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 Hyvä lukija

 Riihimäki oli aikoinaan kuuluisa lasis-
taan. kaupunkiamme sanottiinkin osuvasti kris-
tallikaupungiksi. Vuosien vieriessä kuuluisuutta 
saavuttanut Riihimäen Lasi Oy lopetti toimin-
tansa, minkä jälkeen sadat ihmiset joutuivat 
hankkiutumaan uusien ammattien pariin.

 Vaikka monet lasinpuhaltajat ovatkin 
joutuneet muualle ja vieraisiin ammatteihin, 
entinen yhteenkuuluvaisuuden veri virtasi vielä 
suonissa. Yhdeksi yhteenkuuluvaisuuden säilyt-
täjäksi on muodostunut vuonna 1972 laillistettu Riihimäen Lasinpuhaltajakerho 
R.Y. Olosuhteitten pakottamana alkujaan 60-henkinen jäsenmäärä on supistu-
nut puoleen. Luonnollinen poistumakaan ei unohda tehtäväänsä.

 Toivon, että Kerhomme jäsenet jaksavat edelleen puhaltaa siihen hiileen, 
joka valaisee yhteistä tietämme vielä vuosien ajan.

 Haluan lausua mitä parhaimmat kiitokset teille kaikille Kerhomme jä-
senet. Lasiesineiden valmistus on ikuisiksi ajoiksi jäänyt meidän kaikkien mie-
leen.

     Riihimäellä huhtikuun 19. päivänä 1997

Puheenjohtaja Orvo Kohonen
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 Epävirallista aikaa ennen yhdistysrekisteriä

 Vuoden 1969 helmikuun 8. päivänä Karavaaniin kokoontuneet 13 la-
sinpuhaltajaa keskustelivat jälleen lasinpuhaltajakerhon perustamisesta. Edel-
leen pyrittiin lasinpuhaltajan ammatin vaalimiseen, arvostuksen säilyttämiseen 
ja virkistystoimintaan. Halua oli myös ulkomaisten suhteitten luomiseen. Tässä 
yhteydessä keskusteltiin myös palkasta ja virkistäydyttiin keskinäisesti.
 Lasinpuhaltajille teki hyvää nähdä Tervakosken tehtaitten työntekijät työs-
sään. Yleiseen virkistykseen ryhdyttiin samana talvena Riihisalon savusaunassa. 
Vaimot pesivät leveitä selkiä ja avannossa viihdyttiin. Kauppias Aulis Paasikivi 
katsoi olevansa pullonpuhaltajille makkarat ja oluet velkaa.

 Mistä kerhoajatus oli saanut alkunsa?

 Riihimäen lasityöntekijäin ammattiosaston Talouslasiryhmän kokoukses-
sa 13.12.1968 tunnustettiin, että jo aikaisemmin on perustettu Lasinpuhaltaja-
kerho, mutta sen toiminta on ollut pysähdyksissä. Nyt ovat jäsenet kuitenkin al-
kaneet vaatia toimintaa. Puheenjohtaja Pauli Sundberg tiesi ongelmat ja toivoi-
kin selvitettäväksi sen, ketkä kuuluisivat talouslasiryhmään. Useat jäsenet esitti-
vät, että niihin kuuluisivat verstakolla urakkatyötä tekevistä kolme puhaltajaa ja 
kaksi postintekijää. Nyt kannastuskunta olisi laajempi ja tällaisella jäsenistöllä 
päätettiin v. 1968 ryhtyä toimimaan. Tarkoituksena oli toimia ammattiosaston 
alaisena kerhona. Vielä ei katsottu oltavan valmiita rekisteröimään yhdistystä. 
 Myöhemmin esitettävässä haastattelussaan Martti Virtanen kertoi, että 
jo v. 1966 oli ryhdytty perustamispuuhiin. Näin onkin. Riihimäen Sanomat ker-
toi maaliskuun 13. päivänä, että lasinpuhaltajien ammattikunnan perinteiden 
vaalimiseksi sekä valistus- että virkistystoiminnan elvyttämiseksi on perustettu 
lasinpuhaltajakerho. Vili Terhomaa oli valittu puheenjohtajaksi ja toimikuntaan 
Pertti Meriläinen, Lasse Suvanto, Jorma Terhomaa, Leo Numminen ja Eino Piip-
ponen. 
 Asioitten järjestelemiseksi valittiin vielä toimikunta, johon puheenjohta-
jan lisäksi tulivat Seppo Koskinen, V.A. Juvonen, Martti Virtanen ja Viljo Kihl-
man. Lehtikuvan mukaan tilaisuudessa oli 23 viimeisen päälle arvokasta puhal-
tajaa. Näillä voimilla yhdistyksen toiminta sitten muutaman vuoden linjanhaun 
jälkeen käynnistyi.

 Valtakunnallinen puhaltajakerho?

 Lasi- ja posliinityöväen liittoa v. 1906 perustettaessa – se oli muuten 
samaan aikaan syntyneen SAK:n ensimmäinen perustajajäsen – kansainväliset 
yhteydet olivat tärkeitä. Silloinen työväenliike ei uskonut yhden maan mahdolli-
suuksiin parantaa työläisten oloja ja sopimusmahdollisuuksia.
 Lisäksi siihen aikaan oli jokaisella tehtaalla puhaltajia, jotka itse tai pol-
viparia aikaisemmin olivat tulleet Suomeen. Nyt haluttiin Kerhon puitteissa ko-
rostaa myös kotimaista yhteistyötä. Vuoden 1970 yhteistyöhedelmät maistuivat 
kuitenkin happamilta. Monet sanoivat puhaltajakerhon muodostavan liiton lii-
ton sisälle.
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 Eri lasitehtailta pyydettiin yhteysmiestä, mutta vastustusta löytyi. Joitten-
kin tehtaitten puhaltajat lähettivät tänne tiedustelijoita, mutta varsinkin iittalalai-
set pelkäsivät ison liiton joutuvan hajottavan kilpailun kohteeksi. Yhdysmiehen 
jäivät kuulolle Nuutajärvelle, Iittalaan, Airamille, Mäntyharjulle ja Kumelaan. 
Kumelalaisten tilanne ratkesi nopeasti, sillä heidät hyväksyttiin paikalliseen pu-
haltajakerhoon.
 Vuosi 1970 avasi latua tulevan toiminnan suuntaan. TUL:n tunnettu luis-
telija loukkaantui pahasti harjoituksissa. Puhaltajien hyvästä sydämestä kertoi 
miehelle kerätty tuki. Keväinen saunaretki Riihisaloon urautui ohjelmaan. Vai-
motkin olivat taas selänpesutehtävästään otettuja, mutta Helsinkiin tehty syksyi-
nen messuretki pani muutaman tarkkasilmäiset – kertovat myös kaunissilmäiset 
– rouvat epäilemään näyttelyjen keskittyneen messuravintolaan. Kisapirtin liu-
kas pikkujoululattia antoi epäilyille samankaltaisia piirteitä. Ilman hyvää tarjoi-
lua eivät miehet olisi osanneet tanssia niin maailmanmiehen ottein.
 Säännötkin olivat jo valmiit, mutta jostain syystä niitä ei saatu Helsin-
kiin menevään postiin. Vuoden aikana Tamminen pyysi eroa puheenjohtajan 
tehtävistä ja varapuheenjohtaja Pentti Puonti aloitti kolmisen vuotta kestäneen 
johtamisen. Jäsenmäärä oli noussut 36:sta kahdellatoista, sillä nyt postintekijät 
todettiin jäsenkelpoisiksi – mutta sotaväki vaadittiin lisäsuorituksena.

 Vielä vuosi 1971 ilman virallisia sääntöjä

 Sääntöjen puuttuminen haittasi kustannusten peittämistä. Eihän rahaa 
noin vain saanut kerätä. Nyt säännöt vihdoin lähetettiin Helsinkiin, jossa ne 
seuraavana vuonna 1972 maaliskuun 27. päivänä saivat lain voiman. Siitä on 
nyt runsaasti 25 vuotta.
 Kahdet tanssit, Riihisalo ja pikkujoulu järjestettiin. Hongkongilaisen kou-
riin joutunut sihteeri Sakari Arminen kirjoitti haikeana, että Karavaanissa vallin-
nut hauska tunnelma oli säilynyt railakkaasta menosta huolimatta.

