1910.
546 9 .
Veteli.

Keräilijä Jaakko Pitkäkankaan kautta on
Tammikuun viidentenä päivänä V.H.M:lle saapunut kiviesine

,

joka lunastettiin 10:stä

markasta.
Kivikaudelta;
Veneenmuotoinen kirves tavallinen

tyyppi,

hulpio hyvin tehty ja hiottu, sauma esineen
selkäpuolella näkyvissä. Kirves on vähän rapautunut, mLuten hyvin säilynyt. 18,8 cm pitkä,
7,1 cm leveä ja 3,8 cm paksu.
Kirves on löydetty R- ningin

kylässä

Haapajärvestä pohjoispuolella järveä,
talon kohdalla (vuonna 1909;

Haapalan

Löytö on jo aikoja sitten tapahtunut
ja löytäjä on eräs Antti Haapalan.
vrt. verif.

5470.
Helsingfors.

En bössa

för 30 mark köpt af förra

gardisten K. Lindroos

som inköpt den på

auktion efter björnjägaren Maexmontan i
Helsingfors.
Bössan är mybket tung, 1,43 :111 lång,
med

8-

refflad

8-kantig pipa, träladdstake,

och å låsblecket stämplar TOWER och krönt
G.R.

5471.
Inari.

Esineet, jotka ylioppilas Ilmari Itkonen
SMY:n stipendiaattina kesällä 1909 keräsi
Inarin pitäjästä ja jotka lunastettiin V.
H.M-oon4 se efter i kassaboken ;ktso verif.
sekä Itkosen matkakertomusta.

1910.
5471.
Inari.

Kivikaudelta.
1. Tuura; poikkileikkaukseltaan

melkein vinone-

liön muotoinen; teränlaskupuoli on huolellisesti kokonaisuudessaan, muut puolet vaan
osaksi hiotut; 21,65 cm x

5,5

cm x 4,5 cm.

Löytänyt 1908 Heikki Kyrö ihan maan
pinnasta Ukonjärven etelärannalta Salmenniemeksi kutsutulta paikalta, joka
on n. km päässä Rahajärven könkäästä
itää kohti.

2. Tuura, pahasti vahingoittunut; teräpuoli
huolellisesti hiotut; 16,9 cm x 6,4 cm x 4,3
cm.
Löytänyt rdivan vuosi sitten Matti
Sarre Inarin länsipuolelta

uurhais-

niemen talon rannasta aaltojen ylettyvil
tä.

1919.

5471.

3.

Kourutaltta, 9,8 cm x 3,4 cm x 2,2 cm; kaikilta puolin paitsi niskalta hiottu; katket

Inari.

tuaan on terä molemmin puolin uudestaan jyrkäksi hiottu.
Saatu

3

vuotta sitten joltakin lap-

palaiselta ; esineen lahjoitti K.J.
Enblom.

4. Tasataltan teräpuoli; läpileikkaukseltaan
nelisärmäinen; teränlaskupuolella soikea syvennys (aijemmin ollut kouruterä); toinen lape mykevä; 5,2 cm x 3,4 cm x 2,3 cm.
Löytänyt kymmenkunta vuotta sitten Joosa Morottaja pelloksi muokkaamastaan
vanhasta kotasijasta Akujärveltä.

5•

Tuuran

suippo kärkipuoli, vaaleanviheriäistä

liusketta; 10 cm x 6,2 cm x 1,85 cm.
Löydetty sellaisenaan 1906 Ivalon itätannalta Nirvanmellasta läheltä, maanpintaa navetan kivijalkaa kaivaessa. Kun
paikalta oli löytynyt paljon saman kivilajin sirpaleita

,

viittaavat ne ki-

viaseitten tekosijaan.

1910.
5471.
Inari.

6.

Poikkikirves; lattea, toinen lape mykevä
ja

hyvin hiottu, toinen epätasainen ja va n

osaksi hiottu; kapeat syrjät hiomattomat;
11.3, cm x 6,45 cm x 2,2 cm.
Löytänyt

"marssiessaan" Taneli Puhakka

1908 Norjan rajaa vastapäätä Jorgastakin kohdalta Inarijoen varrelta 40 å
50 m päästä rannasta; paikalta arveli
löytäjä veden kuluttaneen maata, niin
että kirves on tullut näkyviin.

