1880.

2023.
Liperi.

154. Hiukan kulmikas,

54_59 laaja reikäkivi, 13

mm pks., 15 mm laaja reikä keskellä. Kiveen on
kummallekin puolelle kaivettu useampia erimuotoisia muotteja. Löytöpaikka tuntematon.

155.ja 156. Muottikiviä, edellinen ainoastaan yhdeltä puolelta tahkottu ja siinä yksi sel
vä ja toinen epäselvä muotti; Jälkimäisessä kummallakin puolella yksi pyöreä muotti
toinen melkoista isompi kuin toinen. Näiden samoin kuin edelliSen n:ron löytöpaikasta ei ole tietoa.
Pielavesi

157. Vedensyömä säännöllinen kivenmuodostus, jota

Siirretty Yliopiston geol.laitokset
museoon 25/1.1918,
detty koskea kyntäessä suvella 1876 Leppämä en

kerääjä on arvannut nuolenkovasimeksi. Löy-

kylässä Pielavedellä..
(Alkuperäisen luettelon mukaan on kokoelmaan kuulunut vielä yksi nuijakivi
(n:ro 8) ja tahkokivi (n:ro 156), joita ei
nyt ole löydetty. Tässä luettelossa on
yksi reikäkivi, n:ro 81, jota ei alkuperäisessä luettelossa ollut).

2024.

Luettelo_ muinaisesineistä, jotka kansak
op. J. Lehtinen SMY:n stipendiatina kesällä
1880 keräsi Ikaalisten kihlakunnasta ja
jotka yhdistykselle ilmoitettiin tulleeksi
6.10.1880. Ver. s. 301 a.
Kiviaseita:

Honkajoki

1. Pienillä korvakkeilla .ja melkein neliskulmaisella pitkulaisella varsireiällä varustettu -otanuiJa l harmaata kiiltoliuskamaa,
(vrt. j.R.A., Muinaisj. I, 68), 193 mm p.,

(valok.V.A.
24:9).

1880.
2024.

korvakkeinensa

Honkajoki.

78 mm 1., 39 mm pks..Peltoa teh

dessä löydetty Niemenmaan maalta kivisestä
mäestä, kumminkin jalan syvyydestä. Molemmis
ta kärjistä on jo kappaleita vuoleskeltu
lääkkeeksi. (Ktso SMY:n Aikakausk. IV, s.140).

Litteä, pyöreähkö reikäkivi sinervää

kiil-

toliuskamaa, 137-129 mm läpimitaten, 35 mm pks.
pyöreä, kahtaalta kehrotettu reikä keskellä
Löydetty Lauhalan kylän maalta. (SMY:n Aikakausk. VI, siv. 140).

Jämijärvi

Soikea reikäkivi madekiveä, 127-106 mm läpim.

68 mm pks., kahtaalta kehrotettu soista laa
ja reikä keskellä. Jämijärven Peijarin kylän Lepistön torpan maalta. (SMY:n Aikakakausk.VI, s. 128).
•

Ikaalinen

Loivalaskuinen kirves, 135 mm p., terältä 45
mm 1., varrelta hiukan kapeneva, 39 mm pks.,
poikkil.

hyvin tahkottu ja säilynyt

varsipäässä lohkeama. Ikaalisista Vatulan
kylän .Hakålan torpan maalta. (SMY:n Aikakausk. VI, s. 122).

5.

Tasataltta, 89 mm p., terältä 41 1., kapenee
varrelle, 19,5 mm pks., poikkil.

yleensä

tahkottu, vaan alta kuopilla. Kolkon kylästä
Lahden torpan maalta.
- Hämeenkyrö

6. Tasataltta, mustaa dioriittia, 115 mm p., 42
mm 1., 16,5 mm pks., poikkil. puolipyöreä, teränlasku sileä ja tasainen; ase yleensä
tarkasti tahkottu ja hyvin säilynyt. Hämeenkyrön Muotialan kylän

1880.

2024.

Murtoniemantorpan maalta. (SLY:n Aikakausk. VI,

Hämeenkyrö

siv. 106.)

Pieni oikokirves, santakiveä, 81 mm p.,terältä
42 mm 1.,varrelta hiukan kapeampi, 22,5 mm pks.
poikkil. suorakaiteinen; terältä ase lohkeillut
muuten eheä. Ojaa kaivettaessa löydetty Lemmakkalan kylän Tarrin talon maalta n. 1 1/2 jlk.
syvältä kovasta savesta. (SMY:n Aikakausk. VI,
siv. 106).

Viljakkala.

Hyvätekoinen iso kourutaltta, harmaan- ja musta
sekaista kuuteloliuskamaa, 231 mm p. ,keskeltä 5
mm 1.,varsipäästä ja terältäkin kapeampi, 39 mm
pks.; ase on erittäin huolellisesti silitetty,
kouru on siinä koko aseen pituinen; muuten on
se varrelta hiukan sivukäyrä. Löydetty Yiljakk
lasta Särkän kylän Hietaniemen talon maalta.
(SI;JY:n Aikakausk. VI,siv. 112.)

Pienoinen kirves, 86 mm p.,35-30 mm 1.,21 mm pk
poikkil.

teränsuulla ja varren laidoissa

lohkeamia, muuten yleensä tahkottu. Löydetty
Hietikon talon maalta. (STY:n Aikakausk. VI,siv.
112).

i•

Matalakouruinen kourutaltta, liuskamakiveä,159
mm p., 45,5 mm 1.,20 mm pks.,poikkil.

ase

ohenee ja kapenee varrelle, on yleensä tahkottu
vaikka jotenkin epätasainen. Viljakkalan kylän
Hirvikosken talon maalta. (SMY:n Aikakausk. VI,
siv. 112.).
Pieni tasataltta, 56 mm p., 27 mm 1.,11,5mm pks

1880.

varsipää loivenee viistoon juurikain terälle.

