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“Myö käyää teillä kahtomassa uutta, 
käykee työ kahtomassa meillä vanhoo” 
Nikulaisten eli Pattoin edesmenneiden asukkaiden sanonta
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&
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Pattoin perintötalon museotila vie 
aikaan, jolloin perinteinen elämäntapa 
ja elinkeinot olivat vielä voimissaan  
Vävy Nikulainen osti Paimensuon-rannan torpan 
hopearuplilla 1840-luvulla. Torppa laajeni taloksi ja 
neljän sukupolven jälkeen talo hiipui autioksi. Vuonna 
2004 tila siirtyi Juvan kunnan omistukseen, jonka jälkeen 
tilakokonaisuus on ennallistettu rakennusperinnöstä 
ja maaseudun vanhasta elämäntavasta kertovaksi 
nähtävyydeksi.
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Pattointie 62 
51900 Juva

Kesällä 2022 perintö- 
talolla opastukset 
ke-su 8.6.-21.8.*) 
klo 11.00 - 17.00
Ryhmille opastuksia 
tilauksesta myös 
aukiolojen ulkopuolella
*) juhannuksena 24.-25.6. Pattoin 
perintötalo on suljettuna

Ryhmävaraukset ja -tiedustelut Juvan kunta / Johanna Kuusisto,
puhelin 0400 136 176 ja johanna.kuusisto@juva.fi

Koko perheen luontopolku kulkee Jukajärven ja Pattoin 
perintötalon välisellä luonnonsuojelualueella.

Helppokulkuinen luontopolku seurailee vanhaa 
Pattoin talvitietä. Jukajärven rannan ja Pattoin 
perintötalon pihapiirin laidan laavut tarjoavat 
taukopaikat vaikkapa eväiden nautiskeluun. Matkan 
varrella kulkijalle avautuu näkymiä Pattoin tilan 
peltoniityille ja luonnonsuojelualueen luonnontilaiseen, 
komeaan kuusimetsään soineen ja jättisuurine 
muurahaiskekoineen. Luonnonsuojelualueella kulkevan 
reitin puolivälissä on pitkospuut ja levähdyspaikka. Polku 
on merkitty maastoon Saimaa Geopark -paaluin.
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Pattoin pelloilla ja pihapiirissä voi kohdata myös 
kesätöissä oleva lampaita, jotka osaltaan huolehtivat 
perinnemaiseman säilymisestä alkuperäisessä 
loistossaan.

Pattoin perintötalon tiluksilla harjoitettiin kaskiviljelyä, 
maanviljelystä, karjanhoitoa, metsästystä ja kalastusta. 
Tila oli mahdollisimman pitkälle omavarainen. Se elätti 
asukkaansa, ja lähes kaikki tarpeellinen saatiin tilalta 
ja sitä ympäröivistä metsistä. Tämä vuotuiskierron 
rytmittämä elämänmuoto on lyönyt leimansa niin 
tilan pihapiiriin, rakennuskantaan kuin esineistöönkin. 
Huomionarvoiseksi Pattoin tekee se, että samoja 
elinkeinoja on harjoitettu siellä vain vähäisin 
muutoksin 1800-luvun alkupuolelta miltei 1990-luvulle 
saakka. Pattoin tilalla ei ole sähköjä, vesiputkia eikä 
viemäröintiä. Tila onkin säilynyt lähes alkuperäisessä 
asussa tähän päivään saakka. 
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Kävelymatka 
parkkipaikalta 
museotilalle 
noin 400 m
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Skannaa QR-koodi tai klikkaa
juva.fi/esittelyt/pattoin-perintotalo

Skannaa QR-koodi tai klikkaa
juva.fi/pattoin-luontopolku
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