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Kemijärvi.

1. Jotenkin hyvin säilynyt ja hyvätekoinen kaksoi
taltta, koura- sekä tasa-, 147 mm p., teriltä
38-40, keskeltä 48 mm 1., 25 mm pks., poikkil.
C3

väri sinervän vihreä.

Pienoinen, litteä, nähtävästi luonnonkivi,joho
on keskelle hakattu reikä kahtaalta päin, 71-7
mm laaja, 27 mm pks. Samoinkuin edellinenkin
löydetty 2-4 jalan syvyydestä Kappuraisenniemel
tä Luusuan kylästä Kemijärven pitäjässä.

Veitsi, liuskamakiveä, sivulta katsoen

-nä- valok. V.A.

köön, n.s. arktillista muotoa (kts. SNY:n pöytäk. main. päiv.).

Löytänyt Vuostimovaarasta

Kemijärvellä oleva talonpoika 30 vuotta sitten
isänsä kätköistä; luuli sen alkuaan tavatun h
gan halkeimesta. (Kts. J.R.A., Suom. asukk. pa •.
aik.,kuva 22.)
Säpäle kourutaltan teräpuolen laitaa, 92 mm p.,
26 mm 1.; löytöpaikasta kts. n:ro 2.

1907.

Kansak. op. K.Killisen Ulvilan kihlakunnasta keräämistä muinaisesineistä, jotka SMY:1
lahjaksi ilmoitettiin 8.10. 1878. - Kuittikirja

14:21.)

1878.

1907.

N:o 604. Kts. K.Killisen kertomukseen: Kiinteitä muinaisjäännöksiä Ulvilan kihlakunnassa (Bidrag till kännedom af Finlands nat. och folk
XXXIII häftet , utgifna af Finska VetenskapsSocietheten).

Kiviaseita.

Hinnerjoki.

Vasarakirveen poh,japuolisko, varsireiästä katkennut, 89 mm p.l katkeamalta 68 mm 1.1 38 mm pks
pohja eteenpäin halvalla. "Toinen puoli jauhettu rohdoiksi ja laastariksi, tästäkin jauhoa
korrutettu". Löydetty Lukkalan torpan maalta
Hinnerjoelta.

Pohjapuoli samoin silmästä katkennutta, pientä
vasarakirvestä„ 53,5 mm p., katkeamalta 55 mm
37 mm pks.. Löydetty Uus-Mattilan tiluksilta s
masta pitäjästä. (Kts. Killisen Kertom. Ulvilan kihlak. muinaisj.,siv. 31.).

Oikokirves, 124 mm p., keskeltä 49,5 mm 1.,terältä hiukan kapeampi, 29 mm pks., poikkil.0
yltäyleensä sileäksi tahkottu. Lahjoittanut
painaja Lunden Hinnerjoen kylästä.

--Aseen

löytöpaikasta on Killisen, Kiinteitä muinaisj.
Ulv. kihl.,siv. 31 ja SMY:n pöytäk. 8.10.-78
olevat tiedot ristiriitaiset.

Lappi.

Vähäinen tasataltta,87 mm p., terältä 36,5 mm
kapenee varrelle, 20 mm pks., poikkil. suoraka
teinen, teränlasku viertävä, teränsuulla kumma
sakin laidassa lohkeama. Lapin pitäjästä Vahalan kestikievarin vierestä pellosta.

valok.8585.)

1878.

1907.

Kappale kirveen varsipäätä, 51 mm p., 46 mm 1.,

Lappi.

28 mm pks. Löydetty Kodiksamin Utalan tiluksil
ta. "Luultavasti tämän toinen puoli on rohdoiks
jauhettu, koska tässäkin puolessa näkyy jälkiä,
joista on jauhoa korrutettu".

Euran p.

Palanen kourutalttaa, kummastakin päästä katkai
ta, 64 mm p., 33 mm 1., 23

pks., sekä kourul-

ta että laidoista vuoleskeltu; "molemmat päät
vat olleet terällä". Saatu Impolan talosta Ku
lanperän kylästä Lapista, löydetty Naarijoen ky
Iästä Eurasta.

Kiukaisten kapp. 7. Eheä ja hyvätekoinen vasarakirves, 188 mm p.,sil
män kohdalta 79 mm 1., 51,5 mm pks., alapuolell a
valuharjanne päästä päähän ja poikittain myös
tuntuva harjanne. Löydetty Kiukaisista Köylypolven kylästä Tuumin maalta "Nisulaarin ha'ast
peltoa tehdessä. Lahjoittanut talollinen Juho
Tuumi.

