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MINNA CANTHIN TALO RY VUONNA 2021 



1.TIIVISTELMÄ

Minna Canthin talo ry perustettiin Kuopiossa syksyllä 2016
toteuttamaan Kanttilan korjaus- ja muutostyö.

Kulttuurihistoriallisesti ja valtakunnallisesti merkittävä Kanttila
on vanhimmilta osiltaan vuodelta 1820.  Rakennuksessa on
sijainnut Minna Canthin koti ja liiketila (1854-1897) ja Sisä-
Suomen ensimmäinen kirjakauppa (1820-1846).

Korjaus- ja muutostyön jälkeen Minna Canthin talo ry:n 
 tavoitteena on ylläpitää Kanttilassa ja Kanttilasta käsin Minna
Canth akatemiaa, joka vaalii Minna Canthin henkistä perintöä
tukemalla sananvapauteen ja tasa-arvoon liittyvää toimintaa eri
muodoissaan.

Tavoitteita toteuttaakseen Minna Canth akatemia koordinoi
kansainvälistä residenssiohjelmaa, taide- ja kulttuuritoimintaa,
tiedekahvilaa,  esitystoimintaa ja Minnan Salonkia sekä työ- ja
näyttelytiloja.

Vuoden 2021 aikana hanketta esiteltiin ja palvelumuotoiltiin  
 asiantuntijoiden ja tulevien käyttäjien kanssa laajasti läpi
vuoden rahoituksen hankkimiseksi.

Ennen joulua tiede- ja kulttuuriministeriö totesi suunnitelmien
edenneen niin asiantuntevasti ja pitkälle, että Kuopion
kaupungin rooli hankkeen jatkon mahdollistajana on
perusteltua.  Valtion mahdollisuudet olla mukana muutos- ja
korjaustyössä voisivat olla n. 30 % hankkeen kustannuksista.

270 kannattajajäsentä ympäri Suomen

Yhdistykselle valittiin uusi puheenjohtaja Atso Almila

Minna Canthin talo ry:lle myönnettiin toistaiseksi voimassa
olevan rahankeräyslupa RA/2021/1061

Rakennuttaja, LVI- ja sähkösuunnittelijat kilpailutettiin
urakkavaiheeseen, arkkitehtisuunnittelu eteni ja
rakennuslupahakemus avattiin sähköiseen järjestelmään

Yksi Kuopion kaupungin virkahenkilö osallistui Opetus- ja
kulttuuriministeriön kanssa järjestettyyn yhteiseen neuvot-
teluun. ( Teams, 16.12.2021)

VUODEN 2021 NOSTOT



2.YHDISTYS JA JÄSENET

Minna Canthin talo ry on yleishyödyllinen ja aatteellinen
yhdistys. Minna Canthin talo yhdistyksessä oli kymmenen
varsinaista jäsentä ja 270  kannattajajäsentä.
Kannattajajäsenmaksu oli 20 € henkilöille ja 200 € yhteisöille.
Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu oli 25 €. 

Kannattajajäsenet pääsivät yhdistyksen järjestämiin tilaisuuk-
siin ilmaiseksi tai alennetulla hinnalla. Vuoden aikana he saivat
myös tietoa kunnostusprojektin eri vaiheista uutiskirjeillä.

3. TOIMITILAT

Yhdistys toimi tammikuusta heinäkuuhun kauppakeskus
Minnassa ja osan aikaa koronapandemian vuoksi etäpisteissä.
Kauppakeskuksen tilaa vuokrattiin KEVA:lta ja  tiloja jaettiin
kulttuuripääkaupunkihanke Saimaa Ilmiön, Minnan puodin ja
kesällä Kuopion kaupunginteatterin kanssa.

Elokuussa työpiste siirrettiin Kanttilaan,  jonka ensimmäiseen
kerrokseen sisustettiin kampanjatoimisto ja popup-kahvila.
Muu Kanttilan rakennuksesta oli yhtä ulosvuokrattua tilaa
lukuunottamatta tyhjillään odottamassa korjaustyötä. 

Minna Canthin talo ry omistaa Kiinteistö Oy Minna Canthin
katu 20-22 kiinteistön kaikki osakkeet. Maapohjan omistaa
Kuopion kaupunki. Vuokrasopimus on vuoteen 2059.

