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TERVETULOA PARTALAN KUNINKAANKARTANOON!
Tarjoamme monipuoliset majoitus- ja
ravintolatilat idyllisessä Kuninkaankartanossa
niin yksityisille kuin yrityksillekin.
Ravintolamme on remontoitu
1900-luvun alussa rakennettuun
upeaan kivinavettaan.
Ota rohkeasti yhteyttä ja pyydä tarjous!

Huttulantie 1 b, 51900 Juva info@partalankartano.fi
044-3227247
www.partalankartano.fi

MAJOITUSTILAMME
7 huonetta / 19 henkilöä
•

Wouti Fincke (2+2)

•

Maunu Tavast -sviitti (2+2)

•
•

Wouti Bielke (2+1)

Lisäksi kahden hengen Kaura-,
Ohra-, Ruis- ja Vehnä-huoneet.

TILAUSRAVINTOLA
Erinomainen ruokailupaikka
suuremmillekin ryhmille.

Järjestä elämäsi juhlat Juvalla.
Tule, koe ja ihastu!

JUHLATILAMME
• Juho Kustaan juhlasali
(100 asiakaspaikkaa)
• Woudin Kellari
(50 asiakaspaikkaa)
• Terassi ja perinteinen lato
kesäisin

Partalan museoalue
Juvan museo, Galleria Kuninkaankartano,
Juvan Karjalaisten museo

Osoite: Huttulantie 1 a, 51900 Juva

• Avoinna kesällä 2022 ti–la 7.6.–20.8., klo 11–17
• Liput 4 € / 2 € Samalla lipulla pääsy kaikkiin kolmeen kohteeseen.

Tiedustelut ja ryhmävaraukset:
Johanna Kuusisto, puh. 0400 136 176,
johanna.kuusisto@juva.fi
#juvanpartala #juvanmuseo #juvankulttuuripalvelut

JUVA
Aitoa osaamista jo vuodesta 1442

Juvan museo ja Partalan polku
Juvan museo on toiminut Partalan päärakennuksessa vuodesta 1992

asti. Juvan museon näyttelytilat koostuvat kolmesta näyttelyhuoneesta,
joissa perusnäyttelyiden lisäksi on vaihtuvia näyttelyitä.

Partalan historiaan voi tutustua myös museon piha-alueilla kiertelevällä
Partalan polulla. Kuninkaankartanon monivaiheinen menneisyys avau-

tuu älypuhelimen ruudulle QR-mobiiliopasteiden kautta. #juvanmuseo

Galleria Kuninkaankartano
Partalan Kuninkaankartanon väentupa kunnostettiin vuonna 2007

näyttelytilaksi. Galleriassa on esillä koti- ja ulkomaista valokuva-tai-

detta, veistoksia sekä kuvataidetta. Galleria Kuninkaankartanon vuosittain vaihtuvista näyttelyistä huolehtii Juvan Kamerakerho ry. Viime
vuosina näyttely on laajentunut myös alueen pihapiiriin.
#galleriakuninkaankartano

Juvan karjalaisten museo
Museo on toiminut Juvalla vuodesta 1980. Juvalle tuli sotien jälkeen

karjalaisia evakkoja lähes jokaisesta rajan taakse jääneestä pitäjästä.

Suurin osa esineistöstä on Rautjärveltä, koska Juva oli rautjärveläisten
pääsijoituspaikka. Esineistö koostuu kodin käyttöesineistä, huoneka-

luista työvälineistä sekä naisten käsitöistä. Juvan Karjalaiset ylläpitävät museota Juvan kunnan kulttuuritoimen kanssa.
#juvankarjalaistenmuseo

Kotirintamalla - sodassa ja rauhassa
Juvan museon kesänäyttely 2022 liittyy teemal-

taan Lotta Svärd- järjestön juhlavuoteen. Vuonna
2021 tuli kuluneeksi 100 vuotta valtakunnallisen ja
vapaaehtoisen naisten maanpuolustusjärjestön