Pieni teräaseen teräsirpale; hionta näkyy
kahdella kohdalla ; 3,25 cm x 2,3 cm x 0,8 cm.
Esineen löysi lähettäjä kesänä 1909
Juutuanjoen suun lähellä olevasta arvattavasti kivikautisest.a kotasijasta.

Kaksikymmentäkaksi saviastian22.1aa, asbestinsekaista savea, koristettuja kampa- ja kuoppaornamenteilla

niistä on

3

reunapalaa.

Kaksitoista kvartsisirua.
Näyte punaista hietaa.
N°t 8-10 löysi

lähettäjä (Itkonen)

1910.

5471.

itäisimmästä Joensuun pohjoispuolella

Inari.

Vuopajan perukassa olevista kotapaikois
ta. Löytöjen joukossa mainitaan vielä "hiotun teräaseen kärkisirpale",
vaan semmoisia esineitä ei ole lähetyksessä paitsi n:o 7:ssä mainittu.
(katso kertom. siv. 10).

Varhemmalautakaudelta:
11. Lyhyt yksiteräinen

saksi-miekka " tai iso

veitsi ; koristettu kahdella viivalla

joist

toinen juoksee pitkin puolta hamataa ja
toinen lähes terän keskustaa ja jotka yhtyvät noin 15 cm päässä kärjestä. 51,5 cm
4,1 cm levyinen ; hiukan väännetty.

pituinen

Esineen on

joku vuosi sitten löytänyt

Samueli Valle Warankinniemestä (Inarin
länsirannalta ) tapansa nurkan juuresta , josta se maan kulumisen vuoksi
tuli pystyasennossa näkyviin.

Epämääräiseltä ajalta:
12. Kiviaseen teelmä ?, myöhemmin kovasimena
käytetty; 9,5 cm pituinen, 4,3 cm levyinen.
Löydetty noin 50 vuotta sitten Lintulan 1. Karisaaren kentästä
päästä tuurankärjen nr
Kovasin

n. km

5 löytöpaikasta

18,7 cm x 6,7 cm x 1,7 cm.

Löydetty 1908 samasta Nirvanmellasta,
perunamaasta . Lahj.

N. Peltonen.

Nelisärmäinen rautapuikko; 24,9 cm pituinen
suurin leveys 2,35 cm.

1910.
5471.

Esineen on kymmenkunta vuotta sitten

Inari.

löytänyt Matti Valle kivisestä mäenrinteest Sarviniemen talon luota, ih
maan pinnalta. Löytöpaikka on muutamia
vuosikymmeniä takaperin ollut neli.

15. Tulusraudan (?) katkelma; 2,B cm pituinen.
Esineen löysi Itkonen vanhan kodanjaannöksen tulisijasta Nukkumajoen

1910.

5471.

länsirannasta

Inari.

Itkosen kertom. siv. 22).

0,8 å 1 km suusta (ktso

Keräilijä Kustaa Suomentähden kautta on
V.H.M:lle tamikuun seitsemäntenätoista päivänä saapunut 4 kiviesinettä jotka lunastettJA

6:sta

markasta 50:stä p:stä.

5472.

Kivikaudelta.
Tasataltta, kapea tavallinen tyyppi, kokonaan

Kiikala

hiottu, varresta palanen poissa, terä katkera
nut, kivilaji

basiti

9,7 cm pitkä, 6,1

,väri mustan-harmaa.

cm leveä 12

1,6 cm paksu.

Löydetty Puolan talon maalta vanhasta
kivirauniosta . Löytäjä on
eräs Kalle Lehtinen.

Tasataltta, pieni, hyvin säilynyt ja hyvin
hiottu, varsipuoli rikki, varresta on suuri
pala poiskatkennut, väri vihreä.nharmaa.
cm

pitkä,

cm leveä ja 1,8

cm paksu.

Esine on löydetty Puolan talon maalta
ja on löytäjä eräs Juho Tamminen.

3. Kivi, joka ehkä voi olla vähän hiottu
yhdeltä puolelta. 11,6 cm pitkä, 8,8 cm le-

