Purasten uusi sukukirja
Purasten toinen sukukirja on itsenäinen kirja ja se ei ole pelkästään jatko-osa ensimmäiselle sukukirjalle. Uusi sukukirja ei vaadi ensimmäistä kirjaa pohjaksi. Siinä on mukana paitsi aiemman kirjan sukuhaarat, myös lukuisia uusia
sukuhaaroja. Ensimmäisestä sukukirjasta puuttuivat kokonaisuudessaan Viitasaaren, Pihtiputaan ja Pohjamaan Puraset. Uudessa sukukirjassa käsitellään tarkemmin myös Kivijärven sukuhaara, josta oli ykköskirjassa mukana vain yksi
sukulinja.
Kirjassa on perinteisten sukutaulujen lisäksi tarkat artikkelit eri sukuhaaroista ja yleisempääkin historiaa esimerkiksi
perheestä, sukunimistä ja elinkeinoista. Purasten suvun historia ajalta ennen kirkonkirjoja on selvinnyt, ja se esitellään kirjassa yksityiskohtaisesti. Samalla selviää kuinka eri sukuhaarat liittyvät toisiinsa ja missä kohdalla aiemmin
irrallaan olleet sukuhaarat yhdistyvät toisiinsa.
Kaikki Puranen-nimeä kantavat eivät ole saman kantaisän jälkeläisiä ja tässä kirjassa käsitellään savolaislähtöisten
Purasten sukuhaarat. Etelä-Savon (Juva, Virtasalmi, Joroinen) Purasten lisäksi tähän sukuun kuuluvat Keski-Suomen
(Kivijärvi, Viitasaari, Pihtipudas) ja Pohjois-Savon Puraset (Tervo, Rautalampi) sekä myös Pohjanmaalle (mm. Lohtaja, Haapajärvi, Nivala, Pyhäjärvi, Reisjärvi) levinneet sukuhaarat. Pohjanmaan Purasten jälkeläiset kantavat lukuisia
eri sukunimiä, sillä alue kuului läntiseen sukunimialueeseen, jossa talonnimi toimi sukunimenä ja nimi vaihtui samalla
kuin talokin.
Purasten suvussa on tehty isälinjaisia DNA-testejä eri sukuhaaroista. Testien avulla saatiin varmistettua kirjassa
olevien sukuhaarojen polveutuminen yhteisestä kantaisästä. DNA-testit myös osoittivat, etteivät kaikki Suomen Puraset ole samaa alkuperää.
Kirjassa yhtenä mielenkiintoisena teemana ovat savolaisten sukunimenvaihdokset kirkonkirjoja edeltävällä ajalla.
Tämä koskee Purasiakin, sillä Purasten nimi ei ole aina ollut Puranen. Savolaisten nimet muuttuivat 1500 -1600-luvulla useammin kuin on perinteisesti oletettu.
Sukukirjassa tulee esille myös Purasten suvun osallistuminen savolaiseen uudisasutusliikkeeseen. Suku levisi
1500-luvulta 1700-luvun alkupuolelle tultaessa kantaseudulta Virtasalmelta Pohjois-Savoon, Keski-Suomeen, Keski-Pohjanmaalle ja Pohjois-Pohjanmaalle.
Jotta nyky-Puraset pääsevät mukaan sukukirjaan, ovat sukutiedot ja julkaisulupa lähetettävä sukuseuralle.
Ari Kolehmainen
Kirjan kirjoittajana toimii Mikkelistä kotoisin oleva sukututkija Ari Kolehmainen, jolla on esivanhempia Virtasalmen
Purasissa. Koulutukseltaan hän on Suomen historian maisteri ja sukututkimusta hän on tehnyt vuodesta 1999 lähtien.
Kirjan valmiiksi saattamista ja tutkimustyötä kirjaa varten voi tukea lahjoittamalla sopivaksi katsomansa summan sukuseuralle. Lisätietoja voi kysyä seuran toiminnanjohtajalta Kimmo Puraselta sähköpostitse
osoitteesta kimmo.puranen@puranen.org tai puhelimitse numerosta 0500 416 826.