Lotta Svärdin perustamisesta. Järjestö syntyi suojeluskuntien tukijärjestöksi kansalaissodan jäl-

kimaimingeissa ja oli toiminnassa vuoteen 1944.
Juvalla toiminta oli aktiivista, paikallisosastossa

oli vuosina 1920-1944 mukana oli yli 700 jäsentä.
Näyttely esittelee heistä muutamia, mutta ei

pelkästään lottina. Näyttely piirtää henkilökuvia

naisista, jotka olivat paitsi oman paikalliosastonsa jäseniä, myös vaimoja ja tyttäriä, emäntiä tai
ammatinharjoittajia. He olivat taitavia ja työte-

liäitä kotitalousihmisiä, jotka vastasivat ”kotirin-

tamastaan” monine velvoitteineen myös rauhan
aikana. Heidän työnsä on jatkunut ja jäänyt

elämään niin rakennuksissa, käsitöissä, ruokaohjeissa kuin myöhemmissä sukupolvissakin.

Kuva: Sirkka Sippulan perikunta/Jaakko Sippula

Partalan tapahtumat
Partalan kesän näyttelyistä
ja tapahtumista löydät
lisätietoja VisitJuva -sivujen
tapahtumakalenterista.

juva.fi/tapahtumat

Partala
LÄHESTYMISKARTTA
Juvan Partalan kuninkaankartanon vaiheita
Juvan Partalan kartano on vanha asuinpaik-

1600-luvuilla Partala toimi ratsutilana ja sen

ajoitettavissa savokarjalaiselle ristiretkiajalle

loppupuolen omistajavaihdosten jälkeen

ka. Vanhimmat alueelta löydetyt esineet on
1200-1300-luvuille, muun muassa vuonna

2016 arkeologisissa tutkimuksissa löytynyt
“Juvan ristiksi” nimetty riipus. Riipuksesta

on saanut muotonsa myös kunnan logossa
oleva ristiaihe. Historian kirjoihin Partala

ilmestyy vuonna 19.1.1442, sillä muiden pitä-

jänmiesten ohella Juvan seurakuntaa oli perustamassa myös nimismies Juho Partanen,

mahdollisesti juuri tämän tilan Partasia. Par-

tala toimi nimismiestilana 1400-1500-luvuilla
ja oli myös kuninkaankartanona vuosina

1556-1561. Vaikka kuninkaankartanokausi jäi

lyhyeksi, se on hyvin dokumentoitu. Kartanoiden johdossa olleet voudit olivat velvoitettuja
kirjamaan ylös kaiken, mitä tilalla tuotettiin

ja kulutettiin. Voudintilien ansiosta elämästä kuninkaankartanossa tiedetään melko

paljon. Kuninkaankartanot olivat kuningas

Kustaa Vaasan yritys yhdistää paikallishal-

linto, veronkeruu, armeijan muonitus ja yllä-

pito ja kruunun maatalous yhdeksi kokonaisuudeksi. Kuninkaankartanotoiminta loppui
Partalassa Kustaa Vaasan kuollessa.

haltijat olivat edelleen Partasia. 1600-luvun
hallinta siirtyi Poppiusten pappis- ja virka-

miessuvulle ja oli saman suvun hallussa miltei 1800-luvun loppuun sakka. 1700-1800-lukujen taitteessa kartanossa elettiin varsin
vilkasta seuraelämää kartanokulttuurin

kukoistaessa. Partalaa isännöinyt luutnantti Johan Poppius oli armeijan upseeristoa,

kuten useat muutkin kartanon omistajat Etelä-Savossa. Johan Poppiuksen tyttären Ebba
Masalinin kuollessa vuonna 1872 Partalan jäi
perikunnan haltuun ja myytiin vuonna 1890
kauppias Albin Valkoselle. Hän viljeli tilaa

lähes 30 vuotta ja myi sen edelleen Juvan

kunnalle vuonna 1919. Kunta on tänä vuonna
ollut tämän ainutlaatuisen kartanomiljöön
omistajana täydet 100 vuotta.