2024.
Viljakkala.

12. Samallainek esine, 47,5 mm p.,terältä 30 mm 1.,
kapenee varrelle, 10,5 mm pks., poikkil.c=D,var
sipäässä lohkeamia.

Teräpuoli vähäistä tasatalttaa, 47 mm p.,38 mm
1.,12 mm pks., poikkil.

.

Varrelta katkennut kapea tasataltta, 63 mm p.,
19 mm 1.,16 mm pks.,terä tylsäksi hiottu. N:rot
11-14 löydetty Viljakkalan kylän Heiskan talon
maalla olevan torpan pellosta. (SUY:n Aikakaus
kirja VI,siv. 112.)

Parkano.

15. Isonlainen tasataltta, santakiveä, 127 mm p.,te
rältä 57 mm 1.,kapenee varrelle, 29 mm pks.;teränlasku pitkä, lopulta viertävä; varsipaolelta
ase kuopilla. Parkanosta Linnankylän Laurikaisen pellosta löydetty.
Vähäinen oikokirves, santakiveä, 93 mm p.,39 mm
1.,26 mm pks.,laskee laivaan ja hiukan epätasai
sesti terälle, josta se molemn.in puolin lohkeil
lut. Lluodoltansa vrt. J.li.A.,Ivuinaisj. I,kuv.
17. Samasta pitäjästä Kuivasen talon maalta.
(SIVY:n Aikakausk. VI,siv. 133.)
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1880.

2024.

Rautakauden esineitä:

'Ikaalinen
Varsiputkellinen keihäänterä, lehti molemmin
puolin keskeltä harjalla, pahasti ruosteen
syömä, 34,5 cm p.; löydetty Ikaalisista
Löykkälän kylän Kamraatin talon maalta.

Kärjestä katkennut, ruodolla varustettu
tikari, 27,6 mm p. Löydetty yhdessä edellise
kanssa. (S.M.Y:n Aikakausk. VI, siv. 122).

Hämeenkyrö

Soikea tuluskivi ukonkiveä, 83 mm p., 42 mm
1., 34 mm pks., selvä kantorihman juova ympäri esineen. Löydetty n. 50 vuotta sitten
Hämeenkyröstä Mahnalan kylästä korkealla
törmällä olevaa peltoa kynnettäessä. (S.M.
Y:n Aikakausk. VI, siv. 106).

Alipuoli miekan nuppia ja väistinrauta,
reikäkoristuksilla varustettu. Kuvattuna S.
M.Y:n Aikakausk.

kuv. 1. (Ktso myös

sama teos, siv. 106). Hämeenkyröstä Heinäjärven kylän Yliraukolan talon maalta.

Viljakkala.

Ruodolla varustettu, niskoista sujunut kei
häänterä, 35,1 cm p. Kuvattuna S.M.Y:n Aika
kausk. VI, siv. 97, kuv. 7;

Viljakkalan ky-

län Orasen talon maalta Ruohaudanmäki-nimisestä töyräästä löydetty.

Muita
Hämeenkyrö

esineitä:

22. Venäläinen vaskiristi ynnä lyUyluoti Hämeenkyröstä Lemmakkalan kylän Tarrin talon
maalta. (SMY:n Aikakausk. VI, siv. 107).

1880.

2 pyhäinkuvaa:

2024.
Viljakkala

S.Anna statyett. Helgonet håller Maria
på sin vänstra hand och denna åter bar_
net. Polykromin afskurad, men öfre delen
sedan påsuddad med hvit oljefärg.

ManliPrt, helgoni otympligt arbete; händer
saknas; mU_ad med hvit oljefärg.

2025.

Luettelo muinaisesineistä, jotka SMY:n
stipendiaattina opettaja A. Björdk Halikon
kihlakunnasta on kerännyt ja jotka SMY:lle
ilmoitettiin 6.10.1680.

Kiviesineitä:
Uskela

1. Hyvin säilynyt kourutaltta, vaaleanviheriätä
kivilajia; 104 mm pitkä,

39 mm leveä, 30

mm paksu; teränsuu hiukan murtunut; läpil.
Saatu Lopen kylän rusthollari
Uotilalta.

P.Pertteli.

2: Katkenneen taltan yläosa;

55 mm pitkä, 42

mm leveä, 24 mm paksu; löydetty pellosta K
völan Kievarin alapuolelta.
Leveä kourutaltta; 114 mm pitkä, 50 z mm leveä, 28 2 mm paksu; teränsuu murtunut; kouru

-muotoinen; läpil. pitkänpyöreä;

löydetty hähkänän kylästä.
Halikko

Pieni hyvin säilynyt kalso; 69 mm pitkä,
45 mm leveä, 25 mm paksu; kivilaji harmaan
ja mustanpilkullista; läpil. suorakaiteinen.

Esineet kuuluvat siihen
lähetykseen,
jonka kansakoulunopett. J.
Lehtinen kokosi
Ikaalisten kih.
lakunnasta v.
1681T(Ktso
SLY:n kirjeet
1881 n:o 394),
ja ovat nähtävästi niitä
puuveistoksia,
joita Viljakka•
lan kunta lahjoitti SMY:lle
(SMY:n kirjeet
1E81 n:ro 536),

