja hallitsi ironian.
Kansallisteatterin pääjohtaja Mika Myllyaho vertaa Canthin moderniutta ja rakenteen tajua
amerikkalaisiin elokuviin (HS Teema 2/19).
Tänään Minna Canthin ja tasa-arvon päivänä kysytään vähän joka puolella, mitä mieltä
Minna olisi milloin mistäkin asiasta. Voidaan arvioida, että sosialistiksi useaan otteeseen
julistautunut Canth olisi nykyisinkin vasemmalle kallellaan, mutta pohdinta on
pohjimmiltaan puhdasta spekulaatiota.
Canthin omiminen ja tuominen nykyajan tuomariksi ei ole ongelmatonta. Vaikka huonoosaisuutta on yhä ja tasa-arvossa aina parantamisen varaa, kysymykset ovat muuttaneet
reilussa sadassa vuodessa muotoaan. Suomessa puhutaan esimerkiksi enemmän suhteellisesta
köyhyydestä kuin absoluuttisesta kurjuudesta, joka vielä Canthin elinaikana johti
pahimmillaan nälkäkuolemiin. Toisaalta vaikkapa ympäristöongelmia ei silloin tunnettu.
Canthia sietää juhlia ja tutkia edelleen. Suuren kirjallisuuden tapaan hänen ihmiskuvauksensa
pitää kutinsa ajasta aikaan. Asenteesta, joka muutti yhteiskuntaa, voidaan aina ammentaa.
Historia on todistanut Canthin näkemykset tasa-arvosta oikeiksi. Omana aikanaan hän oli
aidosti toisinajattelija. Canth ei yhtynyt huutokuoroihin vaan haastoi uhmakkaasti
ennakkoluuloja ja yleistä mielipidettä.
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19.3.2019, 13:36 – päivitetty 20.3.2019, 14:23 RADIO ISKELMÄ

2016 perustettiin Minna Canthin talo -yhdistys ja sen tavoite on pelastaa kirjailijan ja tasaarvotaistelija Minna Canthin Kanttila -rakennus kulttuurikäyttöön. Varoja aiotaan kerätä
joukkorahoituksen kautta.
Canth asui Kanttilassa nuoruusvuosinaan sekä hän muutti Jyväskylästä takaisin jäätyään
leskeksi ja eli Kanttilassa kuolemaansa saakka. Minna kirjoitti näytelmiään Kanttilassa, toimi
kauppiaana ja vaikutti yhteiskunnalliseen keskusteluun
Projektin tavoitteena on kunnostaan Kanttila, joka oli Canthin koti, kauppa ja
kokoontumispaikka. Se oli myös talo, jossa puolustettiin sivistystä ja edistettiin tasa-arvoa.
Kaikessa Canthin tekemisessä ja koko hänen elämäntyönsä keskiössä oli aina tärkeimpänä
teemana vapaus – Canthin tärkein perintö meille.
Ensimmäistä kertaa Kanttilan kunnostusyritysten historiassa suunnitelmat on laadittu
yhteistyössä taide- ja rakennusalan ammattilaisten kanssa. Kanttilassa tehdään muutos- ja
korjaustöitä sekä kaikki rakennuksessa oleva huono materiaali tullaan poistamaan. Kohde on
arvotettu historiallisesti merkittäväksi kohteeksi maisemansa, historiansa sekä
henkilöhistoriansa ansiosta.
Kanttilan 1700 neliötä jakautuu kolmeen eri kerrokseen. Ensimmäiseen kerrokseen on
suunnitteilla Minnan kahvila & kauppa sekä keskustelutiloja. Toisesta kerroksesta löytyy
Minnan koti, eli residenssi- ja työtilat ja Minnan ullakolta eli kolmannesta kerroksesta
kesäkäyttöön soveltuva näyttely- ja monimuototila. Piha-alueelle on suunnitteilla Minnankuistia, joka soveltuu erilaisiin tilaisuuksiin sekä konsertteihin.
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19.3.2019 Savon Sanomat, Eeva Lankolainen
Kuopiolainen Terhi Laitinen näyttelee Canthia – "Minna janosi uutisia ja oli
tavattoman kiinnostunut tulevaisuudesta "