Kauppakeskus Minna, 2021 

Kanttilan pop-up kirjakahvila. 
Kiitos kaikille huonekalujen lahjoittajille 



4. HALLITUS

Minna Canthin talo ry:n hallitus kokoontui toimintavuonna
kaksitoista (12) kertaa. Yhdistyksen puheenjohtajana toimi
syyskuuhun asti asianajaja Seppo Karvinen, kunnes uudeksi
puheenjohtajaksi valittiin kapellimestari Atso Almila.
Hallitukseen kuuluivat  varapuheenjohtaja, emeritusprofessori
Atte von Wright Itä-Suomen yliopistosta, diplomi-insinööri
Harry Dunkel ja kulttuurialan yrittäjä, musiikin maisteri Jaana
Turunen. Projektia johti toiminnanjohtaja Anja Lappi, joka toimi
myös hallituksen sihteerinä. 

5. TOIMIHENKILÖT JA OSTOPALVELUT

Yhdistyksellä ei ollut vuonna 2021 palkattua työvoimaa lukuun
ottamatta kahta Pohjois-Savon Osuuspankin tuella palkattua
kesätyöntekijää Taimi Huovista ja Veera Pulkkista.

Yhdistys hankki kirjanpitopalvelut tilitoimisto Jere
Rautakoskelta ja tilintarkastuksen PWC:ltä. Verkkosivujen
päivityksistä vastasi Tmi Janne Kankkunen. Toiminnanjohtaja
Anja Lappi apunaan Anya Productionsin tuntityöntekijä Oona
Virtanen vastasivat käytännön toiminnan koordinoinnista ja
toteuttamisesta.   Kopiokone oli leasing-sopimuksella. 

Ison avun arkeen toivat harjoittelijat IngmanEdusta ja Savon
ammattiopistosta; Itä-Suomen yliopistosta, Savoniasta ja 
 kolme työkokeilussa ollutta henkilöä.
 

Toiminnanjohtaja Anja Lappi ja infograafikko<
 Oona Virtanen. 



6. TYÖVALIOKUNNAT
 
Yhdistyksellä oli toimintavuoden aikana kaksi työvaliokuntaa. 
Rakennusvaliokuntaan kuuluivat arkkitehti Hannu
Puurunen, Kumoni Oy:n johtaja Pasi Pitkänen sekä
rakennusalan koulutuspäällikkö Ari Kilpeläinen Savon
aikuisopistosta. Valiokunta toimi  asiantuntija-apuna  muutos-
ja korjaustyöhän liittyvissä suunnittelupalavereissa, joita
järjestettiin Kuopion kaupungin valvontaviranomaisten  kanssa. 

Sisältövaliokuntaan kuuluivat  tietokirjailija, Minna Canth -
tutkija Minna Maijala,  ohjaaja, taiteilijaprofessori Mikko Roiha,
ohjaaja, kirjailija Juha Hurme,  näyttelijä, Virpi Rautsiala 
 näyttelijä ja ohjaaja Maria Oiva digiteatterista,  näyttelijä,
taiteellinen johtaja Jussi Lehtonen, kirjailija  Jouni Tossavainen,
näyttelijä Lotta Vaattovaara, vapaa kirjoittaja Kaarina Hazard ja
ohjaaja Kaisla Pirkkalainen.  

Koronapandemian vuoksi sisältövaliokunnan tapaaminen
järjestettiin vain kerran, sekin Teamsissä.

7. OPPILAITOS-  JA OPISKELIJAYHTEISTYÖ 

Yhdistyksellä oli toimintavuoden aikana kumppanuus-
sopimukset Savonia ammattikorkeakoulun ja Savon
ammattiopiston kanssa. 

Anni Rönkä jatkoi Oulun yliopistoon valmistuvan ProGradun
kirjoittamista ja haastatteli tulevan Kanttilan suunnitelmia
tutkimustyöhönsä. 

Taiteen maisteri, residenssitoiminnan asiantuntija Laura
Räsänen toteutti Kanttilan palvelumuotoilutyöpajat osana
palvelumuotoilun osaajaksi, Itä-Suomen ja Lapin yliopistojen
sekä Palvelumuotoilu Palon yhteistyössä toteuttamaa
koulutusta.  

Yhdistys jatkoi hyvää yhteistyötä Ammattiopisto Luovin
valmentavan koulutuksen kanssa. Luovin kiinteistöhuollon
opiskelijoilla oli mahdollisuus toteuttaa osittain kiinteistön
arkipäivän ylläpidosta, pihan hoidosta ja pienkorjauksista.

IngmannEdun media-alan opiskelijat Jonne Hallikainen ja Elsa
Rehnberg toteuttivat Kanttilasta Kuoppijjoon projektin
taltioinnin ja kolmen Kanttilan esittelyvideoiden sarjan.

