1893.
2E37,5.
Räisälä.

leveys 34 ja paksuus 21 1/2 mm. Löydetty Yrjölän maan pellosta Lammasmäen kylässä.
Kaksoistaltta, jonka toisessa päässä on kouruterä, toisessa tasataltta. Varressa paljon

Kiviaika.

liuskan jälkiä. Pituus 91, leveys 25 1/2 ja
paksuus 20 mm. (Löyd.) Iivanan talosta (Lammasmäen kylässä?)
Putkilukon puolisko eli n.k. loiro kolmella
kielellä, mutta rikki ja hyvin ruostunut. Pi-

Historiallinen
aika.

tuus 81 1/2 mm. Löydetty Tiurin Linnasaarelta
sen hopea-arteen läheisyydestä, joka syks.189
lunastettiin valtion kokoelmiin (kts.N:o 2740

2876.

Kansakoulunopettaja M. Pajarin valtion kokoelmiin lahjoittamat kivikalut. A.K:n pöytäk.
3/2 1893.

Parikkala.

Poikkikirves, sivut mykevät. Pituus 138 1/2

Kiviaika.

leveys keskeltä 66 1/2 ja paksuus 29 mm. Saan t
talolliselta Pekka,Kettuselta Rautalahden kylästä N:o 16.
Taltta, varsipää yksipuolisesti suippupäinen.
Pituus 99, leveys 35 ja paksuus 23 mm. Saanut
Juhana Leinikalta Maironiemen kylästä N:o 8.

2877.

Sr Wilskmanix lähetys maaliskuun 3 päivältä
1893. Kts. hänen kirj. 28/2 1893.

Kurikka.

1. T.Taltta , laidat erilaiset, pää epäsäännöllinen ja osaksi hiomaton. Pituus 103, leveys kä
jestä 28 ja paksuus keskeltä 16 1/2 mm. Pellosta löyd. "Ison Kurikan torppari Jaakoppi Niemi'.
2. T.Taltta, epäsäännöllinen ja osaksi hiomaton.

Kiviaika.

1893.
2877.

Pituus 53 1/2, leveys 30 ja paksuus 14 mm.

Kurikka.

August Aleen löytänyt sen Nikkoolan pellosta.
3.

T.Taltta, osaksi hiomaton, suippupäinen. Pi-

tuus 67, leveys 36 ja paksuus 10 aL."Juho Jaa
koppi Välikorpi Lavolan torppari pellosta löy
ty. "
4..

T.Taltta

yläpää viistossa. Pituus 46, leve

ys 31 ja paksuus 11 mm. "Ison Kurikan torppar
Veno ? pellosta löytty."
Kourutaltta tai oikeastaan kaksoistaltta ,

sillä kapeneva varsipää on myöskin teräksi hi
ottu. Toisessa sivussa näkee sahauksen jälkiä.
Pituus 72 1/2, leveys koaruterältä 36 1/2 ja
paksuus keskeltä 13 mm."Larvakurikan torppari
Niemi pellosta löytty."
Alavus.

Tasataltta, sisäpuolella on kouriin alku ;

varsipää on kapeammaksi kaaputettu. Pituus
90 1/2, leveys 35 1/2 , paksuus 12 mm. Alavud n
kylän pellosta löytty.
7.

Tasataltta , varrelta hiomaton; terä kahdella

laskulla; terävä. Pituus 50 :/2, leveys 28,
paksuus 11 1/2. "Rantatöysän kylästä Juho Hemminki pellosta löytty."
Ilmajoki.

Taltta kirveen terällä, kauttaaltaan hiottu .

Pituus 60 1/2, leveys 38 ja paksuus liki 16 mt
Pellosta löytty: säilytetty Kirkonkylän Ala Kokkolan talossa. Saanut Juho Kokolta.
Lapaa.

Pieni tasataltta, varsi saippupäinen. Pituus
69, leveys 23, paksuus 19,"Haapakosken kylästä
Kangasluoman talosta Jaakko Kustaanpoika Kangasluoma. Pellosta löytty."

Kiviaika.

1893.
2877.

10. Tasataltta, hyvin terävä . Varsi epäsäännöl-

Ylistaro.

linen, osaksi hiomaton. Pituus 60, leveys
32 ja paksuus 11 mm. "Liisa Höpakalta, vUltätessä löytty".

Hämeenkyrö.

Kourutaltta, varrelta ympyriäinen. Pituus 66,
leveys 28 ja

paksuus 20 mm. "Kostulan ky-

lästä, pellosta löytty".

Teisko.

Pälkäne.

2877: 18.Hämeenkyrö.
Keihäänkärki, rau
tainen ja ruodolla,
Kourutaltta, leveäteräinen ja matalakouruivarhemrnalta rautanen. Pituus 107, leveys 58 ja paksuus 15 -alalta luultavasti.
Pituus 237 mm. Summ. "Pohtolan kylästä torppari Matti Lahden-lanpohjasta kärjellE
110 mm. "Kyröskoske2
tausta
pellosta löytty".
ta - Renforsilta pellosta löytty".
(valok.V.å.71:18).
13. Paksu kirves
poikkil. 4-kulmainen. Pituus
97, leveys 49 ja paksuus

Messukylä.

