
Kutsu Purasten suvun kesätapahtumaan ja sukuseuran
15-vuotisjuhlakokoukseen Rautalammille 7.8.2021
Sukuseuramme kuudes sääntömääräinen sukukokous pidetään lauantaina 7.8.2021 Rautalammilla

Korholan kartanossa. Se on samalla sukuseuramme 15-vuotisjuhlakokous. Rautalampi on

sukuseuramme kotipaikka ja sen vuoksi juhlakokous on Rautalammilla.

Sukuseuran jäsenet perheineen, olette lämpimästi tervetulleet sukukokoukseen!

Kesätapahtumamme toisena pääkohtana on uuden sukukirjamme, Mulkaisista Purasiin,

julkistamistilaisuus. Kirja, jota on todella tehty 5-vuotisprojektina. Kirja, johon on koottu hyvin laajalti

tutkittua tietoa Ari Kolehmaisen toimesta, sitä työtä ovat tehneet myös kirjatoimikunnan jäsenet sekä

joiltakin osin sukuseuramme hallituksen jäsenet. Sukuseuran jäsenet  ovat  auttaneet  varsin

ansiokkaasti toimittamalla aineistoa kirjan kokoajille ja nyt tulokset on laitettu yksiin kansiin. On

juhlapäivä saada painomusteelle tuoksuva uusi sukukirja tutustuttavaksi ja tutkittavaksi. Kirjasta, joka

on tehty sisulla ja sydämellä, nyt kokouspäivänä voimme sanoa: “Se on valmis”!  Liitteessä 5 on uuden

sukukirjan kansikuva.

Lisäksi kesätapahtumassa toteutetaan myös Jukka Purasen, TV-julkkiksen johdolla arpajaiset,

huutokauppa ja kirpputori, joiden tuotto menee sukukirjan painokustannusten peittämiseen.

Tuottehan tapahtumaan mukana kelvollisia tuotteita, jotka soveltuvat myytäviksi ja tietysti hennotte

luopua niistä sukuseuramme hyväksi.

Korholan kartanon pitopöytä sisältää monipuolisen menun. Tulokahvit suolaisella palalla. Juhlalounas

sisältää 5 lajin kalat, 5 lajin salaatit, hirvipaistin, pikkelsit sekä lähtökahvit kakulla. Ruokapöytä on

suunniteltu niin, että käy kalattomille, lihattomille, vegeille, kaikki laktoositonta. Ilmoittautumiset

sukuseuralle 23.7.2021 mennessä, siinä yhteydessä myös tieto erikoisruokavaliosta. Koko menun

hinta on 45€, lapset alle 14v puoleen hintaan.

Korholan kartanossa on hyvät tilat myös yöpymiseen. Varaukset voi kukin tehdä suoraan Kartanolle ja

yöpymisen hinta on 45€/henkilö. Hintaan kuuluu aamiainen, lakanat ja pyyhe. Saunat ovat käytössä.

Korholan kartanon yhteystiedot:

Korholan kartano, www.korholankartano.fi, Korholantie 111, 77700 Rautalampi, puh. 050 528 109

(Oili Marski) tai keskus puh. 017 530320

Ilmoittautumiset sukukokoukseen ja ruokailumaksut viimeistään pe 23.7.2021:

1. Purasten sukuseuran verkkokaupan kautta (www.puranen.org/rautalampi)

2. Puheenjohtaja Seppo Puraselle (yhteystiedot alla)

Lisätietoja:

Seppo Puranen, puheenjohtaja, puh. 040 8355 790 tai sähköposti seppo.puranen@puranen.org

Kimmo Puranen, toiminnanjohtaja, puh. 0500 416 826, sähköposti kimmo.puranen@puranen.org

http://www.korholankartano.fi
http://www.puranen.org/Rautalampi


LIITE 1. Purasten suvun kesätapahtuman ohjelma, 7.8.2018, Korholan kartano, Rautalampi

Perjantai 6.8.2021

Yöpymismahdollisuus 1 tai 2 vrk Korholan kartanolla

(ennakkovaraukset suoraan Korholan kartanosta, puh.

050 528 109, Oili Marski).

Huom: majoitustilaa rajoitettu määrä!

