1917.

7315.
Nousiainen.

Oikolirves, vaajamainen, niskalle oheneva,
nelisivuinen, hyvin hiottu, siro, uraliittiporfyriittia. Liitat: 115, 43, 31 mm.
Esine lunastettiin 27/9 17 Smk:sta 15:kanttori E. A. Yleniukselta. Sen oli äskettäin löytänyt torp.poika Väinö Vuori 'Nousiaisten Alakylän Killaisten Himoisten metsäst
santakuopasta hietaa vetäessään. Verif.

7319.
Vihti.

Kourutaltan terkatkelma, nim. kulmaus essee sta,
joka samalla on uUtismuodostelma, vieläpä
kaksinkertainen ul,tisnuodostelma: terä on muo
dostettu tasaiseksi kannaksi, ja esineen uudelleen säryttyä on se aijottu katkaista
senvuoksi on sen toisella sivulla sahausuru. - Kourutaltan kylki on fasetterattu.
Litat; 76, 26, 21 mm. Esineen möi 2/1 1917
SLik:sta 7:- kerääjä K. A. Lindström . Se on
äskettäin löytynyt Vihdin Pitäjän Irjalan
kartanon joinion pellosta, jonka kohdalla
on hieta.inen töyry. Löydön teki perunia
ylösottaessa renki heimo Helenius . Verif.

7320.

Kerääjä Alfred Eklundi lta 3/X 1917 Smk
40:- ostetut muinaisesineet. Verif.

Artjärvi.

Kivikaudelta.
1. Tasataltta, nustaa kiveä, sädekiviliusketta,

Luovutettu
vaihtoesineenö
nelisivuinen, pyöristetyin - etupuolella hie- Artjärven museeen v.193, (vrt.1
man fasetteratuin - särmin. Ohenee hieman iseo n:o 507).

kannalle, jota etulappeelta on jonkunverran
viistoksi hiottu. b5, 43, 16 mm.

1917.
720.

L. Artjärven Riikisaaren talon mail-

Artjärvi.

ta.

Tasataltta, nelisivuinen, kannalle hieman
soukkeneva, teränlasku yksipuolinen. Pinta
rapautunut, yksi kyljen tulrnaus poislohjennut.

7u , r-)

16 mm.

Löytötieto =

Elimäki.

Tasataltta, oikoteräinen

nelisivuinen, tasa-

kapea, tasaniskainen, hiottu. Lappeet matalan
1:upevat. Hionta ei ulotu riultamiin iskennän
jäljiltä oleviin epätasaisuuksiin.
lo mm.
L. Elimäen Villikkalan Lyllylän talon
maalta; ostettu talon lapsilta.

Loimaa.

•

Rautainen putkikeihäs viikinkikaudelta, pitkä
Lehti matalan harjava, alapäästä levein.
Putki lyhyt , kapea, suulta jonkun verran
särkynyt. Pit. 525
L. Loimaan Hukan kylän Pietilän talon Kotipellosta. (Kollipellosta ?).Sen oli Eklund ostanut Turussa, Luo
173 13 asuvat ta Ahlströmilt
jolta ovat löytötiedot.

Joensuu.

V
Uudelta ajalta.
. Sanelinkahva rautaa. K''densijan ymp;rillä
kaarimainen kädensuojus yhdellä sivulla ja
se jatkuu väistimenä. Itse lädensija lattea
nelisivuinen, sapelin ruoto pyöreä.
L. maasta

- oensuun ".ipun,
J
jista.

