
Punkalaitumen perustamisasiakirja 
 
Me Pietari Brahe, Visingborg’in, Ridbohol’in ja Lindhom’in vapaaherra, Ruotsin valtakunnan neuvos, Suomen 
suurruhtinaskunnan kenraalikuvernööri, ynnä Ahvenanmaan ja molempain Karjalain sekä Verlmanlandin, Boryz-
lagen’in ja Dalain laamanni. 
 
Teemme tietäväksi, että koska Suomen suuriruhtinaan maassa, joka on suuri ja laaja maa, löytyy aivan harvassa 
kirkkoja, jonka tähden on vähän tilaisuutta jumalanpalveluksien pitämiseen, niin että monet kaukaisilla seuduilla 
asuvat kärsivät tässä suhteessa suurta puutetta. Siis ja sentähden, että kuulijat paremmin kuin tähän asti tulisi-
vat opettelemaan autuuden asiassaan, on H.K.M meidän armollisin hallitsijamme nähnyt hyväksi ja välttämät-
tömäksi, että sellaisiin seutuihin järjestetään kirkkoja ja kirkkoherroja. Niin koska minä Turun arvoisan ja korke-
asti oppineen piispan H. Isak Rothoviuksen suunnitelmasta ja lausunnosta huomaan, kuinka muutamat kansasta 
ja asukkaista Huittisten pitäjässä ovat pitkän matkan tähden vaikeassa asemassa käymään siinä kirkossa, johon 
he tähän saakka ovat kuuluneet, on piispa meidän edelleen vahvistettavaksemme suunnitellut, että Punkalaitu-
men kappeli tulee olemaan erikoinen kirkkoherrakunta, niine talonpoikineen ja kylineen, jotka H.K siihen kuulu-
vaksi on asettanut ja sen kirkkoherraksi kunnollisen ja hyvinoppineen Erik Henrikinpojan, kuten määräyskirje 
osottaa. Sentähden olemme me H.K.M puolesta tämän piispan suunnitelman vahvistaneet. Niin tulevat ne kylät 
ja talonpojat, jotka tähän kirkkoherrakuntaan kuuluviksi on järjestänyt, tästä lähtein mitä jumalanpalvelukseen 
tulee, siihen kuulumaan. Me kehotamme ja käskemme sentähden korkeasti mainiten H.K.M:in puolesta kaikkia 
sanankuulijoita ja erityisesti niitä, jotka ovat asetetut tähän kirkkoherrakuntaan, että he tämän mukaan kaikessa 
asettuvat millään muotoa sitä missään kohden vastustamalla, vaan tulevat tämän jälkeen saapuville mainittuun 
Punkalaitumen kirkkoon jumalanpalvelusta viettämään, tunnustavat ja ottavat vastaan oikeaksi kirkkoherrak-
seen ja sielunhoitajakseen mainitun Erikin, maksavat oikealla ajalla kymmenykset ja mitä muuta ovat kirkkoher-
ralleen velvolliset. Hän puolestaan on oleva niin kuin oikean papin tulee ja täytyy osottaen hyvää esimerkkiä 
sanankuulijoilleen opissa ja elämässä. 
 
Ja jotta hän sitä virkaansa sitä paremmin voisi hoitaa, niin suodaan hänen asua ja pitää pappisvirkatalonsa, 
kanta autio-tilaa Kostilan kylässä, nimittäin Jacob Ensson’in – 1 ¼ äyrin vero, 1/8 mantaalia ja Tuomas Jönsso-
nin tilan - =edellinen, mantaali 1. Ja tulee sikäläisten sanankuulijain tarpeen ja tavallisuuden mukaan rakentaa 
ja pitää kunnossa mainittua pappilaa. Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.  
Varmemmaksi vakuudeksi omakätisesti. Päivätty Turun linnassa 31 p. Heinäk. 1639. 
 
Pehr Brahe 
(Sinetti). 