Oppilaitosyhteistyöstä ja opiskelijoiden ja harjoittelijoiden
ohjaamisesta vastasi taidealan opettaja, toiminnanjohtaja Anja
Lappi.



8. TAITEILIJAYHTEISTYÖ 

Vuoden 2021 aikana järjestettiin eri taiteenalan toimijoiden
kanssa suunnittelupalavereja, työpajoja ja pienkonsertteja.
Näissä tilaisuuksissa tutustuttiin Kanttilan residenssitilojen,
työtilojen ja  ullakon esitystilan suunnitelmiin, pohdittin
aukioloaikoja, saavutettavuutta,  käytiin läpi tilasuunnitelmat
neliö neliöltä ja sanallistettiin taiteen tekemisen tilojen tarvetta.

Moni palavereista toteutettiin Teamsin välityksellä. Esimerkiksi
kuopiolaislähtöinen pianisti, kosketinsoittaja, säveltäjä, sovittaja
ja opettaja Teemu Kekkonen toi esille näkökulmia virtuaalisen
konsertin toteuttamiseen. Teemu asuu Hollannissa ja näki
Kanttilan mahdollisuudet mm. online-opetuksessa ja
konserttitoiminnassa.  

Kitaristi ja opettaja Mikko Siirola ja sellisti Elli-Sofia Tikkala
esiintyivät  Kanttilan tilassa järjestetyssä Ilmasto-Olkkari -
tapahtumassa.  Mikko Siirola konsertoi Kyklosis kokoonpanolla
Kanttilan popup - kahvilassa.  

Suunnittelupalavereja järjestettiin myös mm. ANTI-festivaalin,
kuvataideseuran Ars Liberan, Suomen Ateljeesäätiön (Hki),
Minna Canth-seuran, Tanssiteatteri Minimin, 
 Lastenkulttuurikeskus Lastun,   Kuopion kaupunginteatterin,
Sanataidekoulu Aapelin  ja Kuopion  alueen free-taiteilijoiden
kanssa.  Jokainen suunnittelupalaveri edisti Kanttilan
suunnittelutyötä. 

Mikko Siirola ja Elli-Sofia Tikkala Kauppakeskus Minnassa. 

Kyklosis Kanttilassa. 



9. TIEDOTTAMINEN JA VIESTINTÄ
Minna Canthin taloa Kanttilaa käsiteltiin koko toimintavuoden
ajan monissa lehti- ja verkkoartikkeleissa. Erityisesti Savon
Sanomat  huomioi yhdistyksen toimintaa ympäri vuoden.

Näkyvyyttä saatiin muassa muun 19.3. juhlapäivänä
valtakunnallisen liputuksen siivittämänä, viikottaisissa
kulttuurikierroslähetyksillä Facebook -livessä sekä syksyn
Kanttilakierroksilla.

Valtakunnallisista medioista Seura-lehti huomioi Kanttilan
laajalla jutulla myös maaliskuussa. Eri taidejärjestöt ja mm.
Suomen Ateljeesäätiö ja Minna Canth seura kutsui Minna
Canthin talo ry:n vieraaksi verkkotapaamisiin. Näissä
tapaamisissa projekti sai paljon rakentavaa palautetta ja
samalla esittelyjen kautta tietoa hankkeesta levisi tehokkaasti.

Useat yhteistyökumppanit kuten Kuopion kaupunki ja
Kulttuuripääkaupunkihanke Saimaa Ilmiö, Minna Canthin
koulu, kirjoittivat  Minna Canthin talon projekteista
verkkosivuillaan. Lisäksi Minna Canthin talo nostettiin
sosiaalisessa mediassa. 

Uuden puheenjohtajan Atso Almila myötä hanke oli esillä
aktiivisesti  myös Twitterissä. Hanketta esiteltiin joka kuukausi
eri puolille Suomea Teamsin kautta.

Mediaosumia kertyi vuoden 2021 aikana yhteensä 65
kappaletta.   
Minna Canthin talo ry:llä on omat kotisivut ja Facebook-,
Twitter-, Instagram- ja YouTube-tili. Sähköisten kanavien kautta
tiedotettiin tehokkaasti sekä  Kanttilan omista tapahtumista,
kulttuurikierroksista ja muusta toiminnasta, että taiteen ja
kulttuurin toimijoiden  ja kumppanien toiminnasta. 
Facebook-sivulla oli vuoden lopussa 1600 tykkäystä.
Instagram-seuraajia oli 1200. Twitter-seuraajia oli 550. 

