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MINNA CANTHIN KUOPIO -MOBIILIPELI

Keskusta-alueella pelattavan pelin kautta tutuiksi tulevat
monet paikat Minna Canthin aikaisessa Kuopiossa 18801890-luvulla. Mobiilipeli on suunniteltu yläkoulujen käyttöön, mutta peliä voivat pelata kaikki aiheesta kiinnostuneet. Lähtö Kuopion korttelimuseolta, viimeinen rasti torin
luona. Lisäksi pari bonusrastia niille, joilla on enemmän
kuin yksi oppitunti aikaa käytettävissä. Minna Canthin Kuopio -mobiilipeliin pääset kirjautumalla verkkoon:
seppo.io ja antamalla pin-koodin 16BF6F
Tiedustelut: puh. 017 182 625, korttelimuseo@kuopio.fi

KÄVELYKIERROS RYHMILLE (väh. 5 hlöä)

Minna Canthin Kuopio -kävelykierroksella tutustutaan siihen 1800-luvun lopun Kuopioon, jossa kirjailija Canth asui.
Kierroksen kesto on noin kaksi tuntia ja se lähtee Kuopion
korttelimuseolta ja päättyy torille. Osallistumismaksu 8 €/
hlö, varaukset: Kuopion korttelimuseo, puh. 017 182 625,
korttelimuseo@kuopio.fi. Kierroksen kestosta voidaan
sopia varauksen yhteydessä.

LAINATTAVA MINNA CANTHIN LEIKKIPUOTI

Esikouluikäiset ja 1. luokkalaiset pääsevät leikin kautta
kurkistamaan entisajan kaupankäyntiin 1800-luvun Kuopiossa. Lainattavan leikkipuotilaukun tiedustelut Kuopion
korttelimuseosta puh. 017 182 625,
korttelimuseo@kuopio.fi.
Lisätietoa: www.kuopionseina.fi

Kuva: Kuopion kaupunginteatteri

Peura Maria Myers ja Nina Alvejärvi
Minna Canthin Kuopio -kävelykierroksella. Kuva: Sanna Reinikainen

KUOPION KAUPUNGINTEATTERIN MINNA

Minna Canthin vaikutus näkyy myös Kuopion kaupunginteatterissa, jonka suuri näyttämö nimettiin kirjailijattaren
mukaan vuonna 2014. Vuonna 2016 näyttämön vieressä olevaan lämpiöön pystytettiin virolaisen taiteilijan Villu
Jaanisoon kierrätysmuovista tekemä teos Kirjailija Minna
Canth.

MINNA CANTH KIRJASTOSSA

Kirjastosta voit lainata Minna Canthin teoksia sekä hänestä
kertovaa kirjallisuutta ja muuta aineistoa.
Minnan Salonki: www.minnansalonki.fi
Sisältää kirjailija Minna Canthin arkistoaineistoa digitaalisessa muodossa. Sivustolla on esillä alkuperäisiä käsikirjoituksia, Canthin kirjoittamia ja saamia kirjeitä, näytelmien pääkirjoja, asiakirjoja, valokuvia sekä muuta Canthiin
liittyvää materiaalia.
Mobiilikirjasto Minna
Mobiilikirjasto on saanut nimensä Minna Canthilta. Se on
mobiililaitteille ladattava ilmainen sovellus, jonka avulla voi
mm. hakea ja varata aineistoa sekä uusia lainoja. Sovellukseen kirjaudutaan kirjastokortin numerolla ja pin-koodilla.
Sovellus sisältää myös mobiilikirjastokortin.

MINNA
CANTH
www.kuopio.fi
Kuva: Victor Barsokevitsch v. 1894, Kuopion kulttuurihistoriallinen museo

Minna Canthin yhdistetty työ- ja olohuone ”Minnan salonki” oli sekä kirjailijan työhuone että vilkas seuraelämän
keskus, jossa vierailivat muun muassa ajan suomalaiset
taiteilijat ja kulttuurivaikuttajat. Minna Canthille kuulunut
kalustokokonaisuus saatiin Kuopion museoon lahjoituksena vuonna 1937. Minna Canthin huone avattiin Kuopion
museossa vuonna 1952 ja vuonna 1982 se siirrettiin korttelimuseoon, jossa huone sijoittuu autenttisempaan ympäristöön. Kalustuksen sijoittelussa ja esimerkiksi huoneen
tapettien valinnassa on pohjana käytetty muun muassa
vanhaa valokuva-aineistoa Canthista kotiympäristössään.
Minna Canthin huonekalut ja muu sisustus edustavat tyypillistä 1800-luvun jälkipuolen säätyläisväen sisustamistapaa. Huoneen keskustaa hallitsee uusrokokootyylinen
sohvakalustoryhmä. Sohvaryhmän takana seinällä oleva
iso kuva on valokuvaaja Victor Barsokevitschin ottama
Minnan 50-vuotisvalokuva vuodelta 1894. Lisäksi kalustukseen kuuluu mm. iso matto, keinutuoli, kirjakaappi sekä
lipasto, jossa on esillä kirjailijalle kuulunutta pienesineistöä.
Minnan työhuoneessa mainitaan olleen myös viherkasveja,
mm. philadendron ja fiikus, jotka kuuluvat myös Korttelimuseon Minna Canthin huoneen sisustukseen.