Terhi Laitinen ei usko, että Minna Canth pukeutui mustaan. Kuva: Matias Honkamaa
Toisin kuin moni ajattelee, Minna Canth ei pukeutunut mustaan, väittää kuopiolainen
tietokirjailija Terhi Laitinen.
Puvussa, jonka Laitinen tänään pukee ensimmäisen kerran julkisesti päälleen, on
viininpunaista ja tummaa vihreää. Ne ovat yhtä hyviä arvauksia kuin mitkä tahansa muutkin
värit. Lopullista totuutta mustavalkokuvat eivät kerro. Huonekalujensa värimaailmaa Canth
kuvaili kirjeenvaihdossaan, mutta omien vaatteidensa suhteen hän oli vähäpuheisempi.
– Tarkkana talousihmisenä hän teetti lastensa vaatteet niistä kankaista, jotka kävivät huonosti
kaupaksi, ja omat vaatteensa niistä kankaista, jotka eivät käyneet kaupaksi ollenkaan, kertoo
Laitinen.
Toinen tärkeä ulkoinen asia uudessa roolissa on tuoli. Ainakin myöhempien vuosien Minnana
oleminen on ehdottomasti istumatyötä.
– Minna käytti keinutuolia, mutta en tykkää yhtään keinutuoleista, Laitinen tunnustaa.
Laitinen luki viime vuonna Helsingin Sanomista jutun Marika Sampio-Utriaisesta.
Harrastajanäyttelijä oli tehnyt itselleen kokopäivätyön historiallisista naisista.
– Olin kateellinen ajatuksesta, että joku oli päässyt noin ihanaan ammattiin.
Sampio-Utriainen on esittänyt draamapedagogisissa tuokioissa Tuusulanjärven maisemissa
Elisabeth Järnefeltiä, Aino Sibeliusta, Anni Swania, Maija Halosta ja seitsemäätoista
muuta suomalaista naista. Mutta kuten hän erikseen huomautti, Minna Canthia SampioUtriainen ei ole koskaan esittänyt.
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Vain muutama kuukausi sitten Laitinen oivalsi, että Canthin rooli oli koko ajan odottanut
häntä. Hän on lukenut moneen kertaan Canthinsa, harrastanut teatteria, ollut Pikku Pietarin
äitipuolena torikujalla, perehtynyt tarinoihin ja ajankuvaan, jutellut, esitelmöinyt, kirjoittanut,
improvisoinut. Ja kaiken kukkuraksi hänen isoisänsä isä syntyi Kanttilan pihapiirissä vain
muutamia vuosia Canthin kuoleman jälkeen.
Mutta Canthin olemukseen. Aivan viime vuosinakin on nähty monenlaisia Minnoja,
Kansallisteatterin Cécile Orblinista Kuopion kaupunginteatterin tämänkeväisen Minna &
Maria -esityksen Annukka Blombergiin. Omissa kirjoituksissaan kirjailija esiintyy hetkestä
riippuen ekstaattisen onnellisena tai mielentuskan lähes nujertamana.
Laitinen on poiminut Minna Canthista ne ominaisuudet, jotka hän kokee itselleen helposti
samaistuttaviksi.
– Minä haluan olla se ”herkkä, hellä ja hehkuvainen” Minna.
Tälle tulkinnalle löytyy Laitisen mukaan paljon perusteita myös Canthin elämänvaiheista.
Vaikka matriarkka istui uhkeana tuolillaan, oli hän monessa suhteessa hyvin liberaali; hän
esimerkiksi antoi lastensa sinutella itseään, mikä siihen aikaan oli suorastaan tavatonta.
Tärkeä ominaisuus on myös kirjailijan uteliaisuus.
– Minna janosi uutisia ja oli tavattoman kiinnostunut tulevaisuudesta. ”Mitä uutta tänään?”
hän aina kysyi. Tätä ominaisuutta aion lasten kanssa hyödyntää. Samalla kun minä kerron
heille Minna Canthin ajoista, lapset saavat kertoa omasta ajastaan. Minnaa varmasti
kiinnostaa esimerkiksi tyttöjen ja naisten asema nykypäivänä.
Canthin kielestä Laitinen tietää sen verran, että kirjailija puhui oman aikansa yleiskieltä.
Monenlaisten ihmisten kanssa suomeksi ja ruotsiksi keskustellut Canth käytti laajaa
sanavarastoa, johon saattoi kuulua joitakin savon murteen ilmaisuja, mutta hän ei
”lottuuttanut”.
Mikäli kaikki Laitisen suunnitelmat toteutuvat, Kanttilan rouvan roolissa riittää työsarkaa
vuosiksi eteenpäin. Minnan voi löytää tänään kotitalostaan, mutta tulevaisuudessa hän
vierailee kouluilla ja yrityksissä. Hän lukee kirjeitään ja kertoo kirjallisten henkilöidensä
ajatuksia eri teemojen ympäriltä.
– Ajatuksena on tarjota kouluille Minna-paketteja kolmelle eri ikäluokalle. Kaikkein eniten
minua kutkuttaa nuorille suunnattu Minna ja rakkaus -paketti.
Laitinen haluaisi myös laatia verkkoon tietopaketin Canthista. Suomen ensimmäisen
naispuolisen näytelmäkirjailijan teokset ovat vapaasti luettavissa, mutta esimerkiksi
teosanalyysejä tarvittaisiin niiden rinnalle.
Laitinen myös uskoo, että kaikkea Canthista ja hänen lähipiiristään ei ole vielä kirjoitettu.
Laitisen omakin kytkös Canthiin oli jäädä hänelle salaisuudeksi.
– Löysin sattumalta vanhan lehtileikkeen, isoukkini syntymäpäivähaastattelun, jossa hän
mainitsee syntyneensä Kanttilan pihassa. Henkikirjoitustiedoista sain vahvistettua, että asia
todellakin oli näin. Kotona siitä ei ollut koskaan puhetta.
Laitinen uskoo, että on paljonkin arkisia muistonsirpaleita, jotka viimeistään nyt pitäisi saada
kerättyä.
– Toivoisin, että kaikki, joilla on suvussaan tarinoita Minnasta, ottaisivat yhteyttä minuun.
Minna on tavattavissa päiväkahveilla Kanttilassa tänään klo 15–17.
Savon Sanomat Eeva Lankolainen

