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Kesäterveiset Teille kaikille Piikin sukuseuran jäsenille ja ystäville!
Kiitos menneestä toimintavuodesta kaikille! Vuoden 2016 päätapahtuma oli sukuseuran
sääntömääräinen kokous, joka pidettiin 24.7. Juvalla. Kirkonmenojen jälkeen muistimme
sankarivainajia seppeleenlaskulla, otimme yhteiskuvan ja siirryimme kokouksen pitoon
Kannashoviin. Kiitettävän runsaslukuinen yleisö sai nauttia puheista ja musiikkiesityksistä
sekä lounaasta ja kakkukahveista.
Tulevana kesänä ei virallista kokousta ole, vaan tutustumme sunnuntaina 23.7. klo 12
alkaen vapaamuotoisesti Juvalla sijaitsevaan Pattoin perintötaloon, käyntiosoite on
Kettulantie 315, 51900 Juva. Pääsymaksu ryhmältämme on 2 €/henkilö opastuksineen.
Sukuseura tarjoaa retkikahvit ja mehut, joten ilmoitathan tulostasi 16.7. mennessä:
elina.vauhkonen@gmail.com / 0408243851. Samalla voi ilmoittaa, mikäli yhteystietosi ovat
muuttuneet tai haluat jatkossa jäsenkirjeen sähköpostitse.
Sukuseuran tuotteita, viirejä, kirjoja ja t-paitoja on myynnissä ja niitä voi tiedustella
taloudenhoitaja Jaakko Kontiselta: jaakkokontinen@suomi24.fi/ 0442057634.
Olethan muistanut maksaa sukuseuran jäsenmaksun? Jäsenmaksutulot ovat olennainen
osa toimintamme rahoitusta. Uudet jäsenet ovat myös tervetulleita mukaan seuramme
toimintaan, joten pidäthän huolen, että ainakin oma perheesi on liittynyt jäseniksi.

Tavataan Juvalla heinäkuussa!
Pasi Lahdenne
sukuseuran puheenjohtaja
puh. 0400476361

Jäsenmaksutiedot:
Saajan nimi
Tilin IBAN

Piikin sukuseura ry
FI56 5088 0020 0507 24

Jäsenmaksu 2017
10 € /henkilö tai
Jäsenmaksu 2017 -2020 40 € /henkilö tai
Ainaisjäsenmaksu
100 € /henkilö
Ilmoita maksajan/jäsenen nimet ja yhteystiedot tarkasti maksaessasi jäsenmaksua.
Eräpäivä 3.7.2017

"Myö käyää kahtomassa teillä uutta, käykee työ kahtomassa meillä vanhoo"
Kuvaus Pattoin perintötalosta Juvan kunnan sivuilla:
Pattoin tila kertoo ajasta, jolloin perinteinen elämäntapa ja elinkeinot olivat vielä
voimissaan. Tilalla harjoitettiin kaskiviljelyä, maanviljelystä, karjanhoitoa, metsästystä ja
kalastusta. Näin tehtiin muillakin eteläsavolaisilla tiloilla. Kotitila 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. Joistakin 1950- ja
60- luvulla tehdyistä peruskorjauksista huolimatta tila on säilynyt lähes alkuperäisessä
asussa. Myös sähköt, sekä vesi- ja viemäröintijärjestelmät puuttuvat. Pattoilla voi aistia
sen vanhoillisen ajattelutavan, jolla sitä on asutettu. Arkielämän jäljet ja esineet voivat
viedä vierailijan mielikuvitusmatkalle läpi vuosisadan. Aikaan, josta kertojia on enää vähän.
http://www.juva.fi/matkailu-ja-tapahtumat/nahtavyydet-kayntikohteet/kayntikohteet/pattoinperintotalo
Pattoin perintötalon kesän 2017 näyttelyssä perehdytään Pattoin historiaan Ruotsin,
Venäjän sekä itsenäisen Suomen ajalla ja pohditaan suurten valtiollisten muutosten
näkymistä tavallisen talonpojan arjessa. Näyttely on osa Museoliiton Suomi 100 Yhteinen
perintö-kokonaisuutta.
Kesänäyttelyn lisäksi vuonna 2017 Pattoin perintötalon pihapiirissä pääsee nauttimaan
kansainvälisesti tunnetun valokuvaajan Peter Strebelin näyttelystä ”Pattoin unohdetut
esineet: Pattoi elää!”. Näyttelyn rakentamista on tukenut Suomen Kulttuurirahasto.