LAINATTAVA MINNA CANTH -MUISTELUSALKKU
Palvelutaloille suunnitellun Minna Canthin muistelusalkun
avulla tutustutaan 1800-luvun lopun Kuopioon. Salkusta
löytyy erilaisia tapoja muistella Minna Canthia sekä valokuvia sen ajan Kuopiosta ja kuopiolaisista.
Tiedustelut Kuopion korttelimuseosta:
puh. 017 182 625, korttelimuseo@kuopio.fi
Lisätietoa: www.kuopionseina.fi

Kuva: Hannu Miettinen / Kuopion taidemuseo

MINNA CANTHIN SALONKI

MINNA CANTHIN MUISTOMERKKI

Kirjailija Minna Canthin (1844-1897) patsas Kuopiossa on
ensimmäinen suomalaiselle naiselle pystytetty muistomerkki. Hankkeen takana olivat Suomalainen Naisliitto ja
kuopiolaiset naisyhdistykset. Teos tilattiin kuvanveistäjä
Eemil Haloselta (1875-1950) ja se valettiin pronssiin taiteilijan Arttu-veljen valimossa Lapinlahdella. Paljastus tapahtui
juhlallisin menoin Snellmanin päivänä 12.5.1937, jolloin oli
kulunut 40 vuotta kirjailijan kuolemasta.
Halonen on kuvannut kirjailijaa tämän Kuopion vuosinaan,
kypsään ikään ehtineenä, määrätietoisena ja rohkeana kirjailijana. Veistoksen paikaksi valikoitui nykyinen Minna Canthin
puisto Maljalahden alueella, jonne tuolloin suunniteltiin
teatteritaloa.

MINNA CANTHIN TALO KANTTILA

Kuva: Kuopion kulttuurihistoriallinen museo

Kanttila oli Minna Canthin koti, kauppa, kokoontumispaikka
ja seinät, joiden sisällä puolustettiin tasa-arvoa. Hänen
kuuluisassa salongissaan vierailivat monet kulttuurivaikuttajat Juhani Ahosta Järnefelteihin ja Jean Sibeliuksesta Akseli
Gallen-Kallelaan. Minna Canth asui Kuopiossa Kanttilassa
nuoruusvuosinaan 1853-1863 ja kuolemaansa saakka
vuoteen 1897. Kanttilassa tehdään parhaillaan mittavaa
muutos- ja korjaustyötä. Kanttila rakennetaan taiteen ja
tieteen residenssitiloiksi sekä upeaksi kulttuurimatkailukohteeksi. Lue lisää: www.kanttila.fi ja
www.facebook.com/minnacanthintalo

Kuva: Antti Karppinen

MINNA CANTH AR-KIERROS

Mutta mitä sanoi Minna Canth? Kierros kuljettaa virtuaaliseikkailijaa Kuopiossa Minna Canthin aatteellisissa jalanjäljissä. 1800-luvun kuvaa maalaa itse kirjailija-rouva salongissaan. Näkökulmia tulevaisuuteen Minna Canthin
hengessä avaavat kuopiolaiset nuoret. Aikakautta värittävät myös valokuvat ja esineet!
Näin pääset mukaan Minna Canth AR-kierrokselle:
1. Lataa Salmi AR -sovellus sovelluskaupasta.
2. Avaa Salmi AR -sovellus ja kirjoita hakukenttään
“Minna Canth AR -kierros” ja lataa paketti.
3. Skannaa sovelluksella kuva ja nauti sisällöstä.

TUTUSTU myös Elämää ja ihmisiä Kuopiossa –sivustoon, jossa voit perehtyä Minna Canthin Kuopioon:
www.elamaakuopiossa.wordpress.com/

Arkisto, esineistö ja valokuvat: Kuopion kulttuurihistoriallisen
museon kokoelma.

