Arrcusexer
Purasensukuaon ollut monella eri taholla jo vuosikymmenid, mutta sukukirjaa ei tiettiiviisti
ole tehty yhdest?ikiiiinsukuhaarasta.Oma tutkimukseni alkoi 1980luvulla. Olen tehnyt harrastuksenasukututkimustaparikymmentd vuotta. Purasistaolen ensin tutkinut vuosien mittaan Tervon Haapamdenja sitten myos RautalamminTyyrinvirran ja Hanhitaipaleensuvuista tietoja rippikirjoista sekii maarekisterimerkinnoistiija kartoista.
Tervon Purasiaon hyvin laajasti tutkinut Eero Puraneneliikepeiiviniiiin1970-80luvuilla.
Eeron perikunnalta sain kiiyttooni paljon valmista tutkimusaineistoaPurasista,jonka liittiiminen omiin tutkimuksiini antoi kipiniin l?ihteiitekemiiiin kirjaa Purasista. Lisiivauhtia sain
Juha Purasen(Salmen Purasia)ja Tarja Piitulaisen tutkimuksien ansiosta.He ovat tutkineet
Juvan, Pieksiimiienja Virtasalmen Purasia laajasti. Tutkimuksien edetessdon tutuksi tullut
myos monta muuta Purasistakiinnostunutta henkiloii. Risto Puranenja Eero Puranenovat
tutkineet Kivijiirven Kuivaniemen kyliin vaiheita ja Hiitolan Purasia.
vaiheessaselvisi,ettii yksiin kansiinei kaikkia Purasiasaa.Sukuaon muutJo varhaisessa
tanut jo 1600-luvulla Ruotsin metsdseuduilleja sieltii edelleenNorjaan ja Amerikkaan asti
Delaware-laaksoon.Keski-Suomen kunnat Kinnula, Kivijiirvi, Kannonkoski, Pihtipudasja
Viitasaari olivat vanhoja Purastenasuttamiaalueita jo 15O0Juvulla.Purasia on ehkii kaikkein eniten juuri em. kunnissa.Tiimii tutkimus on rajannut ne Hiitolan talon tutkimusta lukuun ottamattaseuraavaanteokseen.SamoinJuvan,Pieksiimbenja VirtasalmenPurasistajiiii
huomattavaosa tiillii kertaa tutkimatta. Myos Rautalamminja Tervon Purasistajiiii osa pois.
Tutkittavaariittiiii ja jossain vaiheessaon yksinkertaisestilaitettavapiste. Tiimii on hyvli harrastus,koska tekeminen ei lopu koskaaneikii mikiiiin sukututkimus ole milloinkaan valmis.
Huomennaon sukuun syntynyt joku uusi jiisen ja toisen eliimlintaival ja tyo piiiittyy tiinZiiin.
Suku saaoman sukuseurantdnd vuonna. Sukuseurahankeon varmaan ollut monen mielessii pitkiiiin. Monet kiitoksen sanatolen kuullut jo etukiiteen siita, etta viimein Purasetkin
pitiiviit sukukokouksen,jossa perustetaansukuseura.
ovat olleet mukanauseatsuvunjdsenet, HaapamdenOsmo Puranen
Seuranperustamisessa
ja Raimo Puranen,RautalamminJukka Puranen,Pentti Sakari Puranensekdmonet muut.
Kiitos kaikille tiitii sukututkimusta edistiineille. Erityisen suuren arvon annan valtavan
tyon tehneelle edesmenneellemerikapteeni Eero Puraselleja hiinen perikunnalleen. Kiitos
siita, etta tutkimusaineistoon ollut kiiytettiivissii. Kiitokset lZihetiinmyds JuhaPuraselleHelsinkiin, Tarja Piitulaiselle Lahteen, Eero PuraselleMikkeliin ja Risto PuraselleKuopioon.
Kirjan teksti sisiiltiia puutteitaja varmaanvirheitiikin.
Sukukirjan II osantekemiseentoivon laajaasuvun verkostoa.Tyotii on paljon, mutta jakamalla urakka ja asettamallatyolle riittiiviin pitkii aikataulu, lopputulos on myos tyydyttavA.
Sukuhaaraton tbssdkirjassajaettu omiin lukuihinsa: I Pieksiimiien- Rautalammin Hankamden Puraset,II Juvan ja Virtasalmen Puraset,III Kivijiirven Hiitolan Purasetja IV Tervon HaapamdenPuraset.
Henkilohakemisto on kunkin luvun lopussa.
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