1886.

2408.

Talvitien kylästä Keltaniemen torppari pellosta löytänyt..

Historialliselta ajalta:
Ylistaro.

Oltermannin saava, varastettu merkeillä
ja kirjoituksella, esiin. yläpäässä:" ioca:ei
totele: pitä: saco: sama:" nimillä Louco,Karhu
y.m. ja vuosiluvulla 1779. Haikkolan kylästä
Haikkolan kylässä on 10 * manttaalia ja 50 talokasta ja torpparia epäsamma.
Lainan nuuskarasia. Palman kylästä Torkkolan torpparilta Hermanni Juhalla.

Isokyrö

a) hopealusikka, merkitty u.A. 1797 .tekijä : E. Löfgreen Hist. L:n verif. s. 37 v:lta
1886, jossa sanotaan sen tulleen kultaseppä
Bäckströmin kautta.
b) Pöytä, style empire, Kustavi 111:n ajalta.
Lehmijoan kylästä Klemolan talosta.
( Tästä lähetyksestä on maksettu n:sta 114 2:50
n. 115 1:50, oltermanin sauvasta 10:--, nuuskarasiasta 1:--, pöydästä 10:--, yhteensä siis
25 markkaa.).

S.M.Y:n stipendiaattien, lehtorien

2409.

A.O. Forströmin, J,A, Lylyn sekä maist. Hj.
Basilierin tutkimasniwtkalla Aunaksessa kesällä
1882 kerääntyneet kiviasr;et. Kts.

pöyt

kirj. 27 p, maalisk. 1886.
A. Kivikaluja.
Vitele.

1. Taltta

114 mm. pitkä, 39 mm. 1., ja 24

1886.

2409.

paksu, terä kumpaisessakin päässä, poikkil,
nelikulm, löyd. aajakonnun kylästä.

1.ägi.

2.
Taltta, 111 1/2 mm. pitkä, 42 1/2 -22 mm. 1., 16 1/2 mm. paksu, poikkil. pitkän soikea, löyd. Lakan kylästä.
Kirveen teräkatkelma, nyk. 46 mm. pitkä
48 mm. leveä, poikkil. 4-kulm. löyd. Pogostan kylästä.

Vieljärvi

Taltta

, 94 1/2 mm. pitkä, 34-30 mm. 1.

19 1/2 mm. pks., terälaskupuolelle soukkeavalla poikkileikkauksella; löyd. Korbiniemen
kylästä.
5. r131ltta

, 77 mm. pitkä, 25

mm. 1., 8 T.M.

paksu, poikkil. 4- kanttinen, löyd. Korbiniemen kylästä.
Taltta,

79 1/2 Mm. pitkä, 40-29 mm. 1.,

ja 13 1/2 mm. paksu, syrjät pyöristetyt,
löyd. Kukkoileen kylästä,
POikkikirveen terä katkelma, nyk. 101 1/2
mm. pitkä, leveimmästä paikasta 7 cm. 1.,
ja 21 1/2 mm. paksu, syrjät epätasaiset,
löyd. Kukkoileen kylästä,

Kirves,

192 mm. pitkä, 61 1/2 mm. 1.,

ja 40 1/2 mm. paksu., syrjillä näkyy sahan
jälkiä, löyd. Kukkoileen kylästä.
Kirveen teräkatkelmä, 96 mm. pitkä, 38-34
MM.

1 •

ja 26 1/2 mm., paksu, syrjät pyöris-

tetyt, löyd. Kuisniemen kylästä.
Taltta, .85 1/2 mm. pitkä, 40 1/2 -25
mm. 1., 'ja 19 4 mm. paksu; löyd. Ruisniemen
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kylästä.
Kirven 1. kuokan teräkatkelma haljennut
myöskin pitkittäin, nyk. 77 m. pitkä, katkeaa
paikoåta 48 mm. 1., ja 26 4 mm. paksu, löyd.
Mellitschön kylästä.

Tulomjärvi.