Ensimmäiset 50 vuotta kunnan omistuksessa

tila toimi kunnan maatilana ja siellä tuotettiin
elintarvikkeita kunnan omistamiin laitok-

siin. Vuonna 1970 viljely ja karjanhoito tilalla
loppui. Sen jälkeen toimijoita ovat olleet

paikallismuseot ja Maatalouden tutkimus-

keskus, jonka toiminta päättyi vuonna 2006

parinkymmenen vuoden jälkeen. Juvan mu-

seo on toiminut päärakennuksessa vuodesta
1992 saakka.

#juvantryffelikeskus
#jtc
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Tutkimuskeskuksemme on monipuolinen vierailukohde Partalan kartanon mailla!
Tervetuloa tutustumaan tryffelisienten maailmaan!

ESITTELYT RYHMILLE
Ryhmille 45 minuutin esittely tilauksesta –
vaikkapa teatterimatkan yhteyteen!

Kerromme toiminnastamme ja suomalaisesta tryffeli
tarhauksesta.

Kuvassa Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja

rouva Jenni Haukio vierailulla tryffelikeskuksessa 1.7.2017.

TRYFFELISAFARIT
Kuninkaankartanon tryffelisafarit ja Tryffelin

metsästystä oman koiran kanssa -tapahtumat

ryhmille tilauksesta: asiaa ja kokemuksia tryffelisienestä,
tarhauksesta ja metsästyksestä, etsintänäytös sekä
tryffelilounas.

AVOIMET OVET
Avoimet ovet ja toiminnan esittelyä Juvan
Tryffelikeskuksessa kaikille tryffeleistä kiinnostuneille. Vapaa pääsy!

Tervetuloa taimiostoksille!
Tryffelitammentaimien myyntiä
myös aukioloaikojen ulkopuolella!

kesä-lokakuu ma–pe klo 11–13

Ota yhteyttä 0400 158 788

Varaukset, esitetilaukset ja tiedustelut:
puh. 0400 158 788, Huttulantie 1 c, 51900 Juva, www.juvatruf.fi

The Partala museum district
Juva museum, Gallery Kuninkaankartano,
Juva Karelian museum
Address: Huttulantie 1 a, 51900 Juva

• Opening hours: Tu–Sat 7.6.–20.8., 11 am–5 pm

11 a.m.–5 p.m. (Closed on Midsummer, 25.–26.6.)
• Admission: 4 € / 2 € (the admission ticket

allows access to all exhibitions currently on view)

Enquiries and Group visits: Johanna Kuusisto,
tel. +358(0)4001 3617, johanna.kuusisto@juva.fi
#juvanpartala #juvanmuseo #juvankulttuuripalvelut

JUVA
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Juva Museum
The Juva museum features three exhibition rooms. The renewed
permanent exhibition sheds light on the eventful past of Partala

manor and provides a glimpse of its historical significance to Juva
and Southern Savonia. The museum also introduces annually
changing exhibitions.

Gallery Kuninkaankartano
Established in 2007, Gallery Kuninkaankartano is a non-profit

contemporary art gallery showcasing innovative works from domestic
and international visual artists. The annual exhibitions, which extend
outdoors into the surrounding garden, are arranged by the Juva
Camera Club (Juvan Kamerakerho ry.)

Karelian Museum
The Karelian museum, which has been open to the public since

1980, concentrates on preserving the Karelian cultural heritage. It is
administered jointly by the local Karelian Society and the Cultural
Services of the municipality of Juva. The museum exhibits items

Karelian evacuees brought with them from Rautjärvi and other areas

that were ceded to the Soviet Union after the Winter and Continuation

wars in the 1940s. The collection contains furniture, household utensils,
agricultural implements and traditional Karelian textiles.

History of Partala
Partala manor derives its name from the

ting new methods and farming practices.

Partala or to the name Partanen dates back

until 1561 at which time the manor house

Partanen family. The first known reference to
to the late medieval period. Juho Partanen,
a local rural police chef, is mentioned in a

document describing the establishment of
the parish of Juva on the 19th of January

1442. Along with 11 other men he signed a

detailed agreement on the establishment

of the local chapel parish with the Bishop of

Finland Magnus Tawast. One hundred years
later, in 1541, the name Yrjö Parta and Par-

tala of the village of Männynmäki appear in
the first Land Register of Juva. However, the

recent archaeological discoveries, including

Partala remained in Crown’s possession

and the majority of the confiscated lands
were returned to the Partanen family.

