
Väksy
 

Vanhan Äänekosken Kotiseutuyhdistyksen 

vuonna 2022 perustama ja ylläpitämä museo on 

60 vuoden kotiseutu- ja keräystyön tulos. 

Museossa voi kokea Ala-Keiteleen pienten 

kuntien kehityskaaren erämaasta 

liikennesolmuiksi, teollisuuskyliksi ja 

omaperäiseksi yhteisöksi, joka nauttii 

luonnosta, urheilusta, kulttuurista, ja 

keskinäisestä kekseliäisyydestä. 

Ensimmäisen, 4.12.22 avautuneen, näyttelyn 

nimi on ”Vettä, höyryä ja puuta”, suunnittelijana 

FM Lassi Lintunen. 

MUSEOTILAN HUONEJAKO 

1.  huone kertoo alueen historiasta ennen 

teollistumista.  

2.  huone esittelee seudun teollisuuden ja 

liikenneolojen kehittymistä.    

3. huone on omistettu kulttuurille. Siellä 

voidaan pitää myös luentoja, esitelmiä ja muita 

pieni - muotoisia tapahtumia.  

Lipunmyynnin yhteydessä on museokauppa. 

ESINEET 

Kotiseutuyhdistyksellä on n. 3 000 museoesinettä, 

joten näyttelytilassa näet kulloinkin vain pienen osan 

esineistämme.  Esineiden ikähaitari on noin 6 000 

vuotta, mutta pääosa niistä on 1800–1900-luvuilta 

eli noin 30–150 vuotta vanhoja.  

 

Museosuunnittelija Lassi Lintunen pohtii harvinaisen 

elokuvakoneen käynnistämistekniikkaa. Viimeinen 

elokuva tällä koneella esitettiin Äänekosken VPK:n 

talolla v. 1926. 

 

 Kuvassa on Keitele - järven vanhimman laivan, 

”Keiteleen”, ruori. Laiva on aikanaan (v. 1878) 

valtiopäivämies Kalle Piilosen hankkima ja seilaa 

edelleen! 

 

Kulttuuri - huoneessa tulee esiin vahvasti Suolahden 

Aseman rooli seutukunnan kulttuurielämässä. 

Kuvassa asemapäällikkö Ahoniuksen kodin jugend-

sohva ja Suolahden Työväen yhdistyksen 

näytelmäkilpailussa voittama Rebekka-patsas. 



Museo 

Väksy  
 
Osoite  

Katvelankatu 11, 44200 Suolahti 

 

Yhteystiedot 

Museovastaava Satu Auvinen 

satu.auvinen@elisanet.fi 

Aukioloajat  

Museomme on auki 9.2.2023 -31.5.2023 

torstaisin ja sunnuntaisin klo 14–18 (ei juhla -

pyhinä). Kesäaukiolosta ilmoitetaan erikseen 

toukokuussa. Aukioloajat voi tarkistaa 

kotisivuiltamme (www.vaksy.com). 

 

Mistä on kotiseutumme tehty? 

Seudun kehityksen merkkimies on maanviljelijä / 
valtiopäivämies Kalle Piilonen (s.1844 k.1919), 
joka ajoi valtiopäivillä läpi rautatien rakentamisen 
Suolahteen. Tämä antoikin Äänekosken paperi -
tehtaille hyvät lähtökohdat. Piilonen kannusti 
Keiteleen rantojen ja metsien kansaa myös 
opiskelemaan tukemalla v. 1894 Keski-Suomen 
kansanopiston perustamista  
Äänekoskelle. Kansanomainen 
Piilonen oli oikean hetken liikemies, 
joka ”tukkihuimauksessa” hankki 
valtavan omaisuuden jakaen siitä  
hyvinvointia kotiseudulleen.  
Yhdistyksen julkaisemassa kasku – 
kirjassa (Koskenlaskuja 1985) on  
monia mukavia Piilos-tarinoita. 
                   

 
 

 

 

Pääsyliput  

5 € aikuiset / 3 € eläkeläiset ja opiskelijat / alle 

15 v maksutta / Ryhmät sopimuksen mukaan 

Museokauppa               

Pässinratalehti 

Pässinrata, uusin  10 € 

Pässinrata ed. vuosi     5 € 

Vanhat Pässinrata ja Kotiseudun  
Joulu lehdet         2 € / kpl  
 
 
Postikortit     1 € / kpl                       
(v 1984, 2009 ja 2014)   

Korttisarjoista alennus  

 

”Annan mökki” (2019) ja  

”Leppälinnun koti” (2021)   1 € / kpl 

 

Äänekoski-koru                   

pronssi   75 € / kpl 

hopea                  130 € / kpl 

 

Möljä 
 

Uittoruuhkaa Äänekosken tehtailla  

mailto:satu.auvinen@elisanet.
http://www.vaksy.com/