!43

20.03.2019 03:00YLEISÖOSASTOKIRJOITUS, SS
Miten pelastaa Kanttila?
Savolaisten Minna Canth -illassa täällä Helsingissä tuli esille myös Kanttilan kohtalo.
Eikö Kuopion kaupunki voisi tehdä Minnan juhlavuonna vihdoinkin pelastavan päätöksen
Kanttilalle? Päätös voisi olla helpompi, jos talossa tapahtuva toiminta olisi laajempaa kuin
vain Minna Canthiin liittyvää.
Siksi ehdotan seuraavaa:1800-luvun Suomessa Kuopio oli sisämaan kaupunkina monella
tavalla koko maalle uusia ajatuksia tuottava ideakeskus. Se on yllättävääkin, kun ajatellaan,
kuinka keskeisesti Helsinki vallitsi silloinkin maan kehitystä.
Näitä kansakuntaa eteenpäin vieviä ”ajatushautomoita” olivat, kuten tunnettua, muun muassa
J.V. Snellman, Elisabeth Järnefelt, Minna Canth ja Juhani Aho sekä monet muut
ystävineen ja työtovereineen.
Hiukan laajemmalta kehältä tulivat kansakunnan tietoisuuteen muun muassa Halosen
veljekset, Kauppis-Heikki, Paavo Ruotsalainen. Joukkoon voitaisiin lisätä joukko
tehtailijoita ja liikemiehiä, joilla heilläkin oli suuria näkymiä eteenpäin ja tulevaisuuteen.
Miksi emme siis tekisi Kanttilasta uusien aatteiden, uusien ideoiden, uusien ajatusten
Kanttilaa, jossa otettaisiin esille museaalisessa tai näyttely- tai tapahtuma-, seminaari-,
luentomuodoissa kuopiolaisia ja laajemminkin pohjoissavolaisia vaikuttajia ja käytännönkin
toteuttajia ja heidän ajamiaan asioita?
Jos uusi Kanttila saataisiin liitetyksi Kuopion museon, maakuntamuseon alaisuuteen ja
mahdollisesti sen yhteistyökumppaneiksi vielä Snellman-instituutti, Kuopion Isänmaallinen
Seura ja Itä-Suomen yliopiston humanistiset tieteet (historia ja kirjallisuus ennen kaikkea)
sekä Pohjois-Savon Liitto, niin hartiat olisivat riittävän laajat, jotta Kanttilan pelastaminen
onnistuisi. Olisiko valtion tukikin silloin mahdollista?
Katseet kääntyvät Kuopion kaupunkiin. Meillä kuopiolaisilla ja pohjoissavolaisilla, nykyisillä
ja entisillä, on oikeus odottaa, että Kuopion kaupunki tarttuu asiaan ja oikaisee jo suureksi
häpeäksi muodostuneen asian oikeaan ja ainoaan oikeaan uomaansa.
Matti Remes
Filosofian maisteri, rehtori (em.)
Helsinki
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26.6.2019 Savon Sanomat
Päätös tuli: Kaupunki ostaa Kanttilan tontin 270 000 eurolla

Kanttilan tontin pinta-ala on 1 138 neliötä. Kuva: Matias Honkamaa
Kuopion kaupunkirakennelautakunta päätti yksimielisesti, että Kuopion kaupunki ostaa
Minna Canthin talon tontin 270 000 eurolla ja vuokraa sen takaisin nykyiselle omistajalle,
joka on Kiinteistö Oy Kuopion Minna Canthinkatu 20–22.
Rakennus pysyy yhä kiinteistöyhtiön omistuksessa. Tonttikaupan tarkoitus on, että yhtiö saa
pääomaa Kanttilan korjaamiseen. Samalla kaupunki osallistuu välillisesti
kulttuurihistoriallisesti tärkeän rakennuksen korjaamiseen. Yhtiö maksaa jatkossa tontista
vuosivuokraa 10 800. Vuokrasopimus kirjoitetaan 40 vuodeksi.
Sopimuksen yksi ehto on, että vuokralaisen on tehtävä ja kustannettava korjausrakentaminen
viiden vuoden kuluessa.
Savon Sanomat/ Jaana Martikainen
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Päivän lehti 28.6.2019/ Helsingin Sanomat
Julkaistu: 27.6.2019 14:13
Minna Canthin talon kunnostus etenee, Kuopion kaupunki ostaa Kanttilan tontin,
Kuopion keskustassa sijaitsevan talon ensimmäiset osat on rakennettu 1820-luvulla.

Minna Canthin kasvot on maalattu Kanttilan seinään. (KUVA: KATJA TÄHJÄ)
KUOPION kaupunki päätti keskiviikkona ostaa Minna Canthin talon eli Kanttilan tontin
270 000 eurolla, kertoo Savon Sanomat. Päätös tarkoittaa historiallisen talon kunnossapidon
etenemistä.
”Odotettu uutinen! Seuraavaksi 1820-luvulta peräisin olevan kohteen rakennushistoriallinen
selvitys, haitta-ainetutkimukset ja tilasuunnitelmia tulevien toimijoiden kanssa”, riemuitsi
Minna Canthin talo ry Facebook-postauksessaan. Yhdistys osti talon tontteineen
rakennusyhtiö Bonavalta kolme vuotta sitten palauttaakseen sen hyvään kuntoon ja
kulttuurikäyttöön.
NYT yhdistys saa pääomaa kunnostuksen edistämiseen myytyään tontin kaupungille. Talo
aiotaan todennäköisesti purkaa sisältä. Talon kunnostukseen yhdistys etsii edelleen lisää
rahoitusta joukkorahoituskampanjalla. Kunnostuksen on arvioitu maksavan kolme miljoonaa
euroa.
Yhdistyksen tavoitteena on yhteiskumppanien kanssa saada Kanttilana tunnettu talo hyvään
kuntoon ja kulttuuritoimijoiden käyttöön.
Minna Canthin kotitalon kunto on ollut kauan huolenaiheena, sillä vuosikymmenten mittaan
se on päästetty rapistumaan. Kuopion keskustassa Minna Canthin katu 22:ssa sijaitsevan
talon ensimmäiset osat on rakennettu 1820-luvulla. Taloa on laajennettu ja remontoitu monta
kertaa.
CANTH asui talossa vuosina 1853–1863 ja uudelleen vuodesta 1880 vuoteen 1897, jolloin
hän kuoli. Canth piti talossa myös lankakauppaa ja kokosi kotinsa yhteyteen kirjallisen ja
kulttuurisen piirin.
Rakennukseen tehtiin toimistotiloja 1974 sen siirryttyä Canthin perillisiltä valtiolle. Samassa
remontissa aiheutettiin myös rakennusteknisiä ongelmia vanhalle hirsitalolle.
Minna Canthin salongissa pelattiin korttia 1890-luvulla. Pelaamassa Hanna Guseff (vas.),
Alma Tervo sekä Maiju ja Minna Canth.
!46

