1908.
5177.
Säkkijärvi.

on Wiipurin museossa (n:o 8320-96?)
J. Ailion koekaivaukset osottivat molemmill
paikoilla likasta ja nokista kultuurimaata
paikoin selviä tulenkohtia joen hietaisilla
äyräillä, kummallakin puolen jokea ja
10-20 m:n matkalla.

5178.
Kokemäki,
Häyhtiö.

J. Ailion kautta tullut museoon 24/IX

08.
. Kirves, viistoteräinen, harnaata diabaasia,
lappeet ja kyljet hiottu tasaisiksi, särmät
toiselta puolelta lapaa poislasketut, teränlasku juoksee kaarevasti yhtyen lappeeseen
ilman pykälää, toinen teränkulma lohjennut;
105,5, 47, 20 mm.

2. Kirves, nähtävästi oikoteräinen

kovin sär-

kynyt; toinen teränkulma pitkältä lohjennut,
pohja katkennut ja teränsuu aivan rikkihakattu, keskelle lapaa ja kyljille tikattu lovet (varttamisen takia ), poikkileikkaus soikeanlainen; 92, 52, 30 mm.

. Kirvea., tummaa liusketta, luultavasti ollut
oikoteräinen, näyttää tahallaan uudestaan
iskemällä muodostetulta alkuaan ollut
kauttaaltaan hiottu, lavalta pyöreähkö ilmar
särmiä, poikkileikkaukseltaan elliptimäinen
98, 52, 26 mm.

1908.

5178.
Kokemäki
Häyhtiö.

Aseaines, suippopohjainen, yhdeltä taholta
veden silittämä, muilta tahoilta iskeskelty,
poikkileikkaus vinokaiteen tapainen; 100, 47,
32 mm.

Hioinkiven palasia,

5 kpl,

joista ainakin yk-

si (punertava) on kappale isomniasta, molemmin
puolin hiotusta laakasta; muut ovat käsikovasimia, osittain kapeita neljällä hijontapinnalla, osittain leveämpiä, ja pääasiallisesti
yhdellä hijontapinnalla.

Kivensiruja, 2 kpl, toinen reunoilta hijottug
toinen pienempi luultavasti luontainen kivi.

Kirves, oikoteräinen

teräosajälellä, terän-

suu pyöreä ja tylsä

musta; 56, 50, 26 mm.

Reikäkiven kappale, harmaata liusketta, osa
silmän reunaa jälellä

jonka kaarevuudesta

päättäen silmä alkuaan on ollut

n.

25-30 mm

toinetra lape hiottu, toisesta
läpimitaten
paksu/
lappeesta /Tvy lohjennut; 69, 56, 12 mm.

- 9.

Hioinkivenkappaleita,

3

kpl, punertavaa hie-
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5178.

takiveä, yhdellä molemmilla lappeilla, hiottu

Kokemäki

muissa vaan toisella lappeella, paksuudeltaan

Häyhtiö.

9-26 mm.

10. Reikäkivi, harmaata liusketta, lattea, toisesta päästä pyöreäksi

toisesta suipoksi

isketty, ainoastaan toiselta kyljeltä vähän hiottu, silmä puhkaistu yksinomaan
hakkaamalla ; 192,

86, 38 mm.

11. Reikäkivi, liusketta, ohut, toinen pää isketty suipoksi toinen kavennettu vielä enemmän piikkimäiseksi

ainoastaan toisesta

päästä hyvin heikosti hiottu, silmä tehty
osittain hakkaama:la osittain kairaamalla;
172, 76, 21 mm.
N°t

1-6,

saadut torpanisäntä Kalle

Häyhtiöltä ovat löydetyt Ali-Häyhtiön
Pajakarsina ja Mäkiperunamaa nimisistä
pelloista sekä näitten välillä mainitun torpan aittain takana sijaitsevan
santakuopafl laidoista . N°t

7

ja

8

ovat

saadut torpanisännän veljeltä Kustaa
Häyhtiöltä ja löydetyt samoista pai-
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koista kuin edellisetkin.