Minna Canthin talo ry pystytti koko kevääksi
palvelumuotoilustudion kauppakeskus Minnaan, Kanttilan
popup - kirjakahvilaan. Studio oli joka päivä  kaikille  avoinna
kauppakeskuksen aukioloaikoina. Lisäksi taiteen maisteri,
residenssi-asiantuntija Laura Räsäsen johdolla järjestettiin
ohjattuja työpajoja kuusi kertaa huhti-toukokuussa.

Kanttilan popup -kirjakahvila keräsi 10.000 aktiivista kävijää,
jotka joko saivat Kanttilan esitteen, osallistuivat tapahtumiin ja
palvelumuotoilutyöpajoihin tai istuivat Biedermeier kalusteissa.
Tämän lisäksi Kanttila oli mahdollista nähdä ja tunnistaa:
kauppakeskuksessa vierailee joka kuukausi n. 20.000 kävijää.

Kesällä OP-kesätyöntekijät jakoivat Kanttilan esitteitä
kuukauden ajan turisteille ja kuopiolaisille, yrityksille,
oppilaitoksiin ja keskustan alueen kahviloihin, kirjastoihin jne.



Laura Räsäsen palvelumuotoilustudion antia 



10. KOULUTUS

Yhdistys ei osallistunut koulutuksiin.
 
11.  YLEISET KOKOUKSET
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 15.6.2021
Teamsissä. Tämän lisäksi järjestettiin syyskuussa ja
joulukuussa ylimääräiset yhdistyskokoukset. Syyskuussa
valittiin uusi puheenjohtaja ja joulukuussa vahvistettiin koko
tilinpäätös.

12. YHTEISTYÖ
Kanttilan suunnitteluun ja kunnostustyöhön osallistuivat
Savonia ammattikorkeakoulun 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 kaksi
esittelytilaisuutta Teamsin kautta. 

Koronan vuoksi keväälle suunniteltu yhteistyö LUMITin  
 Kuopion kaupunginorkesterin kanssa peruuntuivat.   

Kuopion kaupungin ja   Kanttilan tiimoilta yhteistyötä,
brändityötä tai tapaamisia ei saatu käynnistettyä.  

Lumitin opiskelijoita haastattelemassa 
Lotta Vaattovaara. 



13. TALOUS JA RAHOITUSNEUVOTTELUT

Minna Canthin talo ry:n tehtävänä on rakennuttaa Kanttila ja
hankkia siihen rahoitus. Minna Canthin talo omistaa tontilla
sijaitsevan Kiinteistö Oy Minna Canthin katu 20-22 osakkeet.
Tontin on omistanut Kuopion kaupunki 5.9.2019 alkaen.
Yhdistys maksaa yhtiövastiketta keskinäiselle kiinteistöyhtiö
Kuopion Minna Canthin katu 20-22:lle. 

Yhdistys sai alkuvuonna Kansan  Sivistysrahaston kautta
kulttuurilahja.fi keräyksellä 28.000 € lahjoituksia, sisältäen
Kalevalasäätiön 6.000 euron lahjoituksen. Lisäksi
Opetusneuvos Hilja Vilkemaan Stipendisäätiö myönsi
joulukuussa 2021 3.000 euron lahjoituksen.

Krjasuhanketta on vaikea edistää  ilman tuloja. Onneksi
yhdistys sai lähes kolmen vuoden ponnistelujen jälkeen
poliisineuvoston myöntämän jatkuvan rahankeruuluvan. Tästä
huolimatta tummat pilvet alkoivat kerääntyä projektin ylle. 

Ennen joulua 16.12. järjestettiin Teamsin kautta palaveri
Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Palaveri oli rohkaiseva.
Palaverin aikana ministeriö toi esille mahdollisuudet olla
hankkeessa mukana 30 % :lla. 

. 

Varainhankintaa varten Minna Canthin talo ry toteutti
kymmeniä esittelytilaisuuksia, neuvotteluja ja
suunnittelutilaisuuksia. 

Yhdistys jatkoi apurahojen hakua ja rahoitusneuvotteluja. Muut
yhdistyksen tulot koostuivat vuokratuloista. 

Yhdistyksen kulut koostuivat suunnittelu- ja tuotantomenoista,
yksittäisistä tapahtumamenoista, vuokramenoista,
hallintokuluista ja toiminnan kehittämiskuluista. 