10.11.2019
Helsingin Sanomat, Sanna Kangasniemi
Minna Canthin ”elämäntyö kuuluu koko maalle” mutta maa ei ole tehnyt mitään hänen
kotitalonsa säilyttämiseksi

MELKO tarkkaan 35 vuotta sitten, 22. marraskuuta 1984, Helsingin Sanomissa julkaistiin
kirjallisuudentutkija Kai Laitisen kirjoitus otsikolla: ”Laattako riittäisi Minna Canthille?”
Siinä Laitinen kehui Kuopion saavutuksia Snellmanin asuintalon säilyttämisessä, kiitti
teatteria ja taidemuseota – ja kauhisteli Kanttilan purku-uhkaa.
Kirjoitus päättyy: ”Älkää, hyvät Kuopion päättäjät, antako Kanttilan hävitä. Se kuuluu
Kuopion kaupunkikuvaan ja kulttuuriin yhtä olennaisesti kuin kirkko, Kallavesi ja
kalakukko.”
Tuntuu melkein hauskalta, että 35 vuotta vanha lehtijuttu on edelleen niin ajankohtainen.
Mutta vain melkein. Oikeasti se on surullista. KUOPION päättäjien lisäksi sopii katsoa
pahasti myös valtiota. Tuntuu käsittämättömältä, että Suomen ensimmäisen merkittävän
naiskirjailijan ja tasa-arvovaikuttajan kotitalon remontointiin ei ole löytynyt tahtoa eikä
rahaa.
Jos Kuopiossa tuntuukin olevan sitä henkeä, ettei Kanttila-asiaan tarvitse muiden puuttua
(”Maalta on hyvä neuvoa kun merellä myrskyää”, apulaiskaupunginjohtaja Pekka
Vähäkangas sanoi haastattelussa), valtion instansseissa kai voisi miettiä, saataisiinko jotain
apua kuitenkin lähetettyä.
Kai Laitinen kun tiivisti tämänkin jo aikoinaan:
”Mutta Minna Canthin talo on vielä enemmän: se on kappale koko Suomen kulttuurihistoriaa.
Se oli aikanaan suomalaisen kirjallisuuden keskipiste, ihailtu ja pelätty. Sieltä singahteli
ympäri maata sanoja, joiden vaikutus tuntuu vielä tänäänkin. Minna Canthin elämäntyö
kuuluu koko maalle.”
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Vanerikoppeja, tussitöhryjä ja irti revittyjä lavuaareja: näky Minna Canthin talossa on
lohduton, mutta Kanttilalla on vielä yksi toivo Minna Canthin kotitalo Kanttila
Kuopiossa on viimeiset 45 vuotta vajonnut yhä syvemmälle alennustilaan. Purku-uhat,
asuntorakennussuunnitelmat ja kulttuurikeskustoiveet ovat vuorotelleet. Onko
mahdollista, että Suomen merkittävimmän naiskirjailijan talo vielä pelastuu
arvoiseensa käyttöön?
Julkaistu: 10.11.2019 2:00, Päivitetty 13.11.2019 17:05
Sanna Kangasniemi/ Helsingin Sanomat