Taltta, 102 1/2 mm. pitkä, 54-33 mm. 1.
ja 17 mm. paksu, syrjät pyöristetyt, löyd. P 1
lahden kylästä,
Taltta, 88 1/2 mm. pitkä, 41 1/2 -21 mm.
jå 18 Mm.: paksu, ;4"än laskupuolelle kapenevalla poikkileikkausella, löyd. Pallahden
kylästä.
Taltta, 56 1/2

min.

pitkä, 19 mm. 1., 9 1/2

mm. paksu, poik. leik. 4-kanttinen, löyd. Hiirssiilän kylästä.
Jalminnischk

Kehdonanturan muotoinen kuokka, 219 mm. pitkä
36+mm. 1., ja keskeltä 50+mm. paksu 1. korkea, (v alo k.V.A.
,
löyd. Kiviniemen Kylästä,
Kehdonanturanmuotoinen kuokka, 208 1/2 mm.
pitkä, 49 mm. paksu, ja 58 1/2 mm. paksu 1.
korkea, korkeimmasta paikasta, löyd.
kylästä,
Taltta, 158 1/2 mm. pitkä, 41 1/2 mm. 1.,
ja 31 1/2 mm. paksu., poikkil. Jähenee kolmiokål
löyd. Kiviniemen kylästä.
Taltta

137 1/2 mm. pitkJ., 6 cm. 1. teräs

josta kapenee, ja 3 cm. paksu varrelta; löyd.
Kiviniemen kylästä.
Kirves, 11 cm. pitkä, 42-26 mm. 1.,'ja
(valok.9767)
24 mm. paksu varsipäästä, poix.leikkaus 4-kantti
nen, terävät kulmat; löyd. Kiviniemen kylästä.
Kirves ympyriäisellä varrella, terä rikki

(valok.9766.)
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;alminnischka.

pit. 119, lev. 44 , ja paks. 36 mm. Löyd.Kiviniemen kylästä.
Kuokka, raakatekoinen, 142 mm. pitkä, 32 mm.

ja 32 mm. korkea keskeltä

löyd. Kiviniemen kylästä.
Kirves, 150 1/2 mm. pitkä, 62 4 mm. lev.
teräpuolelta ja 32 mm. paksu, löyd. Xivinie

(.valok.9765)

men kylästä.
Piikin tapaisen esineen katkelma,112 1/
rrm . pitkä, katkeuspaikasta 44 mm. 1. ja 26

mm. paksu, poikleik. 4-kulmainen,;löyd. Kiviniemen kylästä.
Kirveen teräkatkelma,, terästä tylsäksi
leikattu, nyk.•107 mm. pitkä; 63+ mm. leveä
katkeuspaikaSta ja 41 1/2 mm. paksu, , poikki
pitkänsoikea, löyd. Kiviniemen Kylästä.
Kirveen teräkatkelma, 75 1/2 mm. pitkä,
46 1 mm. 1., 28 mm. paksu, syrjät pyöristety
löyd. Kiviniemen kylästä.
Taltta, 93 mm. pitkä, 35-28 mm. 1. ja 17
mm.paksu, löyd. Kiviniemen kylästä.
Taltta, 59 mm. pitkä, 25 mm. 1., teräst'
josta vähän kapenee, ja 13 mm. paksu; terä
kumpaisessakin päässä; löyd. Kiviniemen kylä tä.
Tietämättömän kiviaseen katkelma, 57 mm.
pitkä, 31 1/2 mm.

ja 24 mm. paksu paksu'

masta paikasta, löyd. iviniemen kylästä.
Varsikatkelma kahdessa yhteenliimatussa
osassa, 72+mm. pitkä, 47 mm. 1. leveimmästä
päästä ja 22 mm. paksu, syrjät kaltevat si-
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2409.
Salminnischka.

sänepäin, löyd. Kiviniemen kylästä.,
Onsitaltta, 118 1/2 mm. pitkä, 4 cm. 1.,
teräpäästä ja 27 mm. paksu, poik.leik. pitkänsoikea, löyd. Kiviniemen kylästä.
Varsikatkelma, 942- mm. pitkä, 394 mm.l.
ja 37 1/2 mm. paksu, sianselänmuotcisella poikkileikkauksena; löyd. Kiviniemen kylästä.

Seamjärvi.