Si lmästä katkennut vasarakirvee4 teräpuoli,83mnw

p., katkeamalta 64 mm 1., 40 mm pks. Lahjoitta
nut seppä Joh. Rosvall.

Kappale vasarakirveen teräpuolta, 67,5 mm p.,
48-36 mm 1., 31 mm pks. Löydetty Kiukaisista
Panelian 1äkilän maalta hietakuopasta.

Normarkku.

. Puolisko puolitekoista kiviasetta, 97 mm p.,43,
mm 1., leveämmästä päästä, 34,5 mm pks.; aseess
on nähtävänä keskessä oleva reiänteko, jonka ke ,
kelle jääneestä karasta voi päättää porauksen ta

1878.
1907.

pahtuneen putkimaisella aseella. Pirtin pe-

Normarkku

rustusta kaivettaessa löydetty Normarkun kylästä.

Pomarkku

Vasarakirves, josta on pohja katkennut n.
tuumaa ylempää silmää, 136 mm p., silmän
kohdalta

68 mm 1., 48 mm pks. Löydetty Hiilen

mäen talon läheltä hietakuopasta, Pomarkusta.

Normarkku

Molemmista päistä teroitettu kourutaltta,
87 mm p., 33-21 1. päistä, 16 mm pks., poikkil.

varsinkin leveämpi terä suulta

murentunut. Löydetty Harjakankaan kylän
mailta Normarkusta.

Pomarkku

Tasataltta, 78 mmp., terältä 41 mm 1.; kapenee varrelle, 22 mm pks., poikkil.

te

ränlasku pitkä, taitteella, teränsuulta lai
dasta kappale lohjennut. Viron talosta Pomarkun kirkolta.

Kummastakin päästä suippeneva, varsireiällä
varustettu kiviase, 124 mm p., keskeltä 71
mm 1., 23 mm pks., sivulta katsoen

-nä-

köön; ase on keskeltä tasainen kummaltakin
puolen ja laskee sitten joka sivulta kahtaalta terälle. Kivijärven kylästä, "Isonviidan torpan 80-vuotiselta muorilta, joka
sitä oli nuoruudestaan asti säilyttänyt
niinkuin pienenä kotilääkärinä".
Myöhemmän rautakauden esineitä.
Kuittikirja N° 609, 610.

1878.
1907.

Alaosa miekannuppia, väistinrauta ja kolme

Eura

teräkappaletta, ktso J.R.A., Muinaisj. IV, kuv.

(Osmanmäki).

1333 ja Killinen, Kiint. Muinaisj. Ulvilan
kihlak. kuv. 38. "Oli eheä löydettäissä, vaan
löytäjä oli sen murrellut nähdäkseen, mitä
sen sisässä on. (viime main. teos

siv. 70

ja seur.
Kappale
nähtävästi pienoisen miekan
kts. J.R.A:n Muinaisj., kuv. 1336.

lappea,

Hevosenkengänmuotoinen pronssisolki, runsaasti
koristettu, keskeltä kaarta katkennut; myöskin
paljinta palanen jälellä. Kuvattuna J.R.A:n
kuv. 1350. Löytöpaikasta kts. Kil
Linen
main. kertom. siv. 70 s.
Kuusi palasta pronssinpltiä, joissa on naulan
reikä ja muutamissa niissä naulakin sijoil
laati. Kuvattuna J.R.A;Muinaisj. IV, kuv. 1347.
Löytöpaikasta vrt. ed. nroa.
Kaksi pronssisen ppiraalisormuksen kappaletta, ktso kuv. 1353, J.R. A.,
Osmanmäen löydöistä ylimalkaan ktso Killisen
Kiint. muinaisj. Ulv. kihlak. siv.49
ja seur.
Normarkku.

Pyöreä pronssinen kupurasolki, jossa on renkaalle kierretty rautainen paljin. (Vrt. Killinen , main. teos, kuv. 141). Löydetty pienestå
mäkikummusta Harjakankaan kylästä Normarkusta.

Kiukainen.

Riimisauva,1,225 met. pitkä kädensijan kanssa.
Merkitty vuosiluvulla 1690. Lahjoittanut talollinen Kustaa Knuutila, jonka talossa sauva on kauan säilytetty. (Killisen kert. Bidra,g,
etc. XXXIII, siv. 93).