ULKOPUOLELTA rakennus Kuopion ydinkeskustassa näyttää ihan siistiltä. Valkeat
nurkkalaudat, seinissä vihreä maali, ehjännäköiset katto ja ikkunat. Kulmittain tuomiokirkon
kanssa seisovan rakennuksen Kuninkaankadun puoleisessa julkisivussa erottuvat tutut
kasvonpiirteet.
Minna Canth. Suomen ensimmäinen huomattava naiskirjailija, ensimmäinen suomenkielinen
sanomalehtinainen, tyttöjen koulutuksen parantaja, tasa-arvon puolestapuhuja.
Täällä, Kuopion Kanttilassa, hän asui ja piti kauppaansa vuodesta 1879 kuolemaansa 1897
saakka. Tässä talossa hän kirjoitti kaikki yhteiskuntaan vaikuttaneet teoksensa – kuten
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Työmiehen vaimon, Köyhää kansaa ja Kovan onnen lapsia – vain runsaan kymmenen vuoden
aikana.
Täällä myös kokoontuivat monet ajan keskeiset taiteilijat. Minna Canthin salongissa
vierailivat paitsi Brofeldtin, Järnefeltin, Erkon ja Aspin nuoriso, myös esimerkiksi Karl
August Tavaststjerna, Kaarlo ja Emilie Bergbom, Jean Sibelius, Akseli Gallen-Kallela ja
Halosen taiteilijasuvun jäsenet. Melkoinen historia. Melkoinen vieraskaarti.
Lapun ei pidä antaa johtaa harhaan. Kanttila ei ole remontissa. Työmaatoimistossa hoidetaan
viereisen Konttisen talon korjausurakkaa. Eikä sisällä ole jälkeäkään ulkopuolen siististä
vaikutelmasta.
Sisäpuolelta paljastuu hylätty ja ränsistynyt 1970-luvun virasto. Ruskeaa lattialaattaa,
vanerilevyseiniä- ja kattoja, tahroja, reikiä, tussitöherryksiä. Ja kas tuossa esteettömyyttä
1970-luvun tapaan: aivan liian jyrkäksi rakennettu pyörätuoliramppi. Sen ohi ja oikealle, niin
ollaan Canthin salongissa.
Huone on tyhjä, siellä on laikukkaat vihreät seinät ja samat ruskeat lattiat, seinässä kaakelit
irti revittyjen lavuaarien kohdalla, loisteputkivalaisin. Ruskeakehyksisistä ikkunoista näkyy
Kuopion tuomiokirkko.
Täällä Minna Canth istui keinutuolissaan ja kirjoitti.
KANTTILAA on yritetty saada remontoitua useasti kulttuurikäyttöön. Vuonna 2016
pelastushommiin ryhtyi Minna Canthin talo ry. Yhdistyksen toiminnanjohtaja Anja Lappi ja
hallituksen jäsen Jaana Turunen esittelevät rakennusta. Anja Lappi, joka työkseen vetää
kulttuurituottamiseen keskittynyttä yritystä Anya Productionsia, istuu kuvattavaksi kuvaajan
toisesta huoneesta löytämään tuoliin. Lappia tekee mieli tituleerata Kanttilan viimeiseksi
toivoksi.
Minna Canthin perilliset myivät kiinteistön valtiolle neljäkymmentäviisi vuotta sitten, 1974.
Sen jälkeen talon historia on ollut yhtä purkamisuhan, toiveikkaiden
kulttuurikeskussuunnitelmien ja asuntorakennusselvitysten vuorottelua. Jos Anja Lapin
vetämä Minna Canthin talo -yhdistys ei nyt onnistu, talon tulevaisuus ei rehellisesti sanoen
näytä valoisalta.
Rakennus on suojeltu, mutta Kuopion apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas ei epäröi
sanoa puhelinhaastattelussa: ”Kaavassa on suojelumerkintä, mutta kaikkiin näihin liittyy
harkinta. Että jos ei löydy käyttöä, jos ei ole korjattavissa, niin silloinhan se voidaan purkaa
sitten.” Tuntuu sydämettömältä. Etenkään kun Suomessa ei ole liiaksi puutaloja 1800-luvun
alusta.
NO, Anja Lappi ei ole luovuttamassa. Ja purkuhommiin aikoo hänkin. Kanttilasta on
tarkoitus tehdä kulttuurikeskus, Lappi kertoo. Suunnitelmissa on residenssi- ja työtiloja
taiteilijoille ja tutkijoille, työtiloja, kokoontumistiloja kaupunkilaisille, kahvila, esiintymistila,
digitaalisin keinoin avautuvaa Minna Canthin historiaa.
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Paikka, jossa jatkettaisiin Minna Canthin taiteellista ja yhteiskunnallista työtä. ”Minna
Canthin aikana tämä talo oli seinät keskustelulle, kohtaamispaikka uuden luomiselle ja
vaikuttamiselle. Kanttilan henki ei ole tavallinen.”
Kanttilassa tehdään paraikaa sekä rakennusteknistä tutkimusta, haitta-aineselvitystä että
rakennushistoriallista selvitystä.

Rakennushistoriallinen selvitys on laatuaan ensimmäinen, vaikka jo vuodesta 1974 on
”tiedetty”, ettei Kanttilalla ole rakennushistoriallista arvoa. Rakennushistoriallisen
selvityksen eli rhs:n tekee maakuntamuseon valvonnassa arkkitehti Hannu Puurunen, ja sen
on tarkoitus valmistua helmikuun loppuun mennessä.
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”Tällaisen selvityksen on tarkoitus olla kuin historiankirja rakennuksesta. Saada käsitys
tehdyistä muutoksista, eri vaiheista ja korjauksista”, Puurunen kertoo puhelimessa. Yleensä
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rhs tehdään säilyttämistavoitteita varten, mutta Kanttila on jo tietyin osin suojeltu. Tärkeintä
on nyt ensi kertaa dokumentoida rakennus ja sen vaiheet kunnolla, Puurunen sanoo.
”Toivomme myös, että uutena tietona varmistuisi se, miltä vaikuttaakin: että Minna Canthin
asuinpuolella eli Kuninkaankadun puolella jotkin huoneet olisivat muodoltaan samanlaiset
kuin Canthin aikana.”