Huom. vuosi 2020: Tilikauden varsinaisen toiminnan tuotot
olivat 19.041 € euroa, varainhankinnan tuotot 6.593 € euroa ja
yleisavustukset 37.161 euroa. toiminnan menot olivat<
 - 42,409,10, Tilikauden tulos oli 19.712€. 

Kuopion kaupungin tuki oli  4.000 € vuodelle  2021.
Lisäksi  ennen joulua maksettiin 2.000 erityisavustus joulun
ajan tapahtumalliseen kokonaisuuteen. 

Vuosi oli taloudellisesti todella vaikea. Neuvottelujen hidas
eteneminen ja jatkuvasti juoksevat käyttömenot olivat pahin
mahdollinen yhdistelmä hankkeelle.



14. VUOEN 2021 TOIMINTA JA KESKEISET TAPAHTUMAT

TAMMIKUU

Tammikuussa valittiin tarjouskilpailun pohjalta korjaus- 
 hankkeeseen rakennuttajakonsultti Jari Piippo
insinööritoimisto Savon Kunto ja Kosteus Oy. 

Kanttilan popup - kirjakahvila sijaitsi kauppakeskus Minnassa.
Paikka oli erinomainen markkinoinnin ja tiedottamisen
näkökulmasta. Hanke sai päivittäin paljon palautteita ja
näkyvyyttä.

Paikka mahdollisti taiteen maisteri Laura Räsäsen
palvelumuotoilustudion, jonka suunnittelu käynnistettiin
tammikuussa. 

Tammikuussa käynnistettiin  eri apurahojen ja rahoitusten
haku. 

HELMIKUU

Toimittaja Katriina Lundell Seura-lehdestä vieraili
haastattelemassa koko hallitusta, artikkeli julkaistiin 19.3.2021.
 
Helmikuussa käynnistettiin Kanttilan tukituotteiden ja
myyntipalvelujen kehittäminen yhteistyössä Minnan Puodin
kanssa.
Kansan Sivistysrahaston kulttuurilahjakeräyksen lahjoittajina
olivat yksityiset ihmiset ja mm. Kalevala-Säätiö. Keräys
toteutettiin joulukuun 2020 ja tammikuun 2021 välisenä
aikana kulttuurilahja.fi verkkosivuilla.

MAALISKUU

Minna Canthin päivän ohjelma 19.3.2021 sisälsi Webinaarin
aiheesta Keskustelua tasa-arvokeskustelusta.
Keskustelijoina olivat Erätauko säätiöstä asiantuntija Anna
Väänänen, Taiteen edistämisen keskuksesta läänintaiteilija
Vesa Plath, prosessioikeuden professori Johanna Niemi,
Pohjois-Suomen ja Itä-Suomen maakuntien neuvottelukunnan
puheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Huttunen ja
moderaattorina toimi Anja Lappi. Keskustelu on katsottavissa
yhdistyksen YouTube sivulla ja Savon Sanomien verkkosivuilla.

Atte von Wright ja Outi Vuorikari keskustelivat  aiheesta Case
Kanttila. Outi Vuorikari toi hyvin valaisevasti esille Kanttilaan
kohdistuneita toimia vuosikymmenten ajalta. Keskustelu on
katsottavissa yhdistyksen YouTube sivulla.

Myös Kuopion kaupungin ilmasto-olkkari järjestettiin 19.3.2021
popup-kirjakahvilassa. Mukana järjestämässä olivat Kuopion
kansalaisopisto, Jo Bomans Orkestra, Kettusen Tyyne, ja
muusikot Elli-Sofia Tikkala ja Mikko Siirola. 

Tilaisuudessa esiteltiin Kanttilan hanketta.



HUHTIKUU

1.4.2021 Rakennuttajakonsultti J. Piippo, Tommi Hyvärinen LVI-
asiantuntija Entek Oy:stä ja Juha Pekka Nissinen,
sähköasiantuntija JP Companysta, arkkitehti Arto Mattila sekä
Harry Dunkel ja Anja Lappi pitivät palaverin, missä käytiin  läpi
Kanttilan suunnittelutarpeet ennen rakennuslupavaihetta. 

Kanttilan projekti ja Kanttilan popup – kirjakahvila kiinnosti
myös opiskelijoita.    Konsta Vartiainen toimi  työkokeilussa,  
 Laura Räsänen vastasi Kanttilan suunnittelustudiosta,  
 Savonia amk:n Karita Reijula kehitti englanniksi
opinnäytetyönään Kanttilan verkkosivujen matkailullista
saavutettavuutta ja Sanna Tolvanen teki restonomialan
perusharjoittelua. Savon aikuisopistosta Miia Pesonen ja Miitta
Korhonen toteuttivat merkonomi- ja palveluopintoihin
harjoittelua,  Pyry Bouali  tapahtumatuotannon ja Sanna
Koistinen taloushallinnon harjoittelua. 