Lauantai 7.8.2021

klo 10.00 Ilmoittautuminen ja tulokahvit

klo 10.30 Puheenjohtajan tervehdys

Toiminnanjohtajan tervehdys

Hallituksen jäsenten esittely

Kirjatoimikunnan esittely

klo 11.00 Sukukirjan julkistaminen ja esittely, sukututkija FM Ari Kolehmainen (videotervehdys)

5v-kirjahankkeen esittelyä, Tarja Piitulanen ja Camilla Paavonen kirjatoimikunnasta

Keskustelua ja tutustumista kirjaan

Klo 12.30 Sukulounas, Korholan kartanon pitopöytä

Kirpputori ja huutokauppa, meklarina tuttu TV:stä Jukka Puranen, Rautalammin julkkis

Klo 15.00 Sääntömääräinen sukukokous (liitteet 2.-3.)

Savolaisten laulu (Anu Hotin johdolla, sanat liite 4.)

n. Klo 17.00 Lähtökahvit / kotimatkalle

n. klo 18.00- Vapaata seurustelua, illanviettoa Rautalammilla

Yöpymismahdollisuus Korholan kartanolla

Sunnuntai 8.8.2021

klo 8.00-10.00 Aamiainen / kotimatkalle



LIITE 2. Hallituksen evästeet Rautalammin 2021 sääntömääräistä sukukousta varten

Sukukokouksessa valitaan uusi hallitus kaudelle 2022-2024. Ohessa nykyinen hallitus 2016-2018:

Seppo K. Puranen, puheenjohtaja  (Kivijärvi) Tarja Piitulainen, varapuheenjohtaja (Juva)

Anu Hotti (Rautalampi) Pirkko Malmberg (Juva)

Simo Pietilä (Lohtaja) Jukka Puranen (Rautalampi)

Paula Puranen (Kivijärvi) Esko Sorvali (Tervo)

Riitta Väisänen (Rautalampi )

Camilla Paavonen, toiminnantarkastaja Arja Pihlasaho, toiminnantarkastaja

Tuomo Karttunen, varatoiminnantarkastaja Kimmo Puranen, varatoiminnantarkastaja

Lisäksi: hallituksen kutsuma henkilö: Kimmo Puranen, toiminnanjohtaja (Tervo)

Purasten sukuseuran hallitus 2022-2024

Kolme vuotta on pitkä aika hallituksessa, ja osa hallituksen jäsenistä on ilmaissut halukkuutensa

luopua luottamustehtävästään.

Hallitus toivookin, että löytäisimme Rautalammin sukukokouksessa uusia aktiivisia jäseniä

hallitukseen toimintakaudeksi 2022-2024. Onhan Purasten suvun jäsenet tunnetusti energisiä ja

osallistuvia, jotka ovat laajalle levittäytyneet ympäri Suomea ja maailmaa.

Tule rohkeasti päättämään ja kehittämään Purasten suvun yhteisiä asioita!
Lisätietoja saat toiminnanjohtaja Kimmo Puraselta, puh. 0500 416 826, kimmo.puranen@puranen.org.

mailto:kimmo.puranen@puranen.org


Liite 3. Sääntömääräisen sukukokouksen 2021 esityslista
PURASTEN SUKUSEURA RY:N KUUDES VARSINAINEN SUKUKOKOUS

Aika: 7.8.2021 klo 15.00

Paikka: Korholan kartano, Korholantie 111, 77700 Rautalampi

Esityslista

1§ Kokouksen avaus

2§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3§ Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta.

4§ Kahden ääntenlaskijan valinta

5§ Vahvistetaan kokouksen työjärjestys

6§ Esitetään sukuseuran kuluneen toimintakauden tilinpäätökset, joka käsittää tuloslaskelmat, taseet

ja toimintakertomukset, sekä esitetään tilintarkastuskertomukset vuosilta 2018, 2019 ja 2020.

