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2656.
Miehikkälä

läpi. 81 x 74 mm. ; 36 mm. paksu ; muodoltaan
gi

löytty pellosta Savikkalan ky

Iästä.

3657.

Kittilä

S.M. Y.:sen stipendiati opettaja Jaakko Puuppo

Ktso J.P:sen
sen Lapissa vuonna 1885 keräämät muinaiskalut, omaa luetteloa
30/8-89.
jotka S.M.Y:selle ilmoitettiin 8/11-89.

1. (1)

Tasataltta

harmaata kivilajia (savilius

kamaa); 156 mm. pitkä ; 60 mm. leveä; 28 mm.
paksu; teränsuun toinen puoli murtunut, terä
melk. kalson tapaan laskulla; päälipuolen toi e ta puoliskolta on isoja paloja lohkeillut;
Ximisjärveltä.
(2) Kourutaltta

rUskohtavan harmaatalkiVila-

jia; 156 mm. pitkä; 26 1/3 aum. paksu; 57 mm.
leveä, ase on varsipäästään kalson tapaan laskulla, vaan on nyt murtunut, kuten koko varsiosa , joka nähtyvästi on ollut hiottu; terånsuu on viistossa kuten kuorukin, sivulta kat sottuna on ase

; Mannujoesta.

(8) Kivireng_as mustasta felsiittiliuskamasta
79 x 77 mm. läpimitaten, renkaan ympyrän poik
kileikkaus on suorakaiteinen; päälipu.olella on
sekä ulko- että sisäsärmä hammastettu; Rauduskylästä Huutolan talosta. liyr'etty yhdessä
useamnan renkaan kaDba1een kanssa.
(5) Vaskinen ryvppykuppi ; 61 mm. läpimitaten;
29 mm. korkea; kupin reunassa on 3 pientä reikää, joista kaksi rinnakkain ja näitä vastapää
tä yksi; kuppi cbn nikarainen, Ylikittil. kylä.
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5. (4)Luinen lusikka ; 122 mm. pitkä; pesä 50 mm.
leveä; muodoltaan
ja

9,c)

; varsi koristeltu

-tapaisesti lävistetty. Alakitti-

län kylästä.
(7) Noitahammas; 70 1/2 mm. pitkä; 23 mm. leveä;
13 mm. paksu; muodoltaan

(ktso muu-

ten Puupposen luotteloa). Sirkankylästä
Hassantalosta.
(6) Malmikuula

50 x 46 1/2 mm. läpimitaten .

Ylikittirästä.
(9) Palanen jousen vititysrattaasta (puolikas
ratastinta ). Hanhimaan talosta.
Muhos.

(11) Malmikuula, 36 mm. läpimitaten. Pankilan talosta.
(10) Poronaituuksen pohjapiirros.
(3) Neljä setelirahan kappaletta ja kaksi kuparirahaa vuosilta 1741 ja 1763.

nn

Luettelo Rau man kihlakunnassa löydetyistä ki-

2658.

vikauden kaluista, jotka S.M.Y.:sen stipendiatti 0. Saari on koonnut ja jotka S.M.Y.:sel
ilmoitettiin 8/11-89.
Viipuri.

1.

Iso kehdonanturanmuotoinen kuokka, jonka toinen pää on hiottu tasa- ja toinen kouruteräiseksi, 220 mm. pitkä; keskikohdalta 49 mm. leveä sekä 53 mm. paksu; hienosti hiottu ja hy -

