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Esineet, jotka E. Ylenius käräsi ja

Karjalan kappeli.

20;sta markasta möi valtion kokoelmiin
6/111 1901.

Kivikausi.
Kaksipäinen varsireijällä varustettu kuokka eli hakkuuase, toinen pää katkennut
pois, varsireikä viis-tossa. 142 mm pitkä;
54 mm leveä; 40 mm paksu. "Vuolusten
Mettalan torppari rinäjoen Sillanpään
koskesta:".

Kauttaaltaan hiottu poikkikirves, kantapäästä hiukan kapeneva, poikkileikkaus
soikea, teränsuu hiukan murtunut. 118 mm
pitkä; 61 mm leveä; 36 mm paksu. " Vuolusten Honkalan torp. Kustaa pellostansa"
Pukkila.

Varsireijällä varustettu kivikirves, ollut
kaUttaaltaan hiottu, varsireikä hiukan
viistossa. 119 mm pitkä; 60 mm leveä;
58 mm paksu. " Järryksilän Ylitalon Papinalhon pellosta Eemil. Keskikylä".

Prunkkala.

Kauttaaltaan hiottu, kantapäästä kapeneva
kourutaltta, poikkileikkaus lähenee puoliympyrää, terän toinen kulma lohjennut
pois, kouru pitkä ja loiva. 181 mm pit
kä; 50 mm leveä; 29 mm paksu. " Keimu
lan Ojalan torpan Jokila".
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3932.
Mynämäki.

5. Ilirves

länsisuomalaista muotoa, kauttaaltaan

hiottu, poikkileikkaus suorakaiteen muotoinen, 119 ptk., 49 lev., 30 mm paksu. "Kourulan
talon pellosta poika Kustaa".'

Nousiainen.,

6. Kirves

länsisuomalaista muotoa, kauttaaltaan

hiottu, poikkileikvans lähenee suorakaidetta,
teränsuu viistossa ja hiukan murtunut. 152
ptk., 45 lev., 34 pks. "011ilan tilan pellosta lautamies A. 011i".
Putkellå varustettu leveäteräinen keihään-

Rautakaudelta.

kärki; putkensuu vahingoittanut; kärki katkennut pois. Viinikan talon maalta Nummen
kylästä, Valter Ylenius".
Kapealehtinen, putkellinen keihäänkärki, jonka
tutkain katkennut pois. "Topasten pellonmäestä J. Saarinen".

3933.
Lappajärvi.

Esineet, jotka Jaakko Pitkäkangas keräsi
ja

6

mk:sta möi valtion kokoelmiin 6.3.190 .

Ohut tasaleveä, hiottu tasataltta, teränsuu
ehyt, kanta hiottu, 63,mm ptk., 40 lev., 4 pk

Kivikaudelta.

Edestä katsoen
Löytänyt Erkki Tulilla Sepän kylästä pellot suorakaiteen muot.
ojasta Lappajärven länsipuolelta, järvestä n.
20 syitä Kyynärän syvyydestä saviperäisestä
maasta.
Kantapäästä hiukan kapeneva tasataltta, ainoastaan teränpää hiottu, teränsuu jotenkin
eheä, toinen lape vaaleanpunainen. 74 ptk.,
36 lev., 12- mm pks. Löytänyt Erkki Hautala
Tarvolan kylästä potaattia kaivaessaan paikalla, joka sijaitsee 40 syitä Lappajärven
pohjoispuolella ja joka ennen on ollut
tervahautana.

