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LATAA OMA MINNA CANTH KEHYS PROFIILIKUVAASI FACEBOOKISSA! 

 

Minna Canthin kotitalo Kanttila 200 vuotta! 
Kanttilan rakennushistoriallinen julkaistaan 19.3.2020 klo 12.00. 
Tutustu siihen osoitteessa kanttila.fi tai tule Kanttilan kesänäyttelyyn Kuopioon. 
 

Rakennushistoriallinen selvitys (RHS)  
Arkkitehtitoimisto Hannu Puurunen Oy, arkkitehti Hannu Puurunen ja FM Eeva Martikainen ovat 
toteuttaneet Kanttilan rakennushistoriallisen selvityksen. Selvitys avaa Kanttilan kaksisataavuotisen 
historian ja rakennuksen eri vaiheet sekä tarjoaa tietoa osin myös sen käyttöhistoriasta. Selvitys 
löytyy osoitteesta www.kanttila.fi/remontti. Selvitys luo pohjaa kulttuuri- ja residenssitoimintaan 
keskittyvän Kanttilan arkkitehti- ja käyttösuunnitelmavaiheeseen.  Kiitämme selvityksen tukijoita 
Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Savon maakuntarahastoa, Antti ja Jenny Wihurin säätiötä sekä 
Museovirastoa. 
 
Kanttilan kesänäyttely  
Kesällä 2020 Minnan Salonki ja ruokasali avaavat ovensa yleisölle. Kiinnostava näyttely sisältää 
rakennushistoriallisen selvityksen aineistoa, kuvia ja tarinoita Kanttilan kaksisataavuotisesta 
historiasta. Yleisö voi tutustua myös korjaus- ja muutostyöremonttisuunnitelmiin sekä Kanttilan 
käyttösuunnitelmiin Sisääntulo on Kuninkaankadun puolelta. Avajaiset pe 12.6.2020 klo 15.00, 
näyttely on avoinna päivittäin klo 14.00-18.00 heinäkuun loppuun asti, muina aikoina 
ryhmävarauksilla. 
Näyttelyn toteutetaan osin lisätyn todellisuuden ( AR, Augmented Reality) keinoin. Näyttelyn 
valokuvat heräävät henkiin suomalaisen Arilynin kehittämän mobiilisovelluksen avulla. 
 
Minna Canth (1844-1897) 
Minna Canth asui Kanttilassa nuoruusvuosinaan 1853-1863 sekä uudelleen leskeksi jäätyään 
vuodesta 1880 aina kuolemaansa 1897 asti. Kanttilassa Canth kirjoitti näytelmiä, toimi kauppiaana 
ja vaikutti yhteiskunnalliseen keskusteluun. Kanttila oli myös paikka, jossa puolustettiin sivistystä 
ja edistettiin tasa-arvoa. Kaikessa Canthin tekemisessä ja koko hänen elämäntyönsä keskiössä oli 
aina tärkeimpänä teemana vapaus – Canthin tärkein perintö meille. 
Minna Canthin talo ry 
Vuonna 2016 perustettiin Minna Canthin talo -yhdistys. Sen tavoite on pelastaa kirjailijan ja tasa-
arvotaistelijan Minna Canthin Kanttila -rakennus kulttuurikäyttöön. Tavoite edellyttää mittavaa 
korjaus- ja muutostyötä. Parhaillaan projektissa on menossa arkkitehtisuunnitelmien tarjouskierros, 
residenssitarveselvitys sekä haitta-ainetutkimukset. Kunnostuksen on arvioitu maksavan 3,5 
miljoonaa euroa ja se toteutetaan yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa. 

Minna Canthin päivä Kuopiossa (muutokset mahdollisia): 
19.3.2020  
Klo 10.00 Minna Canthin haudalla käynti 
Klo 12.00 Rakennushistoriallinen selvitys julkistetaan osoitteessa kanttila.fi 
Klo 15.00- Lähetys Minna Canthin talon sosiaalisen media kanavilla Facebook, Ig, You Tube 
22.3.2020 
Klo 9.00 Minnan patikointi Puijolle 
Luontokävely turvavälein. Lähtö Iso hautausmaa, Kuopio. 

Tiedustelut:  Minna Canthin talo ry, Anja Lappi, 044 973 2029, info@minnacanth.fi , www.kanttila.fi   
                     RHS, Hannu Puurunen p. 0400 669 603 ja Eeva Martikainen p. 040 576 0140 