 Puukengät kolisivat

 Jo edellisen vuoden aikana oli herätetty kysymys lasimiesten jalkineista 
eli puukengistä. Gaij Tereschatoff, Erkki Karjalainen ja pääluottamusmies Valtter 
A. Juvonen lähetettiin kenkämarkkinoille. Vuoden päästä todettiin, että kerhon 
ajatus puukenkäkaupasta olikin luisunut V.A. Juvosen ideaksi. Asia sisälsi monia 
vivahteita, joista vieläkin keskustellaan, vaikka klopojen tarve onkin vähentynyt. 
Vielä 1974 puukenkien kolina kaikui hytissä. Varastokaappikin niille oli hankit-
tu. Numerot 23 - 36 myytiin koosta riippumatta 22 markka pari. Seuraavana 
vuonna päätettiin pitää puukenkäale, jotta varasto olisi äkkiä saatu tyhjäksi. 
Vielä 1977 pyrittiin tehtaalta tai muualta jäsenistön piiristä etsimään kengättö-
miä. Syksyllä sitten ilmeni, että kenkiä on vielä valmistajalla kerhon maksami-
na, mutta hakematta. Viimeinen tieto on, että puheenjohtaja Erkki Karjalainen 
valtuutettiin hakemaan ne pois ja myymään mihin hintaan tahansa. Nyt nämä 
kengät olisivat jo niin historian kultaamia, että tekisivät hyvin kauppansa vaikka 
piirongin koristeeksi.
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 Vielä hetki vanhaa, hyvää aikaa

 Sellaiseksi voidaan laskea aika vuodesta 1972 vuoteen 1975, joskin 
työllisesti mustat ajat lähenivät kaiken aikaa. Perinteiksi nähtiin muodostuneen 
parit tanssit ja retkeilyt ja pikkujoulu. Retkeilyt olivat vaihtoehtoisia joko koti-
maahan tai ulkomaille. Automatka Naantaliin ja sieltä Kappelskäriin miellytti 
kaikkia. Tämän matkan mestareina olivat Puonti ja Arminen. Pikkujoulukin oli 
poissa kotoa – Janakkalan Laurin kievarissa. Juhlan sanotaan kuluneen tans-
sin, hyvien ruokien ja juomien vauhdittama. Juhlan jälkeen lasin portilla käy-
tiin vieläkin innostuksen punaa poskille nostattava asioitten jälkiselvittely, josta 
rouvatkaan eivät jääneet osattomiksi. Seuraavaan pikkujouluun saatiin Arabian 
tehtaalta viiden tytön tanssiryhmä. Sen läsnäolo esti edellisjuhlan kaltaisen in-
nostuneisuuden.
 Oma leimasin ja kirjoituskone antoivat jälkimaailmaankin jääneen ar-
vokkuuden hengen. Puhaltajien toiminta alkoi laajemmaltikin näkyä. Tuomari 
Hartikainen tiedusteli kohteliaasti, voisiko SOK perustaa puhaltajapubin. Tyy-
tyväisyyttä salaten ilmoitettiin yhtä kohteliaasti asiaan voitavan suostua. Gaij 
Tereschatoffin ”Puhaltajapatsas” voitti viirikilpailun ja siksi hänelle voitiin luovut-
taa myös rintamerkin teko.

 Vapaa-ajan työt Suomen lasimuseossa

 Osansa lasin historiaan jätti toukokuun 17. päivänä 1974 vanhassa 
Suomen lasimuseossa avattu Lasinpuhaltajakerhon ”Ruoka-aikataidetta”-näyt-
tely. Ruokatunnit olivatkin kuluneet jo viikkojen ajan sööläämiseen eli omien 
lasisten ajatusten toteuttamiseen. Nyt taito oli jo hankittu, nuorethan sööläsi-
vät oppiakseen. Värikkäässä näyttelyssä oli 230 esinettä: väripalloja, kaloja. 
filigraania ja jopa kolmilokeroisia karahveja. Silloin oli puheenjohtajana Gaij 
Tereschatoff, jonka taiteellinen silmä löysi kerholaisten taidoille erinomaisen 
esittelyraon. Näyttelyn avasi Lasiliiton puheenjohtaja Risto Sainio ja yleisöä oli 
runsaasti. Näyttely osoitti rohkeutta, sillä nythän työt olivat kaikkien arvostelta-
vina ja vertailtavina.
 Seppo Jalava oli viimeisen - vanhat evakkomummot sanoisivat viimeisen 
rauhanajan - eli vuoden 1975 sihteeri, Jorma Terhomaa varainhoitajana ja 
Erkki Karjalainen varapuheenjohtajana. Jalavan tekemä vuosikertomus esitte-
lee tavanmukaista virkistäytymistä ja käyntejä, mutta passiivisuuden takia mer-
kittiin useita peruutuksia. Syynä lienee ollut sekin, että Kisapirtti oli luovutettu 
muihin tarkoituksiin. Ja kun ei ollut tapahtumia, ei kertynyt varojakaan. Punai-
sen sydämen keräykseen sentään osallistuttiin.

 ”…toimintavuosi -76 erittäin kohtalokkaaksi” 

 Niin sanoi sihteeri Seppo Jalava. Tämän vuoden tapahtumat muuttivat 
rajusti sekä Kerhon että jäsenten ja heidän perheittensä elämää. Ammattiosas-
ton lakkauttamispäätös sotki ensiksikin jäsenmäärätilaston, koska muuttajat ja 
eläkkeelle jäävät elivät epätietoisuudessa asemastaan.  
 Takana oli ns. vapaakauppasopimus vuodelta 1973. Siinä maataloudel-
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le taattiin suojatullit, mutta osa teollisuudesta jätettiin tuonnille hyvin vapaaksi. 
Silloin matalapalkkaisten maitten lasinvalmistus syrjäytti suomalaisen käsityön.  
 Suomalaiset ovat hyvin herkkiä vieläkin pysäyttämään laivan, jossa ei 
makseta laillisia palkkoja, mutta juovat hanakasti vaikka kuinka kallista kon-
jakkia laseista, joiden tekijöiden palkkoja ei tunneta. Jalavan ajatukset lienevät 
ulottuneet nykyisin aikoihin saakka. ”Näillä näkymillä laman edelleen jatkuessa 
eivät koko työväestömme asiat näytä kovin valoisilta”.
 Vika ei ollut tehtaan. Yleismaailmallinen lama syntyi kesän jälkeen. Kir-
joitettiin ”Arvostetut käsityöntaitajat, lasinpuhaltajat, uhrattiin kapitalismin alt-
tarille viemällä heiltä oikeus tehdä työtä. Kun herrat töppää, tuunari maksaa 
viulut”. Ajatus on elinvoimainen vieläkin. Kapitalismin tilalle ovat tulleet markki-
navoimat, joiden joukkoon valtiokin on liittynyt.
 Tehdastyön loputtua tulivat Kerhossa esille ne seikat, jotka korostivat am-
matin arvostuksen säilyttämistä ja virkistystoimintaa, joka nyt oli kohdistettava 
enemmän eläkkeelle jääneisiin. Sihteerikin sanoi, että huvitoiminnasta ei kulu-
neena vuotena ole mainittavaa. Kerhon elämän puolesta on edelleen taistelta-
va, tapahtukoon se vaikka kerran vuodessa kokoontuvassa palaverissa, jossa 
muistellaan menneitä, nautitaan virvokkeista ja yhdessäolosta. Näissäkin tun-
nelmissa vietettiin pikkujoulu Kaupunginhotellissa. Yksityisen ihmisen ja perhei-
den mielialat olivat vain arvattavissa. Monen mielessä pyöri lappu ”teitä ei enää 
tarvita”.
 Käytännössä eläkkeelle siirtymiset, uudelleenkoulutus, uusi työ tai työt-
tömyys ja usein lähtö paikkakunnalta, pois perinteisistä kuvioista, kodeista ja 
henkisistä piireistä täyttivät puhaltajien tulevaisuuden.

 Taistelu ulkoa tuotua rihkamaa vastaan

 Historiikissa yksittäisten vuosien tarkastelu ei useinkaan ole oikea kerto-
mistapa. Mutta silloin kun poikkeavuudet kohtaavat, on tapahtumia tarkastelta-
va vuosittain, joskus päivienkin tarkkuudella.
 Vuonna 1977 lasinpuhaltajat katselivat maailmaa kuin pesästään aje-
tut linnunpojat. Vähitellen selvisivät tiet uuteen elämään. Rohkeimmat lähtivät 
luomaan uusia perinteitä entisten lisäksi, eräät pääsivät ennestään toiminnassa 
oleviin tehtaisiin. Mutta vaikeudet kasvoivat. Kumelan tehdas teki seuraa lopet-
taville tehtaille. Monet kuvittelivat tilanteen olevan vain väliaikaisen eli puhallus 
alkaisi taas jonkin ajan päästä tehtaalla – tavalla tai toisella. Tällaiset ajatukset 
tarjosivat maaperää monenlaisille huhuille.
 Gaij Tereschatoff, jota jo koulussa sanottiin Teresaattoriksi, serkkunsa 
Jorma ja Valto Terhomaa tekivät omaa tehdasta Pertunmaalle. He luopuivat 
Kerhon luottamustehtävistä. Tereschatoffin puheenjohtajan paikan peri Erkki 
Karjalainen, mutta aikanaan hänkin lähti omalle tehtaalleen.
 Jos perinnettä oli syntynyt aikaisemminkin, oltiin nyt kokemassa aivan 
uutta. Siitäkö syntyisi uutta perinnettä. Kerhon jäsenet voivat aina nojautua jo 
vanhaan perinteeseen. 
 On omituista, että on piirejä ja yhdistyksiä, jotka aloittaessaan sanovat, 
että me teemme tästä perinteen. Perinteen syntyminen voidaan havaita vasta ai-
kojen päästä. Kerhollamme on rikkautena vuosisatainen perinne. Mutta silloin 
monet vielä uskoivat asioitten palaavan entiselleen. Niin eläkkeelle siirretyt kuin 
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muihin ammatteihin siirtyneet ovat joutuneet valitsemaan kokonaan uusia teitä, 
jotka ovat johdatelleen tähän päivään.
 Toimikaudella 1977 ei ollut yleisiä kokouksia, johtokunnalla tosin kolme. 
Jäsenistä 19 erosi, mutta 33 jäi 9 vapaajäsenen kanssa. Yhteenkuuluvaisuuden 
jatkuvuudesta kertoi Arolammin kievariin kertynyt runsas pikkujouluväki.
 Mullistusten aikana unohtui sovittu tapa viedä 60 vuotta täyttäneille ker-
hon viiri. Nyt paikkailtiin unohduksia viemällä niitä jälkikäteen. Tämän vuoden 
lapsia olivat Vilho Lehtonen, Vilho Terhomaa, Pentti Hjelm ja Valtter Juvonen. 
Lenni Koskelallekin vietiin, saipa hän melko pian kukatkin haudalleen.

