
Hei! 
 
Purasten sukuseura on tekemässä uutta sukukirjaa Purasista. Kirjaa varten on luotu toimitusneuvosto, joka 
vastaa kirjan toimittamisesta ja painovalmiiksi saattamisesta. Toimitusneuvostoon kuuluvat puheenjohtaja 
Tarja Piitulainen, Pirkko Malmberg, Camilla Paavonen, Emilia Paavonen ja sihteeri Kimmo Puranen. Kirjan 
kirjoittajana toimii FM Ari Kolehmainen. 
Kirja tulee käsittelemään ainakin Juvan, Rautalammin ja Joroisten, Tervon, Viitasaaren, Reisjärven, 
Pihtiputaan, Haapajärven, Lohtajan ja Kivijärven Purasia. Puraset ovat levittäytyneet näiltä suvun 
kantaseuduilta ympäri Suomea ja myös sukunimi on avioitumisen tai talonnimen vaihdoksen vuoksi 
saattanut muuttua. Kirjan tavoitteena olisi siis löytää kaikki näiltä paikkakunnilta lähtöisin olevat Puraset ja 
saattaa heidät samojen kansien väliin kirjassa. Jos tiedät esivanhempiesi olevan lähtöisin joiltakin näiltä 
paikkakunnilta tai niiden lähiseudulta toivoisimme sinulta yhteydenottoa. Voit myös ottaa yhteyttä, vaikka 
varmaa tietoa ei olisikaan. 
Jotta kirjasta tulisi mahdollisimman kattava ja luotettava olisi todella tärkeää, että mahdollisimman moni 
luovuttaisi tietonsa kirjaan. Tämän takia olemme erityisen kiitollisia sinulle, joka täytät tämän kirjeen 
liitteenä olevan lomakkeen. Jos tiedät jonkun, joka olisi kiinnostunut myös luovuttamaan tietonsa kirjaan, 
sanaa saa levittää vapaasti. Tämä on myös enemmän kuin toivottaa, koska juuri tällaista yhteistyötä 
tarvitsemme, jotta tietonsa kirjaan saisivat kaikki sitä haluavat ja tieto kirjasta leviäisi. 
Seuraavalla sivulla on tiedonkeräyslomake. Mikään lomakkeen kohta ei ole pakollinen vaan voit täyttää 
tiedot siltä osin kuin itse haluat. Jos johonkin lomakkeen kohtaan on tulossa pidempi vastaus, voit jatkaa 
kohdan tietoja lomakkeen kääntöpuolelle. Myös mahdolliset lisätiedot voit kirjoittaa lomakkeen taakse. 
Huomaathan myös, että jokaiselta tässä lomakkeessa mainitsemaltasi elossa olevalta täysi-ikäiseltä 
henkilöltä (esim. vaimo, lapset) täytyy myös olla allekirjoitus. Tämä sen vuoksi, että ilman henkilön omaa 
allekirjoitusta ei hänen tietojaan voida julkaista kirjassa vaikka ne olisikin lomakkeessa mainittu. Jos hänet 
on lomakkeessa mainittu, mutta allekirjoitusta ei ole, hänestä voidaan ainoastaan mainita kirjassa 
sukupuoli ja syntymä-aika (esim. nainen, syntynyt 1947). Allekirjoitusta muilta henkilöiltä ei tarvita, mikäli 
henkilö täyttää oman lomakkeen, jonka hän allekirjoittaa. 
Täytetty lomake voidaan postittaa tällä sivulla näkyvään osoitteeseen. Jos täytät lomakkeen mieluummin 
sähköisenä, on se mahdollista täyttää Purasten sukuseuran nettisivuilla osoitteessa 
http://www.puranen.org/main/sukukysely/. 
Kirjaa varten on myös mahdollista lähettää valokuvia ja sukututkimuksia sekä tarinoita. Valokuvat, 
sukututkimukset ja tarinat voi lähettää lomakkeen mukana postitse tai jos ne ovat sähköisessä muodossa 
ne voi lähettää osoitteeseen tarja.piitulainen@gmail.com. Valokuviin tulee lisäksi liittää mahdollisimman 
tarkat tiedot kuvan ottajasta/omistajasta, kuvauspaikasta ja-ajasta sekä kuvan henkilöistä. Postitse 
lähetettäviin kuviin tulee liittää myös palautusosoite. Skannatun kuvan tarkkuus tulee olla 300 dpi ja 
tallennusmuoto jpg. Tarina voi olla esimerkiksi henkilökuva itsestä tai omassa suvussa eläneestä henkilöstä 
tai se voi olla suvussa kiertänyt tarina. Se voi käsitellä myös jotain suvussa tapahtunutta tapahtumaa tai 
sattumaa. Tarinat voivat siis käsitellä mitä vain itsestäsi tärkeältä tuntuvaa aihetta tai henkilöä. 
Lisätietoja kirjaprojektista voi kysyä kirjatoimikunnan puheenjohtajalta Tarja Piitulaiselta osoitteesta 
tarja.piitulainen@gmail.com. Lisätietoja voi kysyä myös kirjan kirjoittajalta Ari Kolehmaiselta osoitteesta 
kolehmainen.ari@gmail.com, hänelle voi myös lähettää sähköisessä muodossa olevia sukututkimuksia ja 
sukutietoja. 
Mikäli olet kiinnostunut tilaamaan tulevan Purasten sukukirjan voit liittyä yhteydenotto listallemme, jolloin 
otamme sinuun yhteyttä myöhemmin ja kerromme miten kirjaa voi tilata. Lomakkeen, mahdolliset kuvat ja 
sukututkimukset sekä tarinat pyydämme postittamaan viimeistään 31.12.2017 mennessä. 
 