Kehdonanturan muotoisen kuokan puolikas,
149 4 mm. pitkä, 37 mm. 1., 54* mm. korkea paksusta päästä. löyd. Laksialahden kylästä.
Leveäteräisen ke,Idonantaran muotoisen kuokan teräkatkelma, 1711 mm. pitkä, 61 mm. 1.,
ja keskeltä 52 mm. korkea, löyd, Laksin kylästä
Poikkileikkaukseltaan kolMikulmaisen kuokan
teräkatkelma, 84 mm. pitkä, 45 mm. 1., ja kat keuspaikasta 47 + mm. korkea.löyd. Laksin kylästä.
Leveäteräisen kuokan teräkatkelma, 6 cm.
pitkä, 25 -#mm . 1 ja 24 mm. korkea, löyd. Laksi
kylästä.
Kuokan teräkatkelma, poik. leikkaukseltaan
4- kanttinen, 1.44 mm. pitkä, 37 mm. 1. ja 44 mm
korkea; löyd. Laksin kylästä.
Kirves varresta rikki

127+mm. pitka 68+

mm. 1., terästä, josta hoikenee, ja 29 1/2 mm.
paksu; poikkileikkaus pitkän soikea, löyd.Laksir
kylästä.
Taltta, 136* mm. pitkä, 57 1/2 mm. 1.,keskeitä, 24 1/2 mm. paksu, raakatekoinen, löyd.
Laksin kylästä.
Taltta, 74-mm. pitkä, 42 1/2 nal. 1. terästä
ja 24 mm. paksu varsipäästä, joka on epäsäännöl-
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Linen; löyd. Laksin kylästä,
Kirves, 137 mm. pitkä, 5+cm. leveä, keske

Seåmjärvi.

tä ja siitä myös 32 1/2 mm. paksu; poikk.leik.
pitkänsoikea, löyd. Laksin kylästä.
Kirveen teräkatkelma, 84 1/2 mm. pitkä,
6 + cm. leveä terästä, ja. 28

mm. paksu kat-

keuspaikasta, toisessa syrjässä sahausviivoja,
löyd. Laksin kylästä.
Puoleksi kirveen ,puoleksi kiilan tapaine
esine, 207 1/2 mm. pitkä, pitkin molempia si vuja sahan jälkiä,; löyd. Laksin kylästä.
Poikkikirves 134- mm. pitkä, 67 mm. 1.
terästä, josta vähän kapenee, 31+mm. paksu;
löyd. Laksin kylästä.
Poikkikirves, 1464 mm. pitkä, 58 1/2 mm.l.keskeitä ja myös siitä 234 mm. paksu; poik.leik.
4-kanttinen,löyd. Laksin kylästä.
Taltta,

127 4 mm. pitkä, 474 mm.l. teräl

josta kapenee, ja 22 1/2 mm. pqksu keskeltä
löyd

Läksin kylästä:

Taltta 83-mm. pitkä, 43- mm. 1. terältä,
josta kapenee, ja 12 1/2 mm. paksu, löyd. Laksi
kylästä.
Taltta 113 mm. pitkä, keskeltä 43 + mm.l.
ja 2cm. paksu; löyd. Laksin kylästä.
Taltta 824 mm. pitkä, 62 1/2 mm. l.terältä, josta kapenee, ja 19 1/2 mm. paksu; löyd.
Laksin kylästä,
Taltta, 104 1/3 mm. pitkä, 50 1/2 mm.l. terältä, josta kapenee aivan suippupäiseksi,ja
21 + mm. paksu; löyd. Laksin kylästä.
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Seåmjärvi.

'2altta, 111 mm. pitkä,45+ mm. 1. keskeltä
ja myös siitä 28 - mm. paksu, löyd.. Laksin kylästä.
Taltta, valkoinen, 76 mm. pitkä, 29 + mm.
1. keskeltä ja myös siitä, 18/ 2/3 mm. paksu;
selvällä varsiuurroksella; löyd. Laksin kylästä.
Taltta

1. poikkikirves, toisessa päässä

onsitaltan terä, joka on vähän rikki, 128 1/2
mm. pitkä, 5 cm. 1. taltan terältä, josta pikkusen kapenee, löyd. Laksin kylästä,
Vuohtjärvi.

Taltta 1. kuokka, kehdonanturan muotoa,
1 mm.
125 1/2 mm. pitkä, 40 1/2 mm. 1., ja 35 -21korkea, löy . Venjyrän kylästä. •
54. Taltta, 85+ mm. pitkä, 40

rrl.

1. terältå

josta kapenee terän tapaiseksi toisestakin
päästä, ja 20 1/2 mm. paksu keskeltä, löyd.
Venjyrän kylästä.
Liadjärvi.