 Mielialaa ei murrettu

 Kun keväällä 1978 mentiin Airikkalan autolla Riihisaloon retkelle, todet-
tiin, että tämä on virkistysmatka. Sen takasivat eväinä olleet sahti, limonaati ja 
makkara. Matkan onnistumista varmistivat menomatkalla myydyt arvat, joiden 
palkinnot oli saatu Alkosta (rahalla). Tällä matkalla heräsi kaukokaipuu. Ruvet-
tiin ajattelemaan Kerhon retkeä ”tuonne itäiseen naapuriin”. Ennen lasimiehiä 
siellä käyneitten votkaturistien mainetta oli ruvettava parantelemaan. Siihen pu-
haltajat hyvin pystyivät.
 Matka toteutui nopeasti Sputnik-matkana perjantaista sunnuntaihin. Pu-
heenjohtaja Erkki Karjalainen sekä Lasse Suvanto, Markku Hjelm, Olavi Paana-
nen ja Seppo Jalava hoitivat 240 markkaa maksaneen matkan niin reippaasti, 
että jo joulukuussa pidettiin matkan loppupalaveri. Todettiin, että matka ei ollut 
niinkään huono sijoitus, kun otti huomioon kaikki alkukankeudet. Jäätiin vain 
odottelemaan uutta matkaa.
 Entisen puheenjohtajan ja rahastonhoitajan tehtaalle Studiolasiin lähe-
tettiin 16.10.1978 onnittelut 1-vuotispäivänä. Kuortin kirkko siellä otti ensiaske-
liaan. Rahaa oli uhrattava, eikä vain kulutettava, sanoi johtokunta, kun maksoi 
ennakkomaksut kaikkien pikkujouluun aikovien puolesta. Riskin muodostivat 
mahdollisesti poisjäävät ilmoittautuneet.

 Sapelin kalinaa ja kaappauksia

 Vuoden 1979 pikkujoulun järjestäminen korvattiin sihteerille, koska hän 
oli ainoana paikkakunnalla työskentelevänä joutunut hoitamaan kaikki järjeste-
lyt. Otsikkomme on asiaankuuluva. Öljykriisit, kaappaukset, olympia-aatteiden 
sorto ja palkkariidat pelottelivat. 
 Elämä alkoi jokaisen osalta olla jossain jamassa. Toivottiin vain, että 
uudet ammatit olisivat yhtä mielekkäitä kuin ne, joilla kaupungille oli luotu kris-
tallinhohteinen maine, mikä sitten ylen helposti vaihdettiin kotilasiin.
 Lokakuinen Leningradin (nyk. Pietari) vierailu oli jo vanhan verestämis-
tä – perinnettä. On muistettava, että Valtter Juvosella, Terhomailla ja muillakin 
oli vanhat sukusiteet keisarillisen ajan Venäjään. Ilmansuunnat tai aatteen palo 
eivät ketään tuuditelleet. Niin itään kuin länteenkin paloi matkaavien mieli.
 Kevään illanistujaisiin ei saatu varmoja tulijoita – miettijöitä oli sen enem-
män. Kauppias vaati 40 hengen tuloa. Lopuksi Kerho maksoi puuttuvien sielu-
jen ennakkomaksun ja näin päästiin auttamaan niitä tuhlaajapoikia ja -tyttöjä, 
jotka vasta ovella heräsivät lystinpitoon.
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 Liitto unohti eläkeläiset

 Veteraani ja runontaitaja Jaakko Lindén oli huomannut, että lehtisete-
lit oli lopetettu. Johtokunta kysyi liitolta, aiotaanko vuosikymmenet maksunsa 
suorittaneet unohtaa heti, kun eivät rahallisesti tuota. Tällaisesta menettelystä 
saattoi olla seurauksena kaikkien työväen lehtien levikin supistuminen. Jaakko 
herättikin liiton ja eläkeläisten etuseteliaikaa jatkettiin 200 päivästä 500:aan.

 Kerhoa ei helpolla lopeteta

 80-luku alkoi uusien omistajien vapauttaessa puhaltajia työstä. Airam-
kin ilmoitti lopettelevansa käsinpuhallusta. (Tässä yhteydessä voi kysyä, kuka ja 
milloin on ensimmäisen kerran puhunut suupuhalluksesta?). Erkki Karjalainen 
perusti lasitehtaan Ilmajoelle Seppo Jalavan, Lasse Suvannon ja Markku Hjel-
min kanssa. Kun he kaikki olivat Kerhon johtokunnassa ja luopuivat, tuli ”virka-
mieshallitus” johtoon.
 Tässä vaiheessa sihteeri Sakari Arminen pyysi eroa tehtävistään. Eroa ei 
annettu. Arminen on perustellut erohalujaan sillä, että tilanne on vaikea, väki 
katosi; joku muu ehkä olisi voinut paremmin ratkaista ongelmat. Sääntömuu-
toksetkaan eivät kelvanneet rekisteriin – mikään ei tuntunut onnistuvan. Armi-
nen ehti olla 25 vuotta Lasin töissä. Aikoinaan hän oli ollut tehtaan nimissä Paa-
vo Perttusen ja Eino Piipposen kanssa Orreforsin tehtaalla opissa. Alkuopin hän 
oli saanut Vilhon, Valton, Kihlmanin Viljon, Tammisen Taunon ja Sivosen Pentin 
verstakoilla. Nytkin töissä olevana hän voitti 50-vuotisten jousiammunnan Suo-
men mestaruuden muutama päivä sitten. Kertoi puhaltajan vahvan käden hyvin 
soveltuvan jousen varteen.
 Kerholle on silloin tällöin valittu huvitoimikunta, mutta usein on johto-
kunta julistautunut huvittajaksi.
 Vuonna 1981 ensin toukokuussa käyttöön otettu ja elokuussa vihitty 
Suomen Lasimuseon rakennus toi museon lasimaailman keskelle. Museosta oli 
syntynyt maailmanlaajuisesti hyvä, mutta silti Kerho esitti huolestumisensa siitä, 
että sieltä puuttui näytösluonteinen hytti. Pertti Meriläisen ajamana asia tutkittiin 
matkailulautakunnassa ja annettiin sitten kaupunginhallitukselle. Ajatuksena oli 
rakentaa museon lähettyville puhaltimo, jossa työskentelisivät kaksi puhaltajaa, 
hioja ja sulattaja, joka yön aikana hoitaisi museon ja hytin vartioinnin.  Rahoi-
tuskin oli laskettu. Tiedetään myös se, että akateemikko Tapio Wirkkala oli läm-
minnyt asialla. Kaupunginhallituksen moraalinen tuki jäi kuitenkin talvisodasta 
tunnetulle tasolle.

 Tiedot ja taidot muistiin

 Syksyllä 1982 aloitti Lasimuseo Kansalaisopiston laskuun lasiperinteen 
tallentamisen. Kerhon yhteysmiehinä olivat Olavi Paananen ja Pertti Meriläinen. 
Amanuenssi Kaisa Koiviston ja muutaman Aimo Löfbergin vetämästä seminaa-
rista tuli lasiväen keskuudessa hyvin suosittu. Jalo Hjelm, Lauri Niikko ja Veikko 
Ranta olivat usein paikalla. Urho Koivula edusti ikkunalasia ja toi vähemmäl-
le huomiolle jääneitä valokuvia. Kirjalliset tulokset lienevät puhtaaksikirjoitusta 
vaille. Kaupungin järjestämässä lasiperinteen keräyskilpailussa Pertti Meriläinen 
sai ”Potinpano”-kirjoituksestaan II palkinnon.
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 Uunin ympärillä oli säpinää

 Puhaltajakerhon sateliitteina voidaan pitää Erkki Karjalaisen ja kump-
panien, Tereschatoff – Terhomaitten ja Piipposen lasitehtaita. Tosin muillakin 
lasitehtailla riihimäkeläispuhaltajien osuus on ollut seuraamisen arvoista. Ilma-
joelle ja Pertunmaalle tehdyillä vierailuilla kaikki halusivat näyttää taitojaan. 
Näistäkin tuotteista tulisi yksi ”vierailunäyttely” museoon. Nykyisin Pertunmaan 
Studiolasiin poikkeava riihimäkeläinen tuntee itsensä aina kunniavieraaksi. 
Ajan kiivaasta kulusta kertoo se, että tehtaalla tapaa jo Gaijn pojanpoikia.    Ai-
kaisemmat mainitut Leningradin vierailut saivat aikaan pari kertausta.
 Valtter A. Juvonen tuli v. 1985 puheenjohtajaksi, samaan aikaan sihtee-
riksi Kauko Jokinen, jolla edelleen on kynä hallussaan. 80-uvun alkupuoli oli 
taistelua olemassaolosta. Vuosikertomukset toistivat vetoomusta, että toimintaa 
tulisi jatkaa. Sanotaanpa eräinä vuosina – toiminta on ollut pysähdyksissä. Joh-
tokunnat ovat kuitenkin olleet elossa. Edelleen todetaan puhaltajien ammattitai-
don vaalimisen olleen tavoittamattomissa. Jäljelle ovat jääneet hyvät toveruus-
suhteet ja yhteenkuuluvaisuuden tunne.