Kun valtio osti Kanttilan vuonna 1974, remontti tehtiin 1970-luvun korjausperiaatteiden
mukaisesti. ”Lastulevyremontti. Kopitettiin ja purettiin myös paljon, niin että tilajärjestys
muuttui. Mutta tilamuutoksia on tehty talon koko historian ajan, etenkin 1800-luvun lopusta
1950-luvulle, eli kauppaliikkeen ollessa toiminnassa.”
KANTTILA koostuu kolmesta osasta, joista Kuninkaankadun puoleinen osa on vanhin, 1820luvulta. Minna Canthin kadun puoleinen osa on rakennettu 1850-luvulla ja näiden kahden
talon välinen osa 1930-luvulla. Talossa on sen vielä ollessa käytössä raportoitu
sisäilmaongelma, ja rakenteista löytyy ehkä asbestia. Purkamista on Anja Lapin mukaan
edessä oletettavasti ”todella paljon”. ”Tällä hetkellä tieto on, että ihan luurangoksi pitää
purkaa. Ja – tätä haluaisin painottaa – jos on rakenteita, joita ei voi säilyttää, ne puretaan.”
Samaa sanoo Puurunen. ”Puretaan harkitusti siten, että varmistutaan, että jäljelle jäävä
rakennus on terve.”
Kun talon ulkoverhoiluakin joudutaan luultavasti purkamaan, taitaa olla selvää, että Canthin
salongista 1800-luvun henkeen haaveilevat joutuvat pettymään. Sitä varten on
tulevaisuudessakin käveltävä 150 metrin päähän Korttelimuseoon, jonne on sisustettu
Canthin perikunnan lahjoittamista huonekaluista koottu Minnan salonki.

Onko vaara, että joudutaan purkamaan niin paljon, ettei talosta jää ylipäänsä mitään jäljelle?
Kysymys taitaa hieman huvittaa arkkitehti Puurusta. ”Yleensähän periaate on noudattaa
restauroivaa remontointia ja pyrkiä säilyttämään etenkin varhaisempiin vaiheisiin liittyvät
materiaalit ja kerrostumat. Hirsirunko esimerkiksi säilyy.”
Puurunen korostaa, että on erinomaista, että rakennushistoriallinen selvitys tehdään rinta
rinnan rakennusteknisen tutkimuksen kanssa. ”On tärkeää, että päästään myös avaamaan ja
tutkimaan. Parhaimmillaan voi löytyä pintakerroksia varhaisemmasta historiasta, Minna
Canthin ajastakin.”
KAIKKI tämä kuulostaa paitsi jännittävältä ja vaikealta, myös kalliilta. Minna Canthin talo
ry on saanut kunnostuksen suunnitteluun avustuksia Kuopion kaupungilta, Suomen
kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahastolta, sijoitusosuuskunta KPY:ltä, Jenny ja Antti
Wihurin rahastolta sekä yksityishenkilöiltä.
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Varoja suunnitteluun saatiin myös, kun Kuopion kaupunki tämän vuoden kesäkuussa osti
Kanttilan tontin yhdistykseltä 270 000 eurolla. Korjausrahaa ei kukaan ole kuitenkaan vielä
luvannut.
Sitä, paljonko rahaa tarvitaan, ei tiedetä ennen rakennusselvitysten ja suunnitelmien
valmistumista, mutta arvioissa on esiintynyt summa kolme miljoonaa. Se on paljon tai ei niin
paljon rahaa, riippuen vähän näkökulmasta.
Apurahahakemus Suomen Kulttuurirahastolle on tehty vastikään, Anja Lappi kertoo.
Parhaillaan olisi käynnissä myös kiinnostava haku EU:n Urban Innovative Actions (UIA)
-rahoitusohjelmaan. Joulukuun loppuun auki olevan UIA-haun yhtenä teemana on tällä kertaa
kulttuuri ja kulttuuriperintö. Se tuntuisi olevan kuin tehty Kanttilalle, Anja Lappi sanoo.
Yhdistys ei kuitenkaan ole vielä voinut laittaa hakemusta. Hakijana pitäisi olla kaupunki.
”Se on ollut tässä harkinnassa myös, vastaa apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas.
”Meillä on vähän poliittisesti erimielisyyttä, että kannattaako lähteä sitoutumaan”, hän lisää.
Kuopio kokee, että jos kaupunki ottaisi osaa EU-hakuun yhdessä yhdistyksen kanssa, se tulisi
sitoutuneeksi projektiin tavalla, jota se ei halua. ”Tämä on vähän ollut kynnyskysymys,
voidaanko lähteä sitoutumaan. Ennemmin ehkä haluaisimme, että selvitykset olisi tehtyinä,
että onko mitään järkeä säilyttää taloa.” Vähäkankaalla ja Lapilla on jonkin verran eriävät
näkemykset kaupungin yhteistyöstä Minna Canthin talo -yhdistyksen kanssa. Vähäkankaan