37 mm. "Epaalon 2872112.Yläjärvi.
Siera„, toisessa
kylästä, pellosta löytty".
päässä reikä; pinnalta karkea. Pituus
104, leveys 22* ja
pinnalta kar _paksuus 14 mm. Löy14. Kirveen teräpuoli, tasaleveä
detty syvästä 011ilan torpparin mäestä
kea . Pituus 89, leveys 62 ',Ja paksuus 23
santaa ottaissa.
mm. Takahurrin kylän Raholan talosta, pel- Epämääräinen aika.
Josta. löytty".

15.

Kourutaltta, varsi sisäpuolelta hiomaton.

16.

Pieni kehdonanturan muotoinen kiviase;

2872:20.Viljakkala.
Värttinänpyörä,
Pituus 122, leveys 39 ja paksuus 23 mm.
latuskaineng värilAittolahden kylästä Ketaron pellosta löyt- tä mustanharmaa. Laa
juus 43 x 46; paksuus
19 mm. Kirkonty.
kylän pellosta löytty.
P1-

tuus 87z, leveys 282 ja paksuus 16 mm. "Aitc
lahden kylästä pellosta löytty".
Orivesi.

1-,LtA.441'jv<
17.
a ) kärjestä katkennut, iä
oleva
terä 46, keva nuppi
15 sentim; årvattavasta 17:sta

adalta . "Tiurun

"Mikko, oivuniemi(Opellos

torppari

ftriut 2-7>9 2,1

1893.
2877.
Yläjärvi.

Orivesi.

Raut. miekka, kärjestä katkennut; jälellä oleva terä 46, kahva nuppineen 15 sm. Arvattavasti
Historiallinen
17:sta vuosisadalta. "Tiurun torppari vqqtosjär
aika.
vi maasta löytty kaivaessa".
Keihäänkärki, uudenaikainen; pituus 41 sentim.
Terä hyvin pitkä ja varsiputki lyhyt. "Säynäjoen rusthollin maalta löydetty rautatietä tehdessä.

Messukylä.

N.k. korseke (yksi laji partisaneja, kts.
Demmin, Waffenkunde, s. 611) 15:sta

t. 16:sta

vuosisadalta . 4-kanttinen piikki kahdella
korvakkeellä . Naulattava paksuun varteen. Koko pituus 98 sentim. Aitolahden kylästä Lunpun talosta, talletettu monessa polVessa.

Kanga sa la .

Kankisuitset uudemmalta ajalta. Kuolaimien rau
dat paksunevat ulospäin ja ovat tangot (kanget) niissä liikkumattomasti kiinni. Toisen
kangen toisessa päässä on rengas, toisessa
koUkku. "Väliahon kylästä".

Vähäkyrö.

Hopeasolki arv. keskiajalta

kukkaseppeleen

muodossa, jossa on 6 isoa kukkaa. Laajuus
noin 24 mm. Löydetty Kirkonkylän pellosta.

Pieni läkkilevy, merkitty neljällä F:llä.
Laajuus 192 x 12 mm. "Tervajoen takaa kiviraunion (?) pohjasta löytty".

Ilmajoki.

Solki, ympyriäinen aukko, josta lähtee yhdeksän sädettä; kunkin säteen päässä on reikä,
jossa on ollut pieni rengas (yhdestä renkaan
ta on solki ehkä riippunutkin ja on tämä
säde ikäänkuin kruunun pää). Yhdessä renkaassa on sydämen muotoinen hely. Solki ho-

1893.
2877.

peasta ja päältä kullattu.

"Alatilan ta-

losta" .

Kangasala.

28. Berlokki sinetin muodossa, graveraamattomalla
karneolilla, empire-stiilissä. Löydetty Ransilan pellosta Suinilan kylässä:

2878.

Kivikirveen terä, osaksi hiomaton, (mah-

Marttila.

dollisesti myöhemmin vahingoittunut). Pituus

79, leveys 68 ja paksuus 34. Löydetty "ukkosen vaaliona" luultavasti Jolkin talnn
maalta Halikkolan kyläs tä . kökkiläisen
ko Mäkilän lahjoittama . Ylioppilas J. Liipolan toimittama museoon. S.M.Y:sen pöytäk.
24/111 1893.

2879.

Kapeanlainen kivikirve24. varrelta suippu-

Venäjän

päinen, poikkileikkaukseltaan pitkänsoikea.

Karjala.

Terä aivan turmeltu. Pituus 216, leveys
keskeltä 53 ja paksuus 32 mm. Löyd. Romanaisen talon maalta Suontaan kylässä Paateneen volostissa. Kansak.opet.L. Pääkkön
lahjoittama. S.M.Y:sen pöytäk. 24/111 1893.

Kiviaika.