 Sponsoritkin ovat kuolleet

 Valtter A. Juvonen sai toiminnan jatkumaan entisenlaisen varovaisena. 
Itse hän oli hyvin ponteva henkilö, tunsi kaikki ja sai kaikki toimimaan.
 Uusi lama syntyi hyvin potrana 90-luvun alussa. Sponsorit; pankit, kau-
pat ja yhdistykset lopettivat tukensa. Sahtia ja makkaraa oli turha enää kysellä. 
Silti vuosikertomukset pyrkivät monin muodoin korostamaan toivetta perinteen 
säilymisestä.  ”Olemmeko sittenkään vielä valmiita arkkua naulaamaan?” kysyi 
sihteeri Kauko Jokinen.

 Ystävät eivät katoa

 Vaikka Kerhon elämänlanka on usein ollut ohut, lopettamista ei ole kos-
kaan otettu vakavasti. Matkat ja yhdessäolo ovat antaneet uskoa entisen maa-
ilman muistojen arvoon. Kerho on kuulunut ”Lasimuseon ystäviin”. Kun se nosti 
v. 1994 yhteisöjäsenmaksuaan 200 markkaan, päätettiin että 100 maksetaan 
tai muuten ei olla enää ystäviä. Kun tuntee Kerhon tulojenmuodostuksen, ym-
märtää päätöksen hyvin. Se olisi ollut 20 % tuloista. Jaakko Liikanen pohjusti 
tyydyttävän ratkaisun.
 On kysytty, onko Kerho riihimäkeläisen puhallusperinteen viimeinen lin-
nake. Tähän voivat vain jäsenet vastata. (Muistettakoon, että Pekka Paunilan ja 
Jaakko Liikasen tehtaat toimivat Riihimäellä.) Kyse on heidän ja heitä edeltävien 
sukupolvien luomasta perinteestä. Puhaltajien lapsenlapsetkin kuuluvat osana 
perinteeseen. Sen säilyttäminen on heidänkin vastuullaan.
 Ehkä arvostamamme ammatti aikanaan saa päälleen niin paljon ro-
mantiikan hohdetta, että jäsenyydestä kilpaillaan. Varsinkin jälkeläispolvista 
saisi lisäjoukkoja. Voitaisiin ehkä hiukan muuttaa jäseneksi pääsyn periaatteita.
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 Kahdet muistot

 Nykyinen puheenjohtaja Orvo Kohonen haastatteli tammikuussa kahta 
veteraania; Martti Virtasta ja Erkki Karjalaista nauhurille. Nämä ohi asiakirjojen 
kulkeneet muistelmat kertonevat elämästä monipuolisemmin:
 Martti Virtanen syntyi 22.11.1914 Janakkalassa ja aloitti 10-vuotiaana 
äitinsä apulaisena kolmena kesänä Lasitehtaan turvesuolla. Päästyään v. 1928 
koulusta hänestä tuli kantajapoika. Kun koti oli torin laidalla, kertyivät mainion 
pesäpallomiehen taidot.
 Ukko Tereschatoffin verstakolla tulivat tutuiksi Arttur Brummer, Ericsson 
ja 50-luvun uudet taiteilijat. Sitten omalla verstakolla kävi usein Tamara Alad-
din, olipa yönkin varrellisen vaasin takia.
 Juttujen mukaan Puhaltajakerho perustettiin joskus 1965 - 66 aikoihin 
Virkailijakerholla eräänä pyhäaamuna. Liitossa näin muistaakseni Turun kel-
lo- ja kultaseppäkerhon säännöt, jotka sovelsimme meidän Kerholle. Ei Kerho 
silloin lähtenyt käyntiin. Oli liian hyvä työllisyys ja liian kiireiset miehet – ei ollut 
vielä aika miettiä menneitä.
 V. 1972 Juvonen ja Tamminen kisailivat pääluottamusmieshommasta, 
johon Pauli Sundberg ja Vilho Terhomaakin yrittivät vaikuttaa. Kerhoon alkoivat 
jo postipojatkin kelvata, tietysti noin vain täytteeksi. Kerhosta tuli huomattava 
vaikuttaja tehtaalla, koska siihen kuuluivat pääluottamusmies ja osaston joh-
toa. Kerho, sairaskassa ja osasto olivat vahvoja sanojia. Rouvat ja perheetkin 
olivat mukana. Kerho ylläpiti tiettyä ammattiylpeyttä. Siinä sitä sitten oltiin ko-
nemiesten kanssa vähät napit vastakkain – olivat kateita. Kun puhaltajat olivat 
nokkamiehiä vähän joka paikassa, niin se vain lisäsi eroa.
 Erilaisten verstakolla työskentelevien palkkaerot olivat suuret. Kerho pyr-
ki solidaarisuuteen. Ammattiyhdistystoimintaa Kerho ei juuri harrastanut, vir-
kistäytyminen oli sen päätehtävä. Työn tehtaalla loputtua kerho tuli mielestäni 
tarpeellisemmaksi. Nyt on kiva muistella ammattia ja menneitä. Liiallinen am-
mattiylpeyskin on vähentynyt.
 Eläkkeelle jäin 1977 tammikuussa. Oli muitakin syitä, mutta selkäni 
vuoksi menin tohtori Meroselle. Tohtori sanoi, että olen ollut kuusi päivää enem-
män töissä kuin on hänen koko ikänsä eli 48 vuotta ja 6 kuukautta.
 Mielestäni Kerho on pidettävä elossa. Jäsenet voisivat hiukan enemmän 
käyttää omia varoja, jotta yhteisyys voitaisiin säilyttää.

  Erkki Karjalainen tuli tehtaalle saatuaan opintonsa Lasitehtaan koulussa 
päätetyiksi. Syntynyt 18.8.1929 Riihimäellä. 
 ”Olin luottamusmiehenä pitkään ja loppuun asti varapääluottamusmies. 
Luovuin v. 1980, kun olin Airamilla. Olen ollut mukana kaikissa Kerhon pe-
rustamisvaiheissa. Nuutajärvelle tehtiin retkiä, mutta yötä emme saaneet olla. 
Riihisalon reisut ja pikkujoulut eivät unohdu. Silloin kauppiailta sai kaljaa ja 
makkaraa niin paljon kuin kehtasi pyytää. Juhlat olivat räväköitä. Se perinne on 
jo vanhaa, ennen Kerhoa syntynyttä. Janakkalan Kievarin juhlat päättyivät ihan 
voimain koitokseen Lasin portilla – taisivat rouvatkin ottaa osaa. Kosteansortti-
sia ovat juhlat olleet. Eivät kuitenkaan niin hirveitä kuin jälkikäteen on tahdottu 
kertoa. Nykyisissä pikkujouluissa vain muistellaan näitä menneitä juhlia.
 Tammisen aikaan olin rahastonhoitaja. Se oli yksinkertaista – tossa tulot 
– tossa menot. Sitten rekisteröinti pakotti järjestökäytännön puitteisiin. Kerho 
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perustettiin vapaa-ajantoimintaa varten. Sotien jälkeen tehdas kustansi pikku-
joulut eri osastoille: musta vanna, pottiuuni, alatehdas, hiomo ja verstas saivat 
kukin rontin rahaa. Sitten homma muuttui ja jäi osaston hoiviin.
 Ehkä joillakin oli taka-ajatuksena ajaa ammattiasioitakin, ehkä niistä 
joskus puhuttiin. Kerhon nimellä ei koskaan pelattu. 
 Karjalainen: Kerho loppuu kai luonnostaan, sitten kun aika on. Loppuu 
vaikkei lopetetakaan. Itse ei kannata mitään pistettä ruveta laittamaan. Vaikka 
nyt on vain 33 jäsentä, on silti mukava kokoontua. Ne vanhimmat ovat sellaisia 
lakimiehiä; ei muuta kuin pilli lämpiämään. Järjestäjätkin turhautuvat, kun vä-
keä ei saada mukaan. Ei tarvitse enää tapella puheenjohtajan paikoista. 
 Kuulun noihin Lasimuseon ystäviin ja sen kautta käyn vielä museossa. 
Kun kiertelee kirpputoreja, on siellä mukava katsella lasiesineitä – tuttuja asioita 
tulee monista esineistä mieleen, työmaa ja kaverit. Viime vuosina olen ruvennut 
näkemään unta töistä. Se ei ole hyvä merkki. Muka puhaltaa vielä lasia!”
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Lasinpuhaltajakerhon virkailijat ja johtokunta   
 
 
Puheenjohtajat    Sihteerit 
     
Tauno Tamminen 1969 - 70  Sakari Arminen 1969 - 73, 1981
Pentti Puonti  1971 - 73  Harri Fri  1974
Gaij Tereschatoff 1974 - 76  Seppo Jalava  1975 - 80
Erkki Karjalainen 1977 - 81  Pertti Meriläinen 1982 - 84
Olavi Paananen 1981 - 84  Kauko Jokinen 1985 - 97
Valtter A. Juvonen 1985 - 95   
Orvo Kohonen 1995 - 97 -    
 