Kirves, 263- mm. pitkä,'84 1/2 mm. 1. terältä, ja korkeintaan 51 i mm. paksu, raakatekoinen, löyd. Homonniemen kylästä.
Taltta, 98 1/2 mm. pitkä, 4 cm. 1. terältä
josta kapenee ja keskeltä 26+. mm. paksu; poik.
leik. kolmiomainen; löyd. Alakylästä.
Taltan teräkatkelma, 65 mm. pitkä, 41 mm. 1.
katkeuspaikalta, ja myös siitä 25 1/2 mm.paksu
ikäänkuin sahattuja sivuja, löyd. Alakylästä.
Taltta,. 115 -mm. pitkä, 55 4 mm. 1. terältä, josta kapenee hyvin suipp.päiseksi, ja 21- (valok.V.A.
7;10.).
mr1,. paksu; poik. leik. pitkänsoikea,löyd, Alakyiästä.
Taltta, 1172 mm,. pitkä, 57+ mm. 1. terältä
josta ilapenee, ja. 29- mm. paksu. varsipäästä,e-
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päsäännöllinen, ; löyd. Alakylästä.
Kehdonanturanmuotoisen kuokan puolikas,
130 4 mm. pitkä, 34 mm. 1., ja 38 mm. paksu
katkeuspaikalta,löyd. Pälvärvin kylästä.

Preäsä.

Kehdonanturan muotoisen

kuokan ,)uolikas,

179j- mm. pitkä, 32 1/2 mm. 1., ja 74 4 mm. kor
kea katkeuspaikalta, löyd, Salmin kylästä.
Kirves

16 cm. pitkä, 77 mm. 1. ja 39 mm Valok. 9765.)
-"- V.A.10;1)
paksu niinikään keskikohdalta; löyd. Salinin ky
Iästä.
Kehdonanturan muotoinen kuokka, leveäterä
nen, 228 mm. pitkä, 65 mm. 1., ja, 59 mm. korke
niinikään keskeltä, löyd. 3almin kylästä.
Kiilantapainen esine, 192

mm.

pitkä, toi- valok.V.A.2:1)

nen syrjä enemmän kuin puoleksi halki sahattu;
löyd. Valmiin kylästä.
Taltta

10 cm. pitkä, 39 1/2 mm. 1. terä

tä, josta vähän kapenee, ja 23 mm. paksu,poik.
leik. melkein 4-kulmainen; löyd. äalmin kyläst .
Poikkikirves, vinoon katkenut, varresta,
18 cm. pitkä, 70 1/2 mm.1., ja keskeltä 30 1/2
mm. paksu, poik. leik. 4- kulm., löyd. Salmin
kylästä.
Vahad järve
saari.

Keihäänkärki, 1381-mm. pitkä, poikkileikkaus = paralelltrapezium., löyd. Salinin kylä
Taltta

134 1/3 mm. pitkä., 49t --37 1 2

mm. 1., 31 mm. paksu keskeltä, poikkil. lähenee
kolmioksi. löyd, 4almin kylästä.
Taltta,

89 mm.. pitkä, 44 4 mm. 1

terält

josta kapenee, ja 17+m• -15aksu keskeltä; löyd.
Salmin kylästä.
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Critaltta

terältä ja varrelta rikki

115,1/2 mm. pitkä, 39 mm. 1. keskeltä ja 37 mm.
paksu; löyd. Salinin kylästä.
Taltan (2) varsikatkelMa, 97 mm. pitkä;
26 1/3 mm. 1. keskeltä, ja samasta kohdasta
19 mm. paksu, poik. leik. puoliympyrä,löyd.
Salmin kylästä.
Taltan terakatkelma, 46 + Ltm. pitkä, 38,
mm. 1., ja 16- mm. paksu;,löyd. Salmin kylästä.
Kendjärvi.

Kehdonanturan muotoinen kuokka

vähän va-

hingoittunut toisesta päästä, muuten hyvin sään
nöllinen, 313mm. pitkä, keskeltä 36 1/3 mm.l.
ja 63 2/3 mm. paksu, 1. korkea, Kendjärvi mainittu löytöpaikaksi.
Kehdonanturan muotoinen

kuokan puolikas

146 1/2 mm. pitkä, katkeuspaikalta 7 cm.l. ja
56 mm. paksu, Löyd. kuin edell.
Kehdonanturan muotoinen kuokka, vahingoit
tunut kumpaiseffitakin päästä, 213+ mm. pitkä,
paksuimmalta paikalta 42 1/2 mm. 1. ja 49 mm.
paksu 1. korkea; löyd. kuin edell.
Leveäteräinen, kehdonanuran muotoisen
kuokan puolikas , 128 1/2 mm. pitkä, katkeuspaikalta 56+ mm. 1. ja 53 1/3 mm. paksu 1.
korkea, löyd, kuin edell.
1 irves, 221 mm. pitkä, korkeintaan 78 mm.
ja 40 1/ 2 mm. paksu, löyd. kuin edell.
Poikkikirves, 172 2/3 mm. pitkä, 68+mm. 1. terä
päästä, josta vähän kapenee, ja 37+ mm. paksu,
keskeltä, löyd. kuin edell.
Taltta 85- mm. pitkä, keskeltä 5 -cm. 1.,
ja 29-äm. paksu, löyd. kuin eell.

