1883.

2228.

puuttua.

2229.
Kokemäki.

Suuri kourutaltta, 158 rn. pitkä, 52 1/2 m
terältä leveä, 24 1/2 711 paksu; terä suorakulmainen; kourun yläpäässä kuusi kuumaa rinnakkain.

valok.V.A.
29:4)
Löyd. Kokemäeltä; lahj. petonampuja

Läpil.

V.Lindgren. SLY 10/XII 1883. Verif. s.816.
Soikea tuluskiven muotoinen sileäpintainen

2230.
Ilmajoki.

kivi 83+ mm pitkä,53+ mm leveä, 31 mm pks. Löyd.
Västin harjulta Ilmajöelta. Lahj. kirkkoväärti
J. Ylinikkola. SkY.10/XII 1883.

2231.

Muinaismuistoyhdistyksen stipendiaatti
K.Killisen kokoelma Sortavalan kihlakunklasta.
SMY 10/XII 1883.

Uukuniemi.

1. Kivikirves,hyvin hiottu, varrelle hoikkeneva,
149+ EI pitkä, 59 /71 leveä terän suusta, 32 M paksu, syrjät särmäiset, poikkil. soikahtava. Löyd.
Kumman kylästä.

2. 'Sileästi hiottu ruskeankarvainen tasataltta, loi
valla teränlaskulla, 93+ M pitkä, 36 Ei leveä,
20+ r71 paksu. Samasta Kumman kylästä.

Leveä, latuskainen tasataltta, jonka yläpää on
vähän ohennettu. Pituus 133 M, leveys 72 E ja
paksuus 24 7. Lappeille on piirretty "viisikkoja" taikaasta varten luultavasti.. Myöskin Kummun kylästä.

Pieni harjanteinen tasataltta,.44 Epitkä, 31,5
M leveä, lähes 16 Epaksu. Poikkil.i71 Niukkalasta.

(valok.V.A.
9:2.)

1883.

2231.
Uukuniemi.

Soikealla suoralla varsireiällä varustettu kivikuokka, kiilloskiviliaskaa, 212 fri- pitkä, varsireiän kohdalta 42-45 1/24 paksu; toinen pää sisäpuolelta toinen ulkopuolelta harjalle laskettu,
poikkil. muutoin jokseenkin pyöreä; päät tylppä:
siksi murretut. Sikopohjasta.

Pienoinen, vinoteräinen tasataltta, 61 171 pitkä,
29 1/2 EI leveä, 13 EI paksu. Sikopohjasta.

7-10. 4 katkelmaa ja jäännöstä kiviaseista, saadut
Sikopohjasta.

11-12. N.s. irnatrankivi

n.s. käärmeenkäräjäkivi

(veden muodostamia), Sikopohjasta.

13. Pieni kourutaltta, 79 Ei pitkä, 30 tri leveä, 25 te
rästä ja 21 m paksu; alasivu levein ja mykevä,
syrjät vähemmin muodostetut ja kourun pohja jotensakin tasainen, nyt kaaputtakisen kautta aurteinen. Matrin kylästä.

4. Leveä ja litteä tasataltta, kaarevalla vaikka
nyt murtuneella teränsuulla; pituus 64, leveys
53 iri , paksuus 15 m. Terä laskee suoraan tasaiselta puolelta. Matrista.

Oikokirveen tapaan hiottu, pienoinen tasataltta,
liki 64 m pitkä, 35 LE leveä, 17 1/2 m paksu. Toi
sen sivun keskellä poikkipäin jaokseva kuhmura.
IVatrista.

Terävähamarainen tasataltta, jonka toinen sivu o

2231.

jokseenkin huolellisesti, toisessa isoa lohkoa.

Uukuniemi.

62+ E pitkä, 38 r7,7 leveä, 14 1/2 E paksu. Latris
ta.

17. Lyhyt, päähän päin kapeneva luultavasti leveäharjanteinen tasataltta, 45 ffi pitkä, 37 1/2 M 1
veä, 18 1/2 M paksu. I;.atrin kylästä.

-näköinen muutamista paikoin hiottu kivi kal
dessa kappaleessa, kapeamLian osan poikkil.

;

148 1/2 5 pitkä, 62 E lev., 25 E paksu; toisess .
lappeessa 3 kuurnaa, jotka luultavasti ovat nau
loja teroittaessa syntyneet.

19. Suuren katkenneen kehdonanturanmuotoisen kiviku
kan teräpuoli, 142 M pitkä, 61 E- paksu, 56 1/2
k leveä; poikien. katkeamakohdalta

. Ännikän-

niemeltä.

Ruskeala.

Tasataltta, hyvin hiottu, kaarevalla sileänä
laskulla, varsipäähän soukkeneva aivan terävä ks
niinkuin muutamat Laatokankanavanlöydön taltat,
117 1/2 i pitkä, 45 E leveä, 23 171 paksu. Poikki
suorakaide; Kirkko-Leppälahdelta.

Terältä katkennut, varrelle päin tasaisesti kapeneva suuri kourutaltta, 141 E pitkä, 52 E leveä 27 M paksu.; syrjissä sahauksen jälkiä; kaa
putetta. Leppäselästä.

Varsipäinen katkelma kourutalt-;aa, 95 m pitkä,
41+ M leveä, 28 E paksu. Poikkil. katkeamakohda
ta t. Pirttipohjasta.

1883.
2231.
Ruskeala.

Haljenneen tasataltan puolisko, 91 mm pitkä,
28 lev, 17 mm paksu; Matkaselästä.
Kaksiteräinen tasataltta, latteanlainen, 113
mm pitkä, 56 mm leveä, 19 mm paksu; syrjät
linaisesti hiottuja; toinen terä puolta kapeam
pi kuin toinen; Kontio-Leppälahdeita.
Kappale kourutaltan terää; 59 mm:n pitkältä ;
leveys 45-- mm, paksuus 25 mm. Särkisyrjästä.

Sortavala.

26-27. Kaksi soikeata pronssi-kupuran soikea;
ensimmäinen suurempi vahvasti tinansekaista
pronssia, 82- mm pitkä, 50 mm leveä, 14+ mm kor
kea, kiemurtelevilla nauhaornamenteilla; toinen 81 mm pitkä, 47 mm leveä, 15 mm korkea
ravunmuotoisella ornamentilla palkimet molemmista puuttuvat.
28. Pieni suurireikäinen ontto ja kolmikulmaisi:
la aukkokoristeilla kaunistettu tinanen (lyijynen)värttinän pyörä), 24+ mm läpimitta ja
10+ mm paksu. 1\,
,(>t 28 . Putsinlahden kylästä.

Ruskeala.

29. Jousenvekara, hyvin vähän koristettu. Höksäiästä.

Uukuniemi.

30. Messingistä valettu mustetolup, hevosen ja
jalopeuran korkokuvilla kaunistettu ja vitjoilla varustettu 49 mm korkea, 30 ja 54 mm
leveä. Sikopohjasta.

(valok.V.A.43:18).