mukaan ”keskusteluyhteys on jatkuva”. Lappi sanoo, että kuulee apulaiskaupunginjohtajan
näkemyksen UIA-hakuun ensimmäistä kertaa toimittajan kertoessa siitä.
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KUN Canthin salonki on katsottu, ihmetelty viime vuosikymmeninä muun muassa
bändikämppinä toimineita huoneita ja kurkistettu kylmälle vintille – josta Anja Lappi visioi
tilaa erilaisille tapahtumille – on hyvä istua hetkeksi alas. Istutaan alakerran saliin, jonka
paikalla Minna Canthin aikana ja vielä kauan hänen jälkeensä oli kauppasali.
Snellmanin puisto ja tuomiokirkko näkyvät ikkunoista, puiston toisella laidalla remontoidaan
Kuopion museon ja kirjaston yhdistävää Tiedon ja tarinoiden korttelia.
Kanttilan talon pelastusyritykset ovat vuosikymmenestä toiseen olleet yhtä takkua. Paljon
hienoa työtä – erityisen kiitoksen Anja Lappi haluaa osoittaa Kanttilan eteen uurastaneelle
Outi Vuorikarille – on tehty, mutta missään hankkeessa ei ole koskaan päästy alkua
pidemmälle.
USKON PUUTTEEN hetkiä tulee välillä, Lappi ja Turunen myöntävät. Mutta enemmän on
kuitenkin tarmoa ja toiveikkuutta, he sanovat. ”Olemme molemmat Jaanan kanssa
taidehallinnon maistereita: meillä on pragmaattinen näkökulma. Ja siihen kuuluu ihan selvästi
ajattelu, että vetovoimainen kaupunki ja sen ihmiset tarvitsevat kulttuuria. Ja kun meillä
sitten on tällainen mieletön kulttuurihenkilö kuin Minna Canth, on päivänselvää, että tämän
eteen tehdään töitä.”
Lappi korostaa, että Kanttilan kunnostus ei ole ”vain” kulttuuriperinnön vaalimista. ”Se toisi
myös välillisesti merkittäviä vaikutuksia Kuopiossa lähes kaikille toimialoille. Tällaisen
kohteen kunnostaminen kolisee täysiä tähän ympäristöön. Ei tarvitse kovin innovatiivinen
olla, että tajuaa mitä kaikkea tässä voisi olla. Kuopio voisi olla globaalin tasa-arvon,
sananvapauden ja demokratian keskus!”
Turunen lisää ihailevansa Canthia etenkin tämän tasa-arvotyön johdosta. ”Ilman Minnan
työtä ei meillä olisi samoja mahdollisuuksia kuin nyt. Ja me tarvitsemme muunkin
muistomerkin kuin patsaan puistossa. Kulttuurikeskus olisi sellainen.”
KULTTUURIKESKUKSESTA on puhuttu ennenkin, ainakin 1980-, 1990- ja 2000-luvuilla.
Nyt – vaikka rahaa ei vielä ole – ollaan kuitenkin pidemmällä kuin koskaan aiemmin.
Rakenne- ja historiakartoitusta tehdään, alustavat pohjapiirrokset uusista
käyttösuunnitelmista on tehty, on neuvoteltu mahdollisten kumppaneiden kanssa. ”Keskeinen
on esimerkiksi Itä-Suomen yliopisto. Voisiko yliopisto olla yksi residenssitilojen vuokraaja ja
täällä tiedekahvilatoimintaa?”
Kuopion kaupungin kanssa kumppanuussisältöä ei – ainakaan vielä – ole löytynyt. Se, ja
koko Kuopion kaupungin kulttuurijohtaminen, selvästi harmittavat Anja Lappia.
Etenkin siitä, miten Kuopiossa on panostettu Minna Canthiin, on yhdistyksellä ja kaupungilla
varsin erilainen näkemys. Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas näkee, että Kuopiossa
Minna Canthin henkeä vaalitaan ”kaupungin rohkeudessa toimia ja mennä eteenpäin ja olla
monessa suhteessa kulttuurin saralla edelläkävijä”.
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Anja Lappi on totisesti eri mieltä. Hän osoittaa edessään olevaa tyhjää sivua: ”Jos mietitään,
mitkä ovat 30 vuotta eteenpäin Kuopion kaupungin taide- ja kulttuurisuunnitelmat. Tuossa on
muistiinpanot tiivistettynä.”
Lappi sanoo kaipaavansa yhteistyötä, avoimuutta, uusia avauksia. ”Eihän tämä yhdistys
odota, että joku vain maksaa. Olennaista on se, kuka kehittää Kuopion kulttuurielämää.
Yhteisprojektina tämä pitäisi ratkaista.”
NOUSEMME pöydästä, Anja Lappi näyttää vitriinistä tilikirjaa, joka on löytynyt vintin
sahanpurujen seasta. Se on arvokkaan näköinen jopa tässä ympäristössä, 1970-lukua
henkivässä rujossa salissa.