Varapuheenjohtajat   Rahastonhoitajat 
      
Viljo Kihlman  1969 - 70  Erkki Karjalainen 1969 - 71
Pentti Puonti  1970   Leo Numminen 1972 - 73
Lenni Koskela  1971   Jorma Terhomaa 1974 - 76
Olavi Paananen 1972 - 80  Olavi Saarinen 1974
Matti Kymäläinen 1982   Markku Hjelm 1977 - 79
Jaakko Lindén 1983 - 84  Jaakko Lindén 1980 - 82
Olavi Paananen 1985 - 91  Pentti Puonti  1983 - 97
Orvo Kohonen 1992 - 95   
   
Johtokunnan jäseniä    
     
Pentti Puonti      1969, 1984 - 85 Olavi Paananen 1978, 1992 - 97
Leo Numminen 1969 - 71  Jaakko Lindén 1979
Gaij Tereschatoff 1971 - 73  Viljo Kihlman 1981
Harri Fri  1972   Pertti Meriläinen 1981
Seppo Jalava  1973 - 74  Reino Toropainen 1981 - 82
Sakari Arminen 1975, 1982 - 85 Eino Karttunen 1980
Lasse Suvanto 1975 - 80  Valtter A. Juvonen 1984
                ja   1984 - 86  Martti Virtanen 1985 - 95
Markku Hjelm 1976, 1982  Jaakko Liikanen 1993 - 97
Kari Sirkka  1976   Erkki Karttunen  1996
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Jäsenluettelo 1970 - luvulta    
     
Ahola Reijo    Meriläinen Pertti  
Hannikainen Pauli   Murtokoski Risto 
Hjelm Erkki    Mäkinen Reino 
Hjelm Jalo    Numminen Leo 
Hjelm Markku   Paananen Olavi  
Jalava Seppo    Puonti Pentti 
Juvonen Valtter    Rajamäki Jouko 
Juvonen Valtter A   Ruuskanen Jarmo 
Karjalainen Erkki    Sirkka Vilho 
Karttunen Eino    Sundberg Pauli 
Karttunen Erkki   Sundberg Voltter 
Kihlman Arvo    Suvanto Lasse 
Kihlman Viljo    Tereschatoff Gaij 
Kohonen Orvo   Terhomaa Jorma 
Koskinen Seppo   Terhomaa Nikolai 
Kymäläinen Matti   Terhomaa Viljo 
Lamberg Lennart   Toropainen Reino 
Lehtonen Vilho   Tuominen Matti 
Leinonen Juhani   Virtanen Martti 
Liikanen Jaakko    
Linden Jaakko    
     
     
     
    

 
     

Aimo Löfberg on koonnut nämä muistelmat Lasinpuhaltaja-    
kerhon asiakirjoista ja haastatteluista. 
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Kahvitauon keskustelutilaisuus

Vas.  Orvo Kohonen, Pertti Meriläinen, Hugo Martinpelto, Pertti Vilpa 
 ja Olavi Paananen

Vas.  Lasse Suvanto, Vilho Sirkka, Kalevi Malinen, Orvo Kohonen, 
 Seppo Jalava, Irja Liikanen, Saara ?????, Voltter Sundberg
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Vas.  R Saino, P Meriläinen, S Koskinen, J Ranta sekä tämän historiikin tekijä  
 A Löfberg

Vas.  H Fri, Vähäkainu, G Tereschatoff, J Terhomaa, S Jalava, Lasi Oy:n 
 PR-päällikkö J Simojoki sekä O Penttilä

Riihimäen Lasinpuhaltajakerhon näyttely Ruoka-aikataidetta 
Allinnassa 17.5. - 16.6.1974
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Riihimäen Sanomat  26.3.1966

Alarivi vasemmalta:
 Vilho Terhomaa, Viljo Kihlman, Kauko Jokinen,
 Olavi Paananen, Leo Numminen, Pertti Meriläinen

Ylärivi vasemmalta:
 Martti Virtanen, Valtter A. Juvonen, Lenni Koskela,Valtter Juvonen, Arvo  
 Kihlman, Jorma Terhomaa, Erkki Karjalainen, Valto Terhomaa, Tero  
 Lehtonen, Pentti Hjelm, Lasse Suvanto, Seppo Koskinen, Nikolai 
 Terhomaa, Pentti Puonti, Eino Piipponen, Sakari Arminen ja Vilho Sirkka

Suomalaisille lasityöntekijöille Moskovan artisteilta
Leningrad 21.10.1979
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 Hyvä lasinpuhalluksen ystävä

 Riihimäen Lasinpuhaltajakerhon sään-
nöt sanovat Kerhon tarkoituksena olevan ”lasin-
puhaltajan ammatin vaaliminen ja arvostuksen 
säilyttäminen ja jäsenien kaikenlainen virkistys-
toiminta järjestämällä jäsenilleen tilaisuuksia 
ajatusten vaihtoon ja seurusteluun keskenään”.

 Kun Kerhomme perustettiin 40 vuotta 
sitten, oli lasiteollisuus Suomessa vielä voimis-
saan. Saimme kuitenkin pian tuntea, kuinka 
markkinavoimat voittivat käsityön kunnioittami-
sen. Lasinpuhaltajista tuli rautatieläisiä, raken-
nusmiehiä tai vartijoita. Osa pääsi eläkkeelle ja 
osa jäi työttömäksi - lyhemmäksi tai pidemmäk-
si ajaksi. Onneksi osa jäsenistä sai vielä useita vuosia jatkaa lasinpuhaltamis-
ta Suomen muilla tehtailla tai itsenäisenä yrittäjänä. Voimme kuitenkin iloita 
perinteen jatkumisesta Riihimäellä, kun työ kaupungissa jatkuu kahden uuden 
osuuskunnan, Lasismin ja Verstakon voimin.

 Kerhon sääntöjen tavoite koetaan edelleen tärkeäksi. Siksi pyrimme ker-
tomaan Riihimäestä kristallikaupunkina ja ammatistamme, joka yhä kiehtoo 
mieltä. Juhlimme 40 vuoden taivalta järjestämällä koettavaa niin kaupunkilai-
sille kuin jäsenillekin. 

 Muistoja on tallennettu jälkipolville eri tavoin: Jäsenemme FL Aimo Löf-
bergin kirjoittamasta Riihimäen Lasinpuhaltajakerhon 25-vuotishistoriikista 
vuodelta 1997 on otettu toinen, uudistettu painos.  Sen jatkoksi on koottu tie-
toja Kerhon jäsenistä, tapahtumista sekä toimihenkilöistä. Uusi osa sai nimen 
Muistonsirpaleita vuosilta 1998 - 2012. 

 Myös suuri määrä lehtileikkeitä ja valokuvia on tallennettu CD-levylle 
muistoksi jäsenille. Tästä aineistosta koottu arkistolevy samoin kuin historiikin 
uudistettu painos on luovutettu Riihimäen kaupunginkirjastoon ja Suomen lasi-
museoon. 

 Historiikin vuoden 1997 painoksessa silloinen puheenjohtaja lausui toi-
veen, että Kerhomme jäsenet jaksavat edelleen puhaltaa siihen hiileen, joka va-
laisee yhteistä tietämme vielä vuosien ajan. Näin me uskallamme uskoa edel-
leenkin.

    Riihimäellä huhtikuun 15. päivänä 2012

    Puheenjohtaja Pauli Hannikainen
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 Vuodet kuluvat ja väki vanhenee

 Riihimäen lasinpuhaltajakerho ry:n vireänä jatkuva toiminta kertoo la-
sinpuhaltamisen, sulan lasimassan ja hytin tärkeydestä Kerhon jäsenille. Jä-
senet viihtyvät edelleen vanhojen työkavereiden seurassa, ja yhteiset muistot 
tuovat mieliin vanhan työyhteisön.
 Vuosi 2012 on Kerhon 40. toimintavuosi, jota juhlistamme monin ta-
voin. Näinä vuosina on kohdattu monia, suuriakin muutoksia, ja jäsenet ovat 
pitäneet yhtä, vaikka työtä ei vuosiin ole tehty yhdessä. Lasinpuhaltajakerhon 
toiminnan ylöskirjaaminen on osana perinteen siirtämisestä jälkipolville. Histo-
riikin kerhotoiminnan 25 ensimmäiseltä vuodelta on kirjoittanut Kerhon jäsen, 
FL Aimo Löfberg. Koska Aimo on estynyt kirjoittamasta jatko-osaa, päätti Ker-
hon johtokunta kirjata muistiin poimintoja myöhemmiltä vuosilta.
 Poiminnat on otsikoitu Muistonsirpaleiksi toivoen, että asiakirjoista joskus 
tehtäisiin oikea tutkimus. Tekstit ovat pääosin poimittu toimintakertomuksista, 
jäsentiedotteista sekä pöytäkirjoista. Ne kuvastavat hyvin omaa aikaansa: työ-
ikäisinä kannettiin huolta maan työllisyystilanteesta, eläkeiän lähestyessä taas 
ansaitun eläkkeen riittävyydestä ja sen leikkauksista. Eläkeasian tärkeyttä kuvaa 
myös se, että Eläketurvakeskus ja sittemmin Tela ovat säännöllisesti olleet Ker-
hon vieraina selvittämässä eläkkeisiin liittyviä seikkoja.
 Onneksi lasi kiehtoo ihmisiä, ja perinteinen lasinpuhallus on innostaa 
nuoria taitajia jatkamaan työtä. Riihimäen lasinpuhaltajakerho ry iloitsee siitä, 
että lasinpuhallus jatkuu Riihimäellä – ei enää raskaana urakkatyönä kolmessa 
vuorossa, vaan pienissä hyteissä taide-esineitä puhaltaen.