Sukuterveisin, 
Toimitusneuvosto 
 
  

Postita täytetty lomake osoitteeseen: 
Tarja Piitulainen 
Kaviokatu 2-4 F 76 
15380 Lahti 
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mailto:tarja.piitulainen@gmail.com
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Tietojenkeräyslomake 

 

  

Omat tietoni 

Sukunimi: 
 

Oma sukunimi/ entiset nimet (esim. jos sukunimi on käännetty suomeksi 
ruotsinkielisestä nimestä): 
 

Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi): 
 

Syntymäaika: 
 

Syntymäpaikka: 
 

Arvo ja/tai ammatti: Harrastukset/luottamustoimet: 
 

Pienoiselämäkerta (Mitä haluat kertoa itsestäsi? Tähän voit kertoa elämäntarinasi lyhyesti esim. opinnoistasi, 
työelämästäsi, harrastuksistasi jne.) 
 
 
 

Sisarusteni tiedot 

Etunimet, Sukunimi 
 
 
 
 

Syntymäaika- ja- paikka Kuolinaika- ja paikka 

Puolisoni tiedot 

1.puoliso 

Avio-/avoliiton solmimispäivä: Avio-/avoliiton päättymispäivä: 

Sukunimi: 
 

Oma sukunimi/ entiset nimet (esim. jos sukunimi on käännetty suomeksi 
ruotsinkielisestä nimestä): 
 

Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi): 
 

Syntymäaika: 
 

Syntymäpaikka: 

Kuolinaika: 
 

Kuolinpaikka: 

Arvo ja/tai ammatti: 
 

Harrastukset/luottamustoimet: 

2.puoliso 

Avio-/avoliiton solmimispäivä: Avio-/avoliiton päättymispäivä: 

Sukunimi: Oma sukunimi/ entiset nimet (esim. jos sukunimi on käännetty suomeksi 
ruotsinkielisestä nimestä): 
 

Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi): 
 

Syntymäaika: 
 

Syntymäpaikka: 

Kuolinaika: 
 

Kuolinpaikka: 

Arvo ja/tai ammatti: 
 

Harrastukset/luottamustoimet: 

 



 