Vintiltä löytynyt vanha tilikirja, Lappi selaa kirjaa: ”Birger Hallman käynyt ostamassa viisi
pakettia hiivaa ja sokeria. Juho Konttinen on ostanut kahvia.”
Sitten hän sanoo:
”Kanttilalla on ollut vahva mainehaitta siitä, että kun tämä on niin huonossa kunnossa, niin
lanataan se pois. Mutta se osoittaa juuri sitä – voisiko sanoa kuopiolaista maalaisuutta – että
jos joku on ikävä, niin lanataan se pois. Tämä on joka tapauksessa yli 200 vuotta vanha
rakennus. Vaikka tällä ei olisi rakennushistoriallista arvoa, niin se arvo on siinä, mitä täällä on
tehty. Minnan ja perillisten kauppa, sekin on aitoa kuopiolaista kulttuuriperinnettä, historiaa.”

Aikajana: Kanttilan vuodet
1820
Kuninkaankadun varrella sijaitsevan rakennuksen runko ja Minna Canthin kadun (silloisen
Etelä-Vuorikadun) rakennuksen ensimmäinen kerros valmistui.
1853
Minna Canthin isä Gustav Vilhelm Johnson tuli Finlaysonin puodin hoitajaksi. Hän osti
Kanttilan 1860.
1879
Minna Canth muutti leskeksi jäätyään Kanttilaan.
1881
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Kauppaliike siirtyi Minna Canthin omistukseen.
1897
Minna Canth kuoli. Perilliset jatkoivat liiketoimintaa.
1974
Minna Canthin perilliset lopettivat liiketoiminnan. Valtio osti Kanttilan ja remontoi sen
virastoksi. HS 6.3.1974: ”Minna Canthin talo halutaan museoksi”
1984
”Canthin talon suojelu halutaan purkaa Kuopiossa” HS 3.11.1984 ”Kirjailijaliitto hyvillään
Canthin talon suojelusta” HS 21.11.1984
1990
”Kulttuuriväki taistelee säilyttääkseen Minna Canthin talon Kuopiossa” HS 10.12.1990
1991
Kanttilan kulttuurikeskuksen kannatusyhdistys perustettiin.
1999
Valtion kiinteistölaitos myi Kanttilan korttelin Kapiteelille.
2003
Kanttilan ulkoasu suojeltiin asemakaavalla.
2004
Kapiteeli myi Kanttilan korttelin NCC:lle.
2006
Tontilta purettiin rakennuksia ja rakennettiin tilalle asuinkerrostalo.
2015
Kulttuurineuvos Veijo Baltzar suunnitteli kunnostavansa Kanttilan mutta vetäytyi hankkeesta.
2016
Minna Canthin talo ry perustettiin.
Minna Canth 175 -juhlavuoden symposiumi pe 15.11. klo 12–15 elokuvateatteri Kuvakukossa Kuopiossa. Studia generalia: Minna Maijala – Kulttuurin Kanttila, ma 18.11. klo 19
Kuopion kaupungintalolla. Minna Canth 175 vuotta -tapahtumia ja uusia julkaisuja:
minnacanthinseurassa.com Lähteinä käytetty: kanttila.fi, kansallisbiografia.fi,
elamaakuopiossa.wordpress.com Oikaisu 13.11. klo 17.04: Toisin kuin jutussa aiemmin luki,
Gustav Vilhelm Johnson osti Kanttilan 1860, ei 1960.
Helsingin Sanomat, Sanna Kangasniemi
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Päivän lehti 12.11.2019

| Pääkirjoitus

Kunnalla on tärkeä tehtävä myös historiansa vaalijana
Minna Canthin kotitalo Kanttila tarjoaa Kuopion kaupungille erinomaisen mahdollisuuden
nostaa kaupungin profiilia kulttuurin vaalijana. Myös valtio voisi osoittaa suurempaa
arvostusta tasa-arvon edistäjän perinnölle.
Julkaistu: 12.11.2019 2:00 Helsingin Sanomat

SUOMEN merkittävimmän naiskirjailijan Minna Canthin kotitalo Kuopiossa on saanut
rapistua jo vuosikymmeniä (HS 10.11.). Canth oli kirjailijanuransa lisäksi yrittäjä ja
ensimmäinen suomenkielinen sanomalehtinainen, tyttöjen koulutuksen parantaja sekä tasaarvon edistäjä.
Hän on kiistatta yksi kulttuurihistoriamme merkkihenkilöistä. Canthin kotitalo Kanttila oli
1800-luvun lopulla suomalaisen kulttuurielämän tärkeä keskus.
Talo siirtyi muutama vuosi sitten yhdistykselle, joka on suunnitellut sinne taide- ja
kulttuurikäyttöä, asunto- ja residenssitiloja sekä matkailukohdetta. Minna Canthin talo ry on
saanut varoja suunnitteluun useilta toimijoilta, kuten Kuopion kaupungilta. Kaupunki
kuitenkin empii kunnostukseen sitoutumista.
Kun maailma muuttuu nopeasti ja taloudessa vallitsevat pikavoittojen lait, ihmisten
hyvinvointi kaipaa vastapainoksi vakautta ja jatkuvuutta. Uusiutuminen on tärkeää, mutta
uutta suuntaa ei voi rakentaa ymmärtämättä, mistä me tulemme ja miksi. Kulttuurihistorian
tuntemus on keskeinen osa kansallista tarinaa, johon suomalaisuuskin pohjautuu. Siksi on
erikoista, ettei valtiolla tai Kuopion kaupungilla ole riittävästi tahtoa välittää Minna Canthin
tarinaa nykypolville myös Kanttilan kautta.
Kunta ei ole vain palveluja tuottava koneisto, vaan se on ihmisten paikallinen yhteisö, jolla
on aina oma historiansa.
Kotiseudun historia on osa ihmisten identiteettiä, jota ei voi korvata konsulteilta ostettavilla
mainoskampanjoilla. Ihmisten ja sukujen tarinat kytkeytyvät paikkoihin ja rakennuksiin,
joista muodostuu merkityksellisyyden kerrostumia ja kokemuksia.
Samantyyppisiä keskusteluja vanhojen rakennusten säilyttämisestä käydään monissa
kunnissa.
Esimerkiksi Espoo pohtii, mitä tehdä Tapiolan uimahallille, joka on osa ainutlaatuista
kansallismaisemaa. Uimahalli ei ole vain uimahalli vaan myös rakennushistoriaa.
Minna Canth tarjoaa Kuopiolle erinomaisen mahdollisuuden nostaa kaupungin profiilia
kulttuurin vaalijana. Naisten tasa-arvon pioneeri ansaitsisi myös valtiolta suurempaa
arvostusta
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18.3.2019 MINNA CANTH 175 PÄÄJUHLA SUOMEN KANSALLISTEATTERI
YLE AREENA
https://areena.yle.fi/1-50083714
19.3.2019 MINNA CANTH 175 JUHLA KANTTILASSA
https://www.youtube.com/watch?v=kBOBrUd9snw
2019 KESÄ KANTTILAN KESÄPUUTARHA
https://www.youtube.com/watch?v=QtT1s3nntv4
2.8.2019 KANTTILAN KESÄJUHLA
https://www.youtube.com/watch?v=yMcwX8dRixc
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KANTTILA
Minna Canthin katu 22
REMONTTITOIMISTO
Minna Canthin katu 24
70100 Kuopio
www.kanttila.fi
p. 044 973 2029
info@minnacanth.fi
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