In the late 17th century the manor shifted

hands among several owners and remained
unoccupied for a short period of time. At the
turn of the 18th century Partala was taken

over by the Poppius family and the manor,
which was also a cavalry estate at that

time, remained in their possession for nearly

two centuries. The current classicistic manor
house dates back to the late 19th century.

a unique 13th century cross pendant (the

The ownership of Partala was transferred

manor house, have expanded and enriched

time the buildings remained in residential

Juva cross) found in the field near the

the knowledge of the early history of Partala
region.

In the middle of the 16th century king Gustav
Vasa of Sweden who based his power on

a massive agglomeration of Crown’s land,

took possession of the manor. His aim was
to create local administrative centres,

increase taxation and tighten control over

local bailiffs. In addition, king’s manors like

Partala, served as model farms demonstra-

to the municipality of Juva in 1919. At that

use and the surrounding fields were actively
cultivated until the beginning of the 1970s.
Eventually the maintenance of the manor

became too much of a burden and number
of alternative uses for Partala were con-

sidered. At the beginning of the 1990s, the

manor house was renovated and converted

into a museum. The Juva museum has operated in the main building since 1992.
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Juva Truffle Centr

Juva Truffle Centre, the only research centre specialized in truffles in Finland,
is also a great destination to visit. Explore the world of truffles and be inspired!

We sell truffle-inoculated oak seedlings
GUIDED TOURS FOR GROUPS
A 45-minute long tour designed for groups introduces
visitors to Juva Truffle Centre and truffle cultivation in
Finland. By reservation only.

The president of the Republic of Finland Sauli Niinistö and
Mrs Jenni Haukio visiting Juva Truffle Centre on the 1st of
July 2017.

TRUFFLE SAFARIS
Truffle safaris and guided truffle hunts with your own

canine companion. Available for pre-booked groups.

Learn more about truffle cultivation and truffle hunting,
delight your senses with a truffle themed lunch and

observe how the specially trained truffle hounds search
for truffles in the orchard next to the Partala manor.
Schedule your adventure today!

OPEN DOORS AT THE TRUFFLE CENTRE
Juva Truffle Centre invites visitors to explore their

facilities and offers you a unique opportunity to gain

insight into the intriguing world of truffles. Free entry.
Come along and join us!

From June to October, Mon-Fri 11 a.m.-1 p.m.

Enquiries, group visits and brochure requests:
tel. +358(0)400 158 788, Huttulantie 1c, 51900 Juva, www.juvatruf.fi

ENEMMÄN
KUIN KUULET
JOROISTEN MUSIIKKIPÄIVÄT 22.7. – 31.7.2022

Katso tarkemmat tiedot Partalan
Kuninkaankartanon konsertista sivuiltamme:
www.joroinenmusicfestival.fi
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Juvan Antiikkipäivät
16.–17.7.2022 klo 10–16
Partalan Kuninkaankartanon alueella

Lisätietoja: Tapahtumantuottaja Torsti Nieminen 044 5758 056,
torsti.nieminen@ exponova.fi www.keräilykuume.fi
Yhteistyössä: Juvan kunta
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Päiväpatikoinnin kohteena suosittelemme
Partalan kuninkaankartanolta lähtevää
Luonto- ja kulttuuripolku Gottlundin kierrosta,
joka esittelee Juvan kirkonkylän kulttuurihistoriallisia kohteita ja luonnonnähtävyyksiä.
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Kierros on saanut nimensä
Kaarle Akseli Gottlundin mukaan (1796–1875).
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Kierroksen pituus on noin 8 km.
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Vanha Ratsutie
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Esihistoriallinen asuinpaikka
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Yleinen uimaranta ja taukopaikka
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Pappilan Ylämäen asuma-alue

Reitin tunnistat maastossa apila-logosta.
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Gottlundin tupa
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Tryffeliviljelmät