Isovanhempieni tiedot 

Avio-/avoliiton solmimispäivä: Avio-/avoliiton päättymispäivä: 

Isoisän sukunimi: Oma sukunimi/ entiset nimet (esim. jos sukunimi on käännetty suomeksi 
ruotsinkielisestä nimestä): 
 

Isoisän etunimet (alleviivaa puhuttelunimi): 
 

Isoisän syntymäaika: 
 

Isoisän syntymäpaikka: 

Isoisän kuolinaika: 
 

Isoisän kuolinpaikka: 

Arvo ja/tai ammatti: 
 

Harrastukset/luottamustoimet: 

Pienoiselämäkerta (Mitä haluat kertoa isoisästäsi? Tähän voit kertoa hänen elämäntarinansa lyhyesti esim. opinnoista, 
työelämästä, harrastuksista jne.) 
 
 
 
 

Isoäidin sukunimi: 
 

Oma sukunimi/ entiset nimet (esim. jos sukunimi on 
käännetty suomeksi ruotsinkielisestä nimestä): 
 

Isoäidin etunimet (alleviivaa puhuttelunimi): 
 

Isoäidin syntymäaika: 
 

Isoäidin syntymäpaikka: 

Isoäidin kuolinaika: 
 

Isoäidin kuolinpaikka: 

Arvo ja/tai ammatti: 
 

Harrastukset/luottamustoimet: 

Pienoiselämäkerta (Mitä haluat kertoa isoäidistäsi? Tähän voit kertoa hänen elämäntarinansa lyhyesti esim. opinnoista, 
työelämästä, harrastuksista jne.) 
 
 
 
 

Vanhempieni tiedot 

Avio-/avoliiton solmimispäivä: Avio-/avoliiton päättymispäivä: 

Isän sukunimi: Oma sukunimi/ entiset nimet (esim. jos sukunimi on käännetty suomeksi 
ruotsinkielisestä nimestä): 
 

Isän etunimet (alleviivaa puhuttelunimi): 
 

Isän syntymäaika: 
 

Isän syntymäpaikka: 

Isän kuolinaika: 
 

Isän kuolinpaikka: 

Arvo ja/tai ammatti: 
 

Harrastukset/luottamustoimet: 

Äidin sukunimi: 
 

Oma sukunimi/ entiset nimet (esim. jos sukunimi on käännetty suomeksi 
ruotsinkielisestä nimestä): 
 

Äidin etunimet (alleviivaa puhuttelunimi): 
 



© Camilla Paavonen/Purasten sukuseura ry 
 
Suostun siihen, että yllä antamani tiedot julkaistaan Purasten sukukirja 2:ssa. 

Lähetän lomakkeen mukana valokuvia                            kpl 

Lähetän lomakkeen mukana sukututkimuksia                            kpl 

Lähetän lomakkeen mukana tarinoita                          kpl 

Haluan liittyä yhteydenottolistalle. 

Päiväys ja allekirjoitus 

 

 

 

Päiväys, allekirjoitus ja nimenselvennys (kaikkien tässä lomakkeessa mainittujen täysi-ikäisten allekirjoitus) 

 

 

 

 

 

 
 
Yhteystietoni 
Nimi: 
Puhelinnumero: 
Sähköposti: 
Lähiosoite: 
Postinumero: 
Postitoimipaikka: 

Äidin syntymäaika: 
 

Äidin syntymäpaikka: 

Äidin kuolinaika: 
 

Äidin kuolinpaikka: 

Arvo ja/tai ammatti: 
 

Harrastukset/luottamustoimet: 

Pienoiselämäkerta (Mitä haluat kertoa äidistäsi? Tähän voit kertoa hänen elämäntarinansa lyhyesti esim. opinnoista, 
työelämästä, harrastuksista jne.) 
 
 
 
 

Lasteni tiedot 

Etunimet, Sukunimi 
 
 
 
 

Syntymäaika- ja- paikka Kuolinaikaaika- ja- paikka 