7§ Päätetään tuloslaskelmien, taseiden ja toimintakertomusten vahvistamisesta, vastuuvapauden

myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä päätetään toimenpiteistä, joihin

vahvistettujen taseiden mukainen voitto tai tappio antaa aihetta

8§ Päätetään sukuseuran jäsenmaksu

9§ Päätetään hallituksen jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset ja tilintarkastajien palkkiot

10§ Sukuseuran seuraavan toimintakauden talousarvion ja toimintasuunnitelman hyväksyminen

11§ Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä seuraavaksi

toimintakaudeksi

12§ Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä seuraavaksi toimikaudeksi.

13§ Muut asiat: sukuseuran sääntöjen muuttaminen jäsenyyden osalta (vain vuosijäsenyys)

14§ Kokouksen päättäminen

Hallitus 2019-2021:

Seppo K. Puranen, puheenjohtaja  (Kivijärvi) Tarja Piitulainen, varapuheenjohtaja (Juva)

Anu Hotti (Rautalampi) Pirkko Malmberg (Juva)

Simo Pietilä (Lohtaja) Jukka Puranen (Rautalampi)

Paula Puranen (Kivijärvi) Esko Sorvali (Tervo)

Riitta Väisänen (Rautalampi )



LIITE 4. Savolaisen laulu (Anu Hotin johdolla)
https://www.youtube.com/watch?v=5aBa56RcdbU

Savolaisen laulu on Savon historiallisen maakunnan, Etelä- ja Pohjois-Savon
nykymaakuntien sekä savolaisten maakuntalaulu. Se on myös Suomen
ensimmäinen maakuntalaulu.
Savolaisen laulun on sanoittanut August Ahlqvist (kirjailijanimi A. Oksanen) ja
säveltänyt Karl Collan. Ensimmäisen kerran Savolaisen laulu esitettiin ravintola
Kaisaniemessä Savo-karjalaisen osakunnan päättäjäis- ja erojaisillassa 9.
joulukuuta vuonna 1852, sen jälkeen kun keisari Nikolai I oli määrännyt

osakunnat lakkautettaviksi. Viisi päivää myöhemmin laulun sanat julkaistiin Suometar-lehden etusivulla.

Savolaisen laulusta lauletaan yleensä ensimmäinen, yhdeksäs, kymmenes ja yhdestoista säkeistö.

1. Mun muistuu mieleheni nyt
suloinen Savonmaa.
Sen kansa kaikki kärsinyt
ja onnehensa tyytynyt,
tää armas, kallis maa.

2. Kuin korkeat sen kukkulat,
kuin vaarat loistoisat!
Ja laaksot kuinka rauhaisat,
ja lehdot kuinka vilppahat,
kuin tummat siimehet!

3. Sen salot kuin siniset on,
puut kuinka tuuheat,
ja kuin humina hongikon
syv' on ja jylhä, ponneton,
ja tuulet lauhkeat!

4. Ja kussa tähdet tuikkivat
kovalla talvella,
ja kussa Pohjan valkeat
suloisemmasti suihkavat
kuin Savon taivaalla?

5. Tok' yhtä vielä muistelen,
sen suihke armaampi,
se silmä on Savottaren,
johonka taivas loistehen
ja sinens' yhdisti.

6. Me emme liioin kerskuko,
sanomme kumminkin:
Muu Suomi ellös ilkkuko,
jos meill' on hoikka kukkaro,
jos köyhiks' keksittiin.

7. Useinpa pelto kultainen
se sulla kellerti,
kun meidän vaivan, viljehen
kumohon löi vihollinen
ja poltti tuhkaksi.

8. Ja monta kertaa sattui niin,
kun meitä vainot löit,
kun vaimot, lapset kaadettiin
ja miehet sortui sotihin,
sä rauhan leipää söit.

9. Jos kielin voisi kertoa
näkönsä vanhat puut,
ja meidän vaarat virkkoa,
ja meidän laaksot lausua,
sanella salmensuut;

10. Niin niistäpä useampi
hyv' ois todistamaan:
"Täss' Savon joukko tappeli,
ja joka kynsi kylmeni
edestä Suomenmaan!"

11. Siis maat' en muuta tietää voi
Savoa kalliimpaa,
ja mulle ei mikään niin soi
kaikesta, minkä Luoja loi,
kuin: "armas Savonmaa!"

https://www.youtube.com/watch?v=5aBa56RcdbU


LIITE 5. Mulkaisista Purasiin -kansikuva


