1910.

5629.
Kiukainen,
Juhola.

vainion keskellä olevan hautaraunion
pohjalta, joka todennäköisesti johtuu
pronssikauden_lopu;ta (ks. erityistä
tutkimuskertomusta).

5630.

J. Ailion kesämatkallaan

1910 tuomia

esineitä.

Lavia.

Tasataltta, pieni, lattea, toisen reunan
puolelta niukasti hiottu, tumraa liusketta,
50, 25, 10 mm.
Lavian Peräkylästä Kampin talon maalta
Alisenkorven pellosta, 4:1tä tai 5:ne1tä
saralta SE-suunnasta lukien löytänyt
talon vanha isäntä (ks. kertomusta top.
arkistossa).
Hietakivilevy, toiselta puolen ehkä hiontaan
käytetty, ohut, 5-kolkkainen, 14:), 131, 20
mr, palanen isosta levystä.
Lavian Riihen kylän Ala-Tannisen talon
Ruohomäen torpan peflosta, 4:neltä saral
ta (torpan rakennuksen kohdalta lukien) (ks. kertomusta top. arkistossa).

4 kvartsinpalasta ja 1 palanut luunsirunen
Tulleet esille samasta paikasta kuin edellinen, J. Ailion kaivauksesta saman saran
-päästä.

1910.

5630.

4. Reikäase, kirvesmäinen kumpaankinpäähän rombimaisesti suippeneva, toisesta päästä tylpän

Kankaanpää.

terävä, toisesta tasainen (kummastakin päästä myöhemmin hiukan kulunut), teräväsärmäinen,
eruptivista vuorilajia (tiivistä diabasia),
134, 51,, 35 mm.
Veneskosken 'kylästä, Kuninkaisten talon
rannasta, Karvian joesta löytäneet
lapset uimassa ollessaan vedestä.

. 2

vuorilaiin

sirnaletta; iskettyä, toinen

hiotusta kiviaseesta, ja

6

kvartsinsirpalet_

ta.
Paattikosken (entisellä nimellä Vähän_
kosken ) kivik. asuinpaikalta, Vähänkosken

torpan Paratiisin pellosta, vuorilaji n

sirpaleet ostettuja

,

kvartsinsirpaleet

J. Ailion koekaivauksiste löytyneitä.

. Pieni hioinkiven Helanen hietakiveä, toiselta
puolen hiottu,

3

ta kiviesineistä,
seita

vuorilajin sirpaletta hiotuis
4

kvartsinsirpaletta, u-

palaneita

Paattikosken kivikautiselta

asuinpaikalt-

Tuomolan talon Tomilan torpan joenhaaran varrella olevasta pellosta auran
mulloksesta kerättyjä (ks. kertomusta
ja kartanaihelmaa top. arkistossa).
Jämijärvi.

7.

Tuuramainen kiviase, lujasti rapaunutta
liusketta, kantaosalta katkennut tai ainakin
lohkeillut,139, 40,

35,5 mm.

Löydetty Vihun kylän Sauvanniemen talon maalta, Vainionniemen pellon kärjestä, vastapäätä Peltonientä.

1910.

5630.
Kankaan, AY

pää.

mf.: 9,

'>a °7

3

Isojoki.

. Tuuren teräkatkelma, kauniisti hiottu, viheriäistä sädekiviliusketta magneettikiteineen,

51,

mm.

Löydetty Siiron kylästä, Korkeamäen
kivikautiselta asuihpaikalta, hietakuopasta, n. 1 m vahvuisen tervahaudan = hii
likerroksen alta.

Honkajoki
(Turun
saaristo ?

9.

Vene~otoinen _vasarakirves, selältä kupera
ja sekä pitkin että poikin teräväharjainen, etupuolelta tasaisenlainen, reikähulpio
leveä ja i.k. haahmoiteltu

varsireikä sel-

käpuolelta leveämpi ; 185, 67, 48 mm.
Ostettu vaivaishoidossa olevalta Kustaa Grönstrandin mustalaispartlta, joka
ilmoituksen on kirveen saanut haltuunsa jostakin Turun saaristosta.

1910.

5'630.
Isojoki.

Reikäkivi, kumpaankin päähän vähän suippene
va toiselta puolen lohjennut, reikä iso,
keskeen päin kapeneva ja sileäksi tehty,
kiillegneissiä, 123, b?, 29 mm.
N°t 10 - .12 ostetut itselliseltä. Juho
Alangolta Siiron kylästä, olleet kaikki
yhdessä nauhassa

kuuluneet hänen äi-

dilleen Saara Ylit.alolle ja käytetyt
kylällä ummettitautia paranettaessa
todennäköisesti löytyneet jostakin kylän
seudusta (huutokaupassa saatuja, yksi
eri paikasta kuin muut; neljäs kivi
oli ollut monireikäinen).

Reikäkivi, pitkänpyöreä, lattea, kauttaaltaan
ehyt, ja sileä, reikä keskeen päin kapeneva, sileäksi tehty, vuorilaji kiillegneissiä
130, 104, 29 mm.
Saanti ja löytö = n:o 10.

Reikäkivi, pitkänpyöreä, lattea, toiselta
puolen jotenkin sileä, toiselta epätasainen
ja_karkea, reikä keskeenpäin kapeneva, karkeapintainen, nähtävästi hakaten tehty (kuten
alkuaan ilmeisesti edellisessäkin), vuorilaji
kiillegneissiä, 129, 102, 27 mm.
Saanti ja löytö = n:o 10.

Lapväärti.

heikäkivi, lattea, nelikolkkainen

epäsäännö

Linen, pinnalta epätasainen, reikä

pieni ja

keskeenpäin kapeneva, nähtävästi hakaten
tehty, vuorilaji kiillegneissiä, reunoilta.•
sisäänpäin muovatt.0 ja kulunut (varren sitomisen vuoksi) 134, 129, 23 mm.

1910.

563 0.
Lapväärti

Löydetty Dagsmarkun kylän maalta, läheltä Karijoen rajaa, Luoman kivikautiSelta asuinpaikalta (entisiä löytöjä

2219:4,5), ks. kertomusta

top. arkistossa.

.

Pirttikylä.

14. KOurutaltan uutismuodostelma, terältä murtunut, sitte .päästä

tasaiseksi hiottu ja

viistoksi tasataltan tvoin laskettu, reunat tasatut, kantaosa kovasimen

käytössä

kulunut, 123, 47, 23 mm.
Saatu Dahlbackan 1. Dahlbon kylästä,
talonisäntä. Gabriel Eriksson- vainajan
leskeltä ilman löytötietoja. Johtuu
todennäköisesti sa malta asuinpeikalta
kuin tahkokivi Vaasan lys.

kok. 28, jommoinen mainitulla

Banckenin
isännällä

myös kertomuksen mukaan aikoinaan on
ollut.