PS - Osuuspankki myönsi Minna Canthin talo ry:lle 2 x 400 € 
iältään 15-17 -vuotiaan kahden kesätyöntekijän
palkkaamiseen. Taimi Huovinen ja Veera Pulkkinen
työskentelivät heinäkuussa vastaten erilaisista some- ja
markkinointitehtävistä. 

Kulttuurikierrokset ja Teams -infot järjestettiin joka viikko!

Yhdistys valmisteli isoa AKKE-rahoitushakua.

TOUKOKUU

Kanttilan palvelumuotoilustudio kauppakeskus Minnassa  oli
onnistunut! Itse suunnittelusessiot järjestettiin
kohderyhmittäin paikan päällä tai Teamsissä. Mm. Kysin,
Savonia amk:n, Savon ammattiopiston, Kuopion kaupungin, Itä-
Suomen yliopiston ja seurakunnan yhteinen tiedottajien
suunnitteluryhmä oli yksi kohderyhmä. Muita ryhmiä olivat
mm. taiteilijat, matkailuyrittäjät, lastenkulttuurin edustajat,
yrittäjät jne.

Minna Maijala luennoi Teamsin välityksellä 12.5. aiheesta
Minna Canth & Kuopio. Kuopion Vestäjät vuokrasi 22.5.
Kanttilan popup -kirjakahvilan ja järjesti kirjamyyntitilaisuuden.

Kanttilasta Kuoppijjoon -projektin videokuvaukset toteutettiin
24.5.-27.5.2021 Terhi Laitisen, Elsa Rehnbergin ja Jonne
Hallikaisen toimesta. Aineistoa käytetään tulevan Kanttilan
suunnittelussa. Projektia tuki  Jenny ja Antti Wihurin säätiö.

Minna Canth Kuopio järjesti 26.5. Minnan päivän ohjelmaa
Kanttilan popup -kirjakahvilassa. Kirjailija Jouni Tossavainen ja
puheenjohtaja Atte von Wright keskustelivat Tossavaisen
teoksesta Taistelevat metsot.

Kulttuurikierrokset ja Teams -infot järjestettiin joka viikko!



KESÄKUU

Kesäkuussa  jännitettiin Saimaa Ilmiön menestystä
Kulttuuripääkaupunki-kilpailussa, jonka voitti Oulu. 

Kanttila esiteltiin Teamsin välityksellä mm.
Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäiselle, säätiöille  ja
apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllöselle.  Kaikille esitettiin myös
kutsu saapua Kanttilaan käymään.

Kesäkuussa  Kuopiossa vieraillut tiede- ja kulttuuriministeri
Kurvinen sai päivityksen Kanttilasta.

Hankkeen sisältö, merkitys ja suunnitelmat tunnistettiin
jokaisessa esittelyssä tärkeiksi ja hanke sai varauksetonta
kannatusta kaikilta tahoilta. 

Jokaisessa neuvottelussa nousi esille kysymys, mikä on
Kuopion kaupungin rooli markkinoinnin edistämisessä,
mahdollistajana ja hankkeen edistäjänä rakennuslupa- ja
kustannusarviovaiheeseen ja tulevaan toimintaan?

Tätä kysymystä pyrittiin ja pyritään selvittämään jakamalla 
 tietoa ja kutsumalla virkahenkilöitä vieraaksi Kanttilaan
tutustumaan hankkeeseen.

Kulttuurikierrokset ja Teams -infot järjestettiin joka viikko!

HEINÄKUU

Kuopion kaupunginteatterin lipunmyynti järjestettiin koko
heinäkuun ajan Kanttila popup - kirjakahvilassa.

Kaupunginteatteri näyttelijä Riina Björkbacka toteutti ohjelmaa
niin aikuisille kuin lapsille, Minna Canthista keskusteltiin
tietokirjailija Terhi Jälänne-Kupiaksen kanssa.

Minnan puoti järjesti Minna jalanjäljillä - kävelykierroksia, missä
reitti kulki Korttelimuseon ja Kanttilan kautta popup -
kahvilaan. Kierroksen lopussa juotiin kahvit ja kuultiin esitelmä
Minna ja Rakkaus.

Kulttuurikierrokset ja Teams -infot järjestettiin joka viikko!