 Historia talteen

 Riihimäen lasinpuhaltajakerhon johtokunta päätti vuonna 1998 siirtää 
kerhon pöytäkirjat vuoteen 1997 asti sekä muuta aineistoa Työväenperinteen 
tutkimus ry:lle säilytettäväksi Riihimäen Työväentalomuseossa. Samassa yhtey-
dessä luovutettiin Riihimäen lasityöntekijäin ammattiosaston talouslasiryhmän 
pöytäkirjat ajalta 13.12.68 - 18.8.1976.
 Lehdistö oli todistamassa, kun puheenjohtaja Kohonen ja sihteeri Meri-
läinen luovuttivat aineiston rahastonhoitaja Raimo Heleniukselle.  Vastaanotto-
todistuksen mukaan luovutettiin pöytäkirjojen mukana myös erilaista rekvisiittaa 
käsittelevä kansio, Kerhon 25-vuotishistoriikki käsikirjoitukseen sekä kaksi ää-
nikasetttia, jotka sisältävät Erkki Karjalaisen ja Martti Virtasen haastattelut. Työ-
väenperinteen tutkimus on luovuttanut Kerhon arkiston vuonna 2007 edelleen 
Työväen arkistoon, missä jälkipolvet pääsevät sitä tutkimaan diarinumeroilla 
2241 - 2463 ja 2464 - 2498 tallennettua historiaa. 

 Jäsenistö voimavarana

 Vuonna 2006 tuli kuluneeksi 30 vuotta Riihimäen Lasin puhallustoimin-
nan loppumisesta. Silloin tapahtui se, mikä aiemmin ei tuntunut mahdollisel-
ta. Kun samoin kävi useassa Suomen lasitehtaista, eivät lasinpuhaltajat enää 
työllistyneet talouslasin valmistuksessa. Työikäisille muutos oli valtava – sai olla 
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tyytyväinen, jos löysi uuden työn, kuka valtiolle, kaupungille tai jonkun toisen 
alan tehtaaseen. Harva sai työtä maan muissa lasitehtaissa. Nuorempi väki 
uskaltautui perustamaan omia tehtaitaan eri puolille maata, mutta moni jäi silti 
työttömäksi. Uusia lasitehtaita oli kohta entisen työn loputtua perustettu useita. 
Studilasin, nyk. Lasiruusun perustivat jo vuonna 1977 Jorma Terhomaa, Valto 
Terhomaa ja Gaij Tereschatoff. Ilmajoen lasin (1980 - 1986) vetäjinä olivat Erk-
ki Karjalainen, Lasse Suvanto, Markku Hjelm, Seppo Jalava ja Lasse Karvinen. 
Jaakko Liikanen perusti vuonna 1994 JL-Lasi Oy:n, jonka tiloissa on järjestetty 
useita Kerhon tapahtumia, ja missä jäsenetkin ovat viettäneet monta viihtyisää 
iltaa. Lisäksi Riihimäen puhaltajia oli mukana Napapiirin lasissa ja Taikayön 
kristallissa.
 Yhteiskuntamuutoksesta kuitenkin selvittiin, ja nykyisin jo suuri osa jäse-
nistä kulkee vapaaherroina, moni vaiherikkaan työuran tehneenä. Ja tänään, 
kuten sihteeri kirjasi toimintakertomukseen, on eläkkeelle päässeillä onneksi 
vielä muistot jäljellä. Meidän nykyisten jäsenten tärkein tehtävä onkin perinteen 
vaaliminen. 
 Kun jäsenistä suurin osa on saa viettää aikansa vapaalla, ei tarvitse al-
kuaikojen tapaan työhön liittyviin seikkoihin enää ottaa kantaa. Kerhotoimin-
nan jatkumisen takaa aktiivinen jäsenistö, joka määrä on pysynyt vuosia noin 
40 hengessä. Kerhon keski-ikä alkaa kuitenkin olla niin korkea, että lähes vuo-
sittain viikatemies käy koputtelemassa jonkun ovea. 
 Uusia jäseniä Kerho pyrkii jatkuvasti hankkimaan mukaan toimintaan, 
mutta se ei ole helppoa, kun lasinpuhaltajien määrä maassa on vähäinen. On-
neksi JL-lasin toiminnan loputtua 2010 sai hytti uudet puhaltajat Osuuskunta 
Lasismista. Syksyllä saatiin Lasin vanhoihin tiloihin vielä toinenkin alan yritys, 
Osuuskunta Verstakko, ja myös Pekka Paunilan toiminta jatkuu omassa yrityk-
sessään Hyttikorttelissa. Lasinpuhaltajakerho toivotti ilahtuneena uudet tekijät 
mukaan vahvistamaan Kerhon toimintaa. Riihimäen lasinpuhallusperinne jat-
kuu vahvana, vaikka kristallikaupungista ei enää voikaan puhua.

 Kerholla on monta ystävää

 Kerho tarvitsee rahavaroja, jotta se pystyy toteuttamaan sääntöjen mu-
kaista tavoitetta viedä perinnettä eteenpäin ja järjestää tilaisuuksia virkistäytymi-
seen sekä keskinäiseen seurusteluun. Toimintaamme ovat perinteisesti tukeneet 
useat riihimäkeläiset yritykset tukimainoksin sekä lahjoittaen purtavaa ja myös 
nestemäisiä tuotteita retkille.  Myös arpajaispalkinnot ovat olleet merkittävä osa 
tulonhankinnassa.
 Toimintamme pitkäaikaisia tukijoita ovat olleet myös Tela ja Lasikeraa-
minen rahasto. Telan edustaja on usean vuoden ajan ollut pikkujouluissa ker-
tomassa eläkeasioista ja samalla osallistunut juhlan kustannuksiin. Lasikeraa-
misen rahaston toiminta päättyi vuoden 2004 lopussa, mutta avuksi juhlati-
laisuuksien järjestämisessä on tullut Team teollisuusalojen ammattiliitto. Myös 
Kerhomme jäsen Markku Hjelm on tukenut säännöllisesti käytännön toimintaa 
tulostamalla toisen yhteistyökumppanin TammiViestinnän suunnittelemia pai-
notuotteita. 
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 Varainhankintaa Lasimuseolla

 Suomen Lasimuseon Ystävät on useiden vuosien aikana järjestänyt La-
sipäivän nimellä tapahtuman, jossa kävijät voivat myydä tai ostaa lasia ja la-
sialan kirjallisuutta. Tässäkin on naapuriapu ollut hyväksi – kerhon jäsenet ovat 
ohjanneet paikoitusta ja sitä vastaan oli Kerholla myyntipöytä hyvällä paikalla. 
Lasipuhaltajakerho osallistui vuonna 2007 ensimmäisen kerran Lasipäivään. 
Jäseniltä saatiin sekä lasiesineitä että muuta tavaraa, joita myymällä kerho ke-
räsi merkittävästi lisätuloja ilonpitoon – jäsenmaksut kun riittävät vain rajallisesti 
virkistystoimintaan.  
 Mukana myyntitapahtumassa oltiin seuraavanakin vuonna, ja myynti-
pöydän ääressä jäsenten ammattitaitoiset puolisot tekivät mukavasti kauppaa 
hankkien hyvän potin Kerhon kassaan.
 Vuoden 2009 hyvä menekki osoitti taas yleisön kiinnostuksen Kerhomme 
toimintaa kohtaan, mutta kerta jäi viimeiseksi, sillä jäsenten lasivarastot olivat 
lopulta ehtyneet, eikä hyvää myyntitavaraa ei enää saatu kerättyä. Mutta tyyty-
väisiä voitiin olla kolmen kerran tuloksiin, ja myyjillä oli kuulemma aina repäi-
sevän hauskaa asiakkaiden kanssa.