Kokemäki

N° 9:11ä merkityt hioinkivenpalaset ovat

Häyhtiö.

poimitut edellämainitusta Mäkiperunamaasta
J. Ailion käydessä paikalla syysk. 2 p.
1908.
N° 10 löydetty Jesefiina Hankosen
töllin seinustalta perunamaata kaivettaissa. Samasta torpasta on n. 3-4
vuotta sitten annettu "fallesmannille'
(Vareliukselle t. Blonqvistille) useampia kiviesineitä.
N° 11 saatu torpanemännältä Tilda Koivulalta, löytänyt isäntä Frans Koivula tallin takaa pellosta.
Häyhtiön löytöpaikka sijaitsee Kokemäen pohjoisosassa Sääksjärven ja
Pitkäjärven välimaalla, eräällä harjuselänteellä, joka kuuluu halki Kokemäen ja Kailaan pitäjäin NW-SE=
suunnassa j uoksevaan vierinkiviharjumuodustumaan. Tämän Häyhtiön kankaan
eteläpuoleisella rinteellä sijaitsee
5-6 torppaa n. fr km. pituisella alalla,
joitten useimpain pelloista on kiviesineitä esilletullut. J. Aitio,
käydessään paikalla 2/IX 08, huomasi
koekaivauksissaan ruskeata kulttuurimaata ja palaneita luuamurenia. Kts.
J. Ailion kertomusta Top. ark.

Uudelta ajalta:
12. Kannus, rautainen, hentoa tekoa, varustettu
10-piikkisellä tähdenmuotoisella kannuspyörällä.
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Saatu a:oin 7 ja 8 mukana Häyhtiön torpan
isännän veljeltä ilman löytötietoja.
Kivikaudelta:
13. Vasarakirveen hamara, silmästä katkennut,
vasara selkäpuolelta vinoksi kulunut, silmä
väännetty hyvällä kairalla alkaen selkäpuolelta, silmän reunassa näkyvät yhdensuuntaiset kairankierrokset osoittavat silmän kairauksen tapahtuneen verrattain nopeasti;
53, 46, 34 mm.
Löytänyt Wäinö Santanokki Levanpellon
kylän Santanokin talosta nv 2 km. koilliseen, synkän metsän keskeltä, aukeelta
mitä kutsutaan Kuurnopuunkorven hakkaukseksi, korkealta mäeltä Kuurnopuun
korven länsipuolella, missä on isoja
kiviä, suuren kiven päältä, sammalten
sisältä.

14. Tasataltta, oikoteräinen, lattea, lappeilta
rosoinen, kyljiltä hijottu vähäsen, teränsuu vino; 76, 37, 16,5 mm.
Saatu Levanpellon Santanokin talosta
ja sen pelloista löydetty. J. Ailion
mukaan on Santanokin "Kalliovainiolta",
mikä on talon itäpuolella, kahden S.E. N.W.- suuntaisen kalliojonon vä-
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lissä sijaitseva hietapohjainen pelto,

Kokemäki

löydetty useampia kiviesineitä, ja nä-

Kullaa.

kyi pellon pinnalla kvartsipalasia. Talon länsipuolella olevasta

akotivaini-

osta" on myös löytynyt jokunen kiviesine.

15. Reikäase, tummanharmaata liusketta, molemmat päät muodostetut suipoiksi, toista päätä hiottu teräväreunaiseksi ja -kärkiseksi,
lappeilta hijDttu jonkun verran, silmä hakattu
ja ilman pienintäkään kairauksen jälkeä, yleensä näyttää ase keskentekoiselta; 274,5, 94, 31
mm., silmän läpimitta: suolta n. 35 mm., keskeltä n. 14 mm.
Saatu Santanokista, isännän löytämä maasta keskellä tietä Myllymäeltä eli Kivijärven mäeltä, joka sijaitsee kuivatun
Waskujärven pohjoispuolella, ja jonka mäen päivänrihteiseltä mäenkyljeltä aikain
ollessa on löydetty muitakin kiviesineitä.