ELOKUU

Elokuussa sisustettiin Kanttilan ensimmäiseen kerrokseen
popup-kahvila, toteutettiin pieni ilmastointiremontti ja
käynnistettiin koko syksyn ajan kestäneet Kanttilakierrokset
yhdessä Minnan puodin kanssa.

Popup-kahvila korkattiin yksityisjuhlilla ja tila muotoutui heti
monipuoliseen tapahtumakäyttöön. Kanttilaan saatiin myös
heti huonekalulahjoituksia, sana kiiri mm. Kuopion
paikallislehden Viikko-Savon myötä. 

Elokuussa yhdistys sai kauan odotetun, toistaiseksi
voimassaolevan rahankeräysluvan. 

Keräyksessä on määritelty toiminta siten, että 60 % kohdistuu
taide- ja tiedetoimintaan ja kokonaan yleishyödylliseen
toimintaan ja 40 % toiminnasta voi olla toimintaa tukevaa,
mutta myös kaupallista toimintaa. 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan uusi puheenjohtaja
Neeta Röppänen kävi Kanttilassa ja tutustui hankkeeseen.

Kanttilan keskeiset taustatukijat vuosien varrelta,  tietokirjailija,
kulttuurivaikuttaja Outi Vuorikari ja entinen pääministeri Paavo
Lipponen vierailivat Kanttilassa. 

Seppo Kääriäinen vieraili Kanttilassa.

 



SYYSKUU

Syyskuussa käynnistettiin kulttuurikierrokset, jotka olivat heti
menestys. Jokaisella kierroksella kuultiin kirjailijan, taiteilijan tai
kulttuuritoimijan esittely tai konsertti. Anja Lappi moderoi
keskusteluja.

Kierrokset päättyivät Kanttilan tiloihin tutustumiseen ja  sen
jälkeen ehti Kuopion kaupunginteatterin Agnes-näytelmään,
jonka on kirjoittanut  Minna Canth ja sovittanut ja ohjannut
Juha Hurme. 

Näyttelijät Tiina Naumanen, Kaisu Ritola ja Janne Puustinen
esittivät Antti Heikkisen ohjaaman, Minna Canthin  teksteihin
pohjaavan katuteatterisarjan Kanttia kadulla.  KULTAry:n
toiminnanjohtaja Rosa Meriläinen osallistui vieraili sekä esitystä
katsomassa että tutustui Kanttilan suunnitelmiin .

Syyskuun Kanttilakierrokset:
11.9. Näyttelijä Mika Juusela
23.9. Kustannustoimittaja, pitkäaikainen Minna Canth seuran
vaikuttaja Leena Majander   

LOKAKUU

Lokakuussa Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Savon
rahaston asiamies Antti Niskanen ja Kuopion kauppakamarin
toiminnan-johtaja Kaija Savolainen tutustuivat Kanttilaan.
Vierailu oli erittäin onnistunut, taiteen ja kulttuurin ja
elinkeinotoiminnan edistämisessä on paljon rajapintoja, joita
Kanttila tulisi edustamaan.

Yle:n pitkäaikaiset urheilutoimittajat Jouko Vuolle ja Arto
Teronen kävivät tekemässä Kanttilasta ja Minna Canthista
radiojutun ja haastattelivat Anja Lappia. 

Puheenjohtaja Atso Almila ja Anja Lappi edustivat Kanttilaa
Taiteen tilat - seminaarissa Savonlinnassa.

Tornion naisyhdistys pääsi vihdoin vierailemaan Kanttilassa,
korona oli perunut jo monta aiempaa vierailuyritystä.
 
Lokakuun kierrokset:

4.10.   Kapellimestari Atso Almila
14.10. Kirjailija Minna Kettunen
30.10. Arkkitehti Hannu Puurunen

Lokakuussa tehtiin jokavuotinen, jo 6. apurahahakemus
Suomen Kulttuurirahastolle.



MARRASKUU

Marraskuussa päivitettiin taas toimintamallit, kustannusarviot
ja rakennuttajan johdolla mahdollinen skenaario
rakennussuunnittelun seuraavista vaiheista. 

Hanke päästiin ensimmäistä kertaa esittelemään Kuopion
kaupunginhallitusen puheenjohtaja Aleksi Eskeliselle ja
apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkankaalle.  Esittelyssä
olivat yhdistyksen puolesta puheenjohtaja Atso Almila ja tj.
Anja Lappi.