 Lasinpuhaltajakerhon jäsenet julkisuudessa

 Kerho saattoi ylpeillä Teollisuustaiteen liitto Ornamon varapuheenjohtaja 
Jaakko Liikaselle vuonna 2005 myöntämästä tunnustuksesta. Erityisen merkittä-
väksi tunnuksen teki se, että se myönnettiin käsintehdyn lasin taitajalle. Jaakko 
pääsi lehdistön valokeilaan pian uudelleen, kun Wihurin Rahasto myönsi hänel-
le vuonna 2007 Käden taito -tunnustuspalkinnon.
 Myös Kerhon sihteerinä useita vuosia toiminut Pertti Meriläinen on näky-
nyt usein julkisuudessa. Jäätyään pois sihteerin tehtävästä vuonna 2008 saattoi 
Pertti keskittyä oman taiteensa tekemiseen. Hänen lasitaidettaan olikin esillä jo 
samana syksynä Lasi ja Muoto -näyttelyssä Hyvinkään Wanhalla Villatehtaalla.
 Jaakko Liikanen ja Hyttikorttelissa toimiva Pekka Paunila esittelivät vuon-
na 2009 tuotantoaan Suomen Lasimuseon näyttelyssä ’Hyttikorttelin lasimesta-
rit’. Näyttelyssä oli esillä kummankin hienoja uniikkitöitä, ja sen avasi kerhon 
jäsen Aimo Löfberg. 
 Riihimäen ystävyyskaupungissa Bad Segebergissa oli neljän riihimäkeläi-
sen taiteilijan näyttely ’Vier Glasmeister’ samana vuonna. Näyttelyssä esiteltiin 
kerhon jäsenten Jaakko Liikasen ja Pertti Meriläisen sekä lisäksi Pekka Paunilan 
ja Matti Okkolinin töitä.                 
 Muutakin taidetta syntyy kerhon jäseniltä: Matti Haapaniemen öljymaa-
lauksia on vuosittain ollut näytteillä mm Riihimäen kansalaisopistolla. Meriläi-
sen Pertti taas kokosi yksiin kansiin tiedot kaikista alueen soittokunnista vuonna 
2010 julkaistuun omakustannekirjaan, jossa on tietoja myös Lasin ja Kumelan 
soittokunnista. Riihimäen Työväenyhdistyksen soittokunnassa on läpi vuosikym-
menien ollut useita puhaltajia ja myös muita Lasin työntekijöitä. 
 Lasinpuhaltajista koottu soittokunta osallistui vuonna 1969 Lasi- ja Pos-
liinityöväenliiton harrastuskilpailuihin, ja voitti ensimmäisen palkinnon, kunnia-
kirjan. Tosin muita kilpailevia yhtyeitä ei kisassa ollut mukana. 
 Yhtyeen johtajana oli Juhani Yli-Pekka ja soittajina lasinpuhaltajat Pau-
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li Sundberg ja Matti Tuominen (trumpetti), Voltter Sundberg (barytoni), Pentti 
Puonti (tenori), Pertti Meriläinen (tenori sax), Pauli Hannikainen ja Urpo Sund-
berg (pasuuna) ja Valto Terhomaa (B-basso). Ryhmästä Työväenyhdistyksen 
soittokunnassa puhaltavat aktiivisesti edelleen Kerhon jäsenet Pertti Meriläinen 
ja Pauli Hannikainen.

 Otamme kantaa yhteiskunnan asioihin 

 Vuosituhannen lopun toimintakertomuksiin kirjasi sihteeri toivorikkaita 
ajatuksia lasiteollisuuden uudesta noususta ja sen tuomista uusista työtilaisuuk-
sista. Hän mainitsee, että lasiteollisuuden ns. laakson pohja on ohitettu mutta 
työpaikkojen määrä ei kuitenkaan ole vielä päässyt kuusikymmenluvun tasolle. 
Sihteeri antaa jäsenille myös tunnustuksen siitä yhteenkuuluvuudesta, joka on 
pitänyt kerhon toiminnan mahdollisena. 
 Vuosi 2000 oli yhteiskunnallisesti monella tapaa merkittävä: Suomi sai 
silloin ensimmäisen naispresidenttinsä, jonka valinnan teki mahdolliseksi uusi, 
suora kansanvaali. Yhteiskunnan tilanteen ei katsottu kehittyvän hyvään suun-
taan, koska tulojakopolitiikka jakoi kansan rikkaisiin ja köyhiin. Myös sosiaali-
turva näytti murentuvan, minkä todettiin koskettavan raskaimmin köyhää väes-
tönosaa.
 Kun moni meistä on jo eläkkeellä, seurattiin päättäjien toimia eläke-
asioissa tarkoin. Vuoden 2003 toimintakertomuksessa kiinnitettiin huomiota 
eduskunnan tekemään päätökseen koskien eläkkeen pohjaosan leikkauksen 
kompensointia. Katsottiin, että Kerhon jäsenten tilanteeseen korjaus ei tuo pa-
rannusta, koska eläketaso oli liian matala, ja korjaus vaikutti vain parempiin 
eläkkeisiin.
 Tulonjaon epäoikeudenmukaisuutta ja optiotuloja pahoitellaan vuonna 
2005 samalla kun moititaan eläkekorotuksen pienuutta.  Oman kunnankin ta-
pahtumiin otetaan kantaa: Johtokunta lähetti Riihimäen kaupungille pahoitte-
lun pääsiäistapahtuman ’Kuninkaan yö’ -esityksestä, jossa Puhaltajapatsaan 
kaulaan oli ripustettu esityksen rekvisiittaa.

 Ammattimiehet työssään

 Lasinpuhaltajakerhon jäsenet pääsivät vuonna 1998 JL-Lasin hytissä 
seuraamaan Italiasta Veninin tehtaalta vierailulla olleen mestarin työskentelyä.  
 Kesällä 2004 Kerhon 27 jäsentä ja puolisoa teki retken Iittalan lasiteh-
taalle seuraamaan Iittala Cupin kansainvälistä lasinpuhalluskilpailua. Kumma-
lakin kertaa voitiin todeta, että ammattimies osaa asiansa.  
 Ammattimiehiä ovat jäsenetkin, mutta liekö vielä ollut taito tallella pu-
haltajilla itsellään, kun jäsenet viettivät vaimojen kanssa iltaa Jaskan tutussa 
hytissä puhaltamisen sujumista testaten. Valokuvien mukaan pilli ainakin pysyi 
hyppysissä, niin miehillä kuin vaimoillakin.



27Muistonsirpaleita vuosilta 1998 - 2012

 Kyllä jäsentenkin pillissä vielä lasi pysyy

 ’Roikkuva Lasi’ -puhallustapahtuma  suunniteltiin alun alkaen vuonna 
2000 Kerhon jäsentilaisuudeksi. Tarkoitus oli antaa jäsenten testata kuuman 
lasin käyttäytymistä. Tilaisuuteen JL-Lasiin toivotettiin tervetulleiksi myös mui-
ta lasista kiinnostuneita, ja kyllä heitä saapuikin. Yleisöä kokoontui runsaasti 
mukaan katsomaan, kun vanhat puhaltajat testasivat, vieläkö pysyy lasi pillin 
päässä. 
 Myös lehdistö huomio tilaisuuden, josta löytyy paljon valokuvia ja vi-
deonauhaakin. Puhaltajien vaimot hoitivat puffettia, jonka myytävät oli saatu 
lahjoituksina. Puhaltajat erotti yleisöstä Markku Hjelmin tekimistä vihreistä lip-
piksistä, jollaista Simo Stålhammar vielä ylpeänä kaupungilla kantaa.
 Kun edellisen vuoden puhallustapahtuma sai suuren suosion, päätettiin 
sellainen järjestää uudelleen samassa paikassa. Maaliskuussa järjestetyn tilai-
suuden suosio oli taas yhtä suuri kuin vuotta aiemmin, ja yleisöä saapui paikalle 
suurin määrin. Todettiin, että tätähän täytyy jatkaa myöhemminkin.
 Vuosi 2002 oli kerhonhistorian 30. toimintavuosi. Juhlapäivä oli 
6.4.2002, jolloin kerho järjesti useita tapahtumia sekä yleisölle että kutsuvie-
raille. Jäsenet ja myös yleisö pääsi kokeilemaan, kuinka nopealiikkeistä sula 
lasimassa onkaan. Tapahtuma sai juhlavuoden kunniaksi nimen Juhlapuhallus. 
Sen kajautti avatuksi JL-Lasin tiloissa Riihimäen työväenyhdistyksen soittokunta. 
Juhlavuoden tapahtumien tiedotukseen panostettiin menestyksekkäästi. Juhla-
puhallukseen saapui  runsaslukuisesti kiinnostunutta yleisöä, ja tapahtuma huo-
mioitiin laajasti sekä lehdistössä että Sävelradiossa.

 Kerho vietti 30-vuotisjuhlaansa

 Juhlavuonna 2002 järjestettiin sekä jäsenille, kutsuvieraille ja kaupunki-
laisille runsaasti nähtävää ja koettavaa: edellä kerrottu Juhlapuhallus yleisölle, 
kutsuvierasvastaanotto sekä jäsenille juhlamatka Tallinnaan. 
 Kutsuvieraita saapui merkkipäivän juhlaan runsaslukuisesti; kotikaupun-
gin virkamiehiä sekä kaupungin työnantajia - Paloheimo Oy, Kristallihiomo M 
Okkolin Oy ja JL-Lasi Oy. Suomen Lasimuseo sekä Lasimuseon ystävien edusta-
jat olivat luonnollisesti paikalla. Myös yhteistyökumppaneita lasinpuhaltamisen 
ajalta saapui juhlaan: Riihimäen läntinen sos.dem Yhdistys, Riihimäen Amma-
tillinen paikallisjärjestö, Kemianliitto ja Nordea Pankki. Juhlakutsua noudattivat 
myös työministeri Tarja Filatov, varatuomari Arvi Paloheimo ja Riihimäen Lasin 
palkanlaskijat Marja-Liisa Puonti ja Anita Elomaa.
 Lämminhenkinen tilaisuus pidettiin Lasimuseon kahviossa, ja tervehdyksiä 
oli vastaanottamassa puheenjohtaja Orvo Kohonen ja sihteeri Pertti Meriläinen.
 Juhlavuoden suurin jäsentapahtuma oli jäsenille ja heidän puolisoilleen 
järjestetty juhlamatka Tallinnaan. Matkaan lähdettiin huhtikuun lopulla yhteen-
sä 38 hengen voimin. Matkalaiset viihtyivät erinomaisesti laivalla – olihan seura 
tuttua ja hauskaa. Laivan kokoustilassa saatiin kuulla kaksi luentoa pitäjinään 
kerhon jäsenet, Lasiliiton viimeinen puheenjohtaja Risto Sainio ja FL Aimo Löf-
berg. Aimo kertoi kuulijoille lasityön historian vaiheista ja tapahtumista. Esityk-
siä seurattiin kiinnostuneina, ja kiiteltiin sitä, että seuralla on jäseninään alan 
todellisia asiantuntijoita.
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 Matkalaiset nauttivat juhlaillallisen Hotelli Virussa, jossa juhlapuheen piti 
Kemianliiton puheenjohtaja Timo Vallitu.  Loppuilta sujui rattoisasti hotellin yö-
kerhon tanssilattialla. Kotiin tultiin seuraavana päivänä, ehkä vähän uupuneita, 
mutta ylen iloisina ja tyytyväisenä koko matkaan.

 Retket tärkeä osa Kerhon toimintaa

 Lasinpuhaltajakerhon retkillä on aina ratkiriemukasta. Jäsenet ovat 
yleensä valmiita lähtemään pidemmillekin matkoille, joilla uupumus tosin jos-
kus pääsee kotimatkalla iskemään.
 Useita kertoja on vuosien saatossa käyty tervehtimässä entisiä työkave-
reita Studiolasissa Pertumaalla ja Puumalassa Lasiruusussa. Tallinnaan on myös 
tehty useita matkoja, joista merkittävin oli 30 vuotta täyttäneen kerhon jäsenten 
ja tukijoiden juhlamatka monine tapahtumineen.
 Kerhon johtokunta pyrkii järjestämään vuosittain pikkujoulun ohella 
myös keväälle tai kesäajalle ohjelmaa, ja perinteisiin ovatkin kuuluneet usein 
joko kesäretki lähijärvelle saunomaan tai syksyinen teatterissa käynti. Erityisesti 
kesällä jäsenten osallistumisen aktiivisuuteen vaikuttaa säätila tai omat mökit 
kauempana kotikunnasta, minkä vuoksi on saattanut joku retki peruuntua vä-
häisen osanottajamäärän vuoksi. Onkohan se totta, että eläkeläisillä on niin 
kiire, ettei ehdi mukaan edes hauskanpitoon?
 Useimmiten jäsenet puolisoineen ovat innoissaan lähtemään liikkeelle. 
Pidemmille matkoille, varsinkin ostokuljetukseen pyritään järjestämään linja-
auto täyteen, jotta kustannukset pysyisivät hallinnassa. Tarvittaessa otetaan 
myös ystäviä autoon mukaan. Lauletaanhan sitä, että linja-autossa on tunnel-
maa, eikä se tunnelma synny itsestään.

 Näitäkin retkiä muistellaan

 Erityisesti paikallisrekille lähdetään usein omilla autoilla.  Esimerkiksi 
vuonna 1998 käytiin vierailulla melkein naapurissa Ryttylän Muovilla, missä 
isännän edustaja kertoi muovitehtaan toiminnasta. Riihimäen uimalan tilaus-
saunassa on käyty palautumassa muutaman kerran. Vuonna 2000 ainoa ko-
tiseutumatka suuntautuikin uimalaan, kun oli energia kulutettu ’Roikkuva lasi’ 
-puhallustapahtuman järjestelyissä. Pasilan TV-studio on myös nähty lähimat-
kalla, jolla mukana oli 20 henkeä.
 Kemianliiton kesänviettopaikkaan Tammisaaressa matkasi elokuussa 
2004 kaikkiaan 34 osallistujaa. Tuurin Kyläkauppa Keskiselle ei jäsenistä saatu 
linja-autoa täyteen, mutta onneksi Erkki Karjalainen oli puhunut riittävän mää-
rän muita mukaan kuluja kattamaan. Hauskaa retkellä mukana olleiden mie-
lestä oli, vaikka ostoksien määrä jäikin vähäiseksi.  Lasivillatehtaallakin on käyty 
Hyvinkäällä, minne Tapio Ojanen järjesti tutustumiskäynnin ihmettelemään toi-
senlaista lasinkäsittelyä. Hellekesästä 2010 Kerhon jäsenet nauttivat ilmeisesti 
kukin omalla tahollaan, sillä perinteistä kesäretkeä ei sinä vuonna järjestetty. 
 Vuoden 2002 Juhlamatkan ohella ovat muutkin Tallinnan matkat olleet 
suosittuja: huhtikuussa 1999 lähdettiin joukolla Tallinnaan tutustumaan Skan 
Krinstallin tehtaaseen, missä jo aikoinaan ennen vuotta 1940 on työskennellyt 
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suomalaisia puhaltajia ja hiojia. Vierailuaikaan oli Skan Kristall ruotsalaisten 
omistuksessa ja työntekijöitä kerrottiin oleva noin 80. Matka Helsingistä Tal-
linnaan taittui Melodia-laivalla, ja se sujui kaikin tavoin mukavasti. Tallinnassa 
käytiin jälleen vuonna 2004 teemalla ’Vaihda vapaalle’.
 Kevään ja syksyn 2011 pääasiallinen toiminta keskitettiin tulevan 
40-vuotisjuhlan valmisteluihin. Alkukesästä suunnattiin silti Janakkalan Löytty-
mäkeen Kivikellarinmäen museoalueelle. Sade haittasi hiukan museoalueeseen 
tutustumista, mutta käsittämätön määrä kaikenlaista vanhaa tarvekalua, jonka 
käyttötarkoitusta on vaikea tietää, saatiin nähdä. Museon isäntä Tommi Löytty-
mäki tuntui tuntevan jokaisen eriskummallisen tarvekalun käytön, ja hän kertoi 
mukavasti alueen historiasta ja nähdyistä tavaroista. 
 Pikkujoulun sijaan Kerhon jäsenet sponsoreineen päättivät lähteä mar-
raskuun lopulla Riihimäen Teatteriin katsomaan Tankki täyteen -näytelmää. 
Nauru on varmasti herkässä Vilenin perheen ja konstaapeli Reinikaisen met-
kuja katsellessa. Syksyllä 2011 aloitettiin myös jäsenten kahvilatapaamiset joka 
kuukauden ensimmäisenä maanantaina Prisman kahviossa. Jäsenkirjeessä esi-
tetty ajatus säännöllisesti juttuhetkestä tuntui olevan usealle jäsenelle mieleen.

 Tuttuja tapaamassa

 Pertunmaan reissut ansaitsevat oman lukunsa: lokakuussa vuonna 1999 
lähdettiin matkaan omilla autoilla Studiolasin tehtaalle, missä omistajat odot-
tivat vieraakseen vanhoja työkavereita Riihimäen ajoilta. He olivat järjestäneet 
vieraille ikimuistoisen tapahtuman tarjoiluineen ja saunailtoineen. Illalla tans-
sittiin ja nautittiin monipuolisesta tarjoilusta Mäntymotellissa ja kotiin lähdettiin 
vasta seuraavana päivänä.     
 Pertunmaan retki oli ollut niin hauska, että se päätettiin uusia seuraava-
nakin vuonna, ja niin lähdettiin syyskaudella taas Studiolasiin. Seurueen oli oi-
keastaan pakko päästä näkemään Mäntymotellissa esiintyvä Saija Varjus, jon-
ka orkesterin tahdissa ilta ja osin yökin vierähti vauhdikkaasti. Kotimatka omilla 
autoilla taittui rauhallisesti.  
 Puumalaan on Kerhon jäsenet perustaneet uuden Lasiruusu-hytin. Sehän 
piti päästä kesällä 2009 näkemään ja Puumalan bussiretkeen osallistuikin 38, 
tällä kertaa erityisen iloista matkaajaa. Ryhmään mukaan liittyi Puumalassa tie-
tysti myös Lasiruusun väkeä. Kauppoja tehtiin hytin myymälässä ja lounas saa-
tiin nauttia Saimaan rannalla olevassa ravintolassa. Paluumatka sujui rattoisasti 
ja monen mielestä jopa äänekkäästi laulun ja naurun merkeissä.     
   

 Pikkujoulun suosio on vakaa     

 Pikkujoulun monivuotisena perinteenä on kerholaisilla ollut hyvä joulu-
ruokapöytä Lehmushovissa, tanssia joko elävän tai levymusiikin tahdissa, jou-
lulaulut ja tietysti arpajaiset. Perinteisissä pikkujouluissa Lehmushovissa asialis-
taan on aina kuulunut yhteistyökumppanien esitys, jossa Eläketurvakeskuksen 
ja myöhemmin Telan edustajat ovat tuoneet tietoa ajankohtaisista eläkeasioista. 
Viimemainittu perinne on tärkeä kerhon taloudenkin kannalta ja onneksi se jat-
kuu yhtä miellyttävänä edelleen. Kerho kiittää lämpimästi Eläketurvakeskuksen 
Samuli Kantasta sekä nykyistä juhlavierastaan, Telan Riitta Tommilaa.
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 Musiikkipuolesta ovat huolehtineet muiden muassa Pekka Väikkeen trio, 
Manne Jokela haitareineen sekä Auvo Penttinen syntikan kanssa. Myös Laila 
Löfbergin kaunista yksinlaulua on saatu kuulla. Ja tietysti musiikkitarjontaan 
kuuluu lähes aina jäsenten ja erityisesti naisväen lähes mieltä herkistävä joulu-
laulusekakuoro.
 Pikkujoulussa on tavattu pistää jalalla koreasti aina myöhään yöhön. To-
sin on jostain syystä viime vuosina vähentynyt niin tanssijoiden määrä parketilla 
kuin myös viinilasien täyttökerrat. Olisivatkohan nuo jollain lailla yhteydessä 
toisiinsa vai löytyykö selitys