2409.

Onsitaltta, 239 mm. pitkä, keskeltä 37
mm. 1. ja 30-mm. paksu; poik. lik. 4-kulmainen, sahan jälkiä näkyy pitkin kumpaistakin
sivua; löyd, kuin edell.
Kehdonanturan muotoisen kuokan puolikas,
146 1/3 mm. pitkä, katkeuspaikalta 42 2/3 mm.
1. ja 54 mm. paksu 1. korkea. Löytöpaikka:
Sandalanjärvi & Suopohja (kylä ? ).
Kehdonanturan muotoisen kuokan teräkatkelma, 9 cm. pitkä, 39 mm. 1. ja yhtäpaksu kat keusohdasta. Löytöpaikka kuin edell.
Kirves, 136 1/2 mm. pitkä, keskeltä 5
cm. 1. ja 30 1/2 mm. paksu. Löytöpaikka kuin
edell.
Taltta, 112+ mm. pitkä, keskeltä 26 mm.
1. ja 27 + mm. paksu; poik. leik. 4-kulmainen
vaikka vähän epäsäännöllinen. Löytöpaikka kuin
edell.

Vieljärvi.

Poikkikirves, terä kumpaisessakin päässä,
154 1/2 mm. pitkä, 61- mm. 1. leveämmältä terällä, josta kapenee, ja 22 1/2 mm. paksu keskeltä. Löyd. Kukkoilun kylästä.

Lindjärvi

Leveäteräinen, sianseläntapainen kuokka,
176+ mm. pitkä, keskeltä 44+ mm. 1. ja 4-+-cm.
Paksu 1. korkea. Löyd. Pätvärvin kylästä.

Taltan,
mm.

) teräkatkelma,(

pitkä, katkeuspaikalta

64 3/4

43- mm. 1. ja

26 + mm. paksu. Löytöpaikka tuntematoin.Poik.
leik.

4- kuinainen.
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Lindjärvi.

Taltta,

terältä vahingoittanut, 76 2/3

mm. pitkä, varsipäästä 22 mm. 1., ja 21 1/2 mm,
paksu,suorakulmainen toisella puolella.
Löytöpaikka tuntematoin.
Kehdonanturan muotoisen kuokan puolikas,
125 2/3 mm. pitkä, 384 mm. korkea 1. paksu,
paksuimmalta paikalta. ja 27- mm. leveä
Löytöpaikka tuntematoin.
Onsitaltan teräkatkelma, ( 2 yhteen lii mattua kappaletta) 48+ mm. pitkä, 34- 1.
ja 27 - mm. paksu, Löytöpaikka tuntematoin.
:3uippupäinen kiviesine, 122 1/3 mm. pitkä
44 mm. leveä, leveämmästä päästä, josta kapenee,
ja 26 mm. paksu. Löytöpaikka tuntematoin.
leliskanttinen varsikatkelma, 76 mm. pitkä
35-31 1/2 mm. paksu, ja leveä paksummasta päästä, josta vähän kapenee, Löytöpaikka tuntematon

2410.
P*kilan lukkari J.

Pulkkila.

Eskolan lahj.

S.M.Y. 27/111.1886.
Latuskainen, leveäteräinen kourutaltta kaarevalla terällä, yläpä'istä taittunut 71 1/2 mm
pitkä, 47* mm. 1., 12 mm. paksu, löyd. peltoa
kuokkiessa Jylhänrannan kylässä Lamånjoen •
varrella.
tasataltta
2ieni, ohut niinikään katkennut, loivalla
terälle laskulla, 60 1/2 mm. pitkä , 24-mm.1.,
11 mm. paksu, löyd. ojaa kaivettaissa Viitaojan
törmästä Pulkkilan kirkonkylästä.
Leveäteräinen tasataltta loivalla terälle
laskulla, 97 mm. ptk., 51 1/2 1, 19 mm,. pks.,