Esittely oli positiivisvireinen. Kanttilan koko aineiston sijaan
kaupunginhallituksen puheenjohtaja pyysi yhden aanelosen
verran tietoa. Tietoa toivottiin myös toiminnan
kannattavuudesta vuonna 2026, aiesopimuksia tulevista
vuokralaisista ja  vahvistuneita rahoituksia.

Marraskuun kierrokset:

5.11 Kirjailija Helena Ruuska

18.11.Kirjailija Kirsi Pehkonen

26.11 Näyttelijä, muusikko Eija Ahvo

MARRASKUU

Edistääkseen projektia yhdistys osoitti taas pyynnön päästä
esittelemään hanketta hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalle.
Se ei onnistunut, joten yhdistys jätti Kuopion hyvinvoinnin
edistämisen lautakunnalle 125.000 euron avustus-
hakemuksen. 

Hakemus vedettiin kuitenkin yhdistyksen toimesta pois, koska
apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas esitti, että
hakemus hylätään. Selvisi myös, että lautakunnalla ei olisi ollut
päätösvaltaa kuin 30.000 euron tai sen alle suuruisiin
päätöksiin.

Hylkäämisehdotuksen syyksi yksi syy oli se, että kun Kanttilan
tontti myytiin kaupungille vuonna 2019, oli "kaupunki"
puhunut,  että se saisi riittää tueksi. 

Tontin myyntihinnasta 270.000 euroa maksettiin veroja,
lainoja, arkkitehti- ja asiantuntijasuunnittelukuluja ja
käyttökuluja sekä kiinteistön takapihan vesivahinkoa.
Kauppahinta ei ollut tuki, tontista maksetaan vuokraa 40
vuoden vuokrasopimuksella, n. 12.000 € vuodessa.

Tilanne uutisoitiin Savon Sanomissa näyttävästi, joskin siten,
että vaikuttavuus, työntekijät, tulevat yritykset, matkailullinen
vaikutus ja itse asia, vastuu korjata kulttuurihistoriallinen
rakennus, jäivät jälleen kerran vähemmälle huomiolle.



JOULUKUU

Kanttila oli avoinna koko joulukuun tarjoten mukavan ja
levollisen paikan vierailla.

Popup - kirjakahvilan kulttuurikierrokset jouduttiin valitettavasti
Koronan vuoksi perumaan kokonaan.

Ennen joulua järjestettiin Teams:issä 16.12.2022 palaveri,
johon osallistuivat:
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto
Ylijohtaja Riitta Kaivosoja
Kulttuuriasiainneuvos Tiina Eerikäinen

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen
Erityisavustaja Eeva Kärkkäinen

Kuopion kaupunki
Janne Hentunen, hyvinvoinnin edistämisen johtaja

Minna Canthin talo ry
Hallituksen puheenjohtaja Atso Almila, kapellimestari,
Sibelius-Akatemian emeritusprofessori
Hallituksen jäsen Jaana Turunen, kulttuuriyrittäjä, muusikko
Toiminnanjohtaja Anja Lappi, kulttuuriyrittäjä, taidehallinnon
asiantuntija.

JOULUKUU

Kulttuuriasiainneuvos Tiina Eerikäinen totesi, että ministeriössä
Kanttilan hanketta on seurattu jo 30 vuotta. Nyt Kanttilan
suunnitelmat ja selvitykset ovat edenneet todella pitkälle.
Valmistelu on ammattitaitoista ja monialaista ja hanke on aivan
eri tasolla kuin aiempien vuosien ehdotukset. 

Hän toi esille, että ministeriö toivoo, että Kuopion kaupungilta
löytyisi muutos- ja korjaustyön mahdollistajana joku ratkaisu.

Ministeriö näkee hankkeen valtakunnallisesti merkittävänä. 
 Valtion kulttuuritilojen perustamiskustannuksiin ja
peruskorjauksiin kohdistuvista määrärahoista voidaan kattaa
hankkeen rakennuskustannuksia, jolloin valtion osuus voi olla
30 %. Liiketaloudelliseen toimintaan kohdistuvien tilojen
osuuteen valtionavustusta ei myönnetä.

Valtionavustus muodostaa ns. porkkanarahan kunnalle tai
säätiölle. Kun useistakin lähteistä koostuva rahoitus on valmis,
valtion avustus voidaan myöntää edellyttäen, että ministeriöllä
on kyseiseen tarkoitukseen varattu määräraha ja hanke
noudattaa ministeriön peruskorjausmäärärahan muitakin
ehtoja.  

Peruskorjausmäärärahaa ei voida myöntää valmisteluun ja
suunnitelmiin. 
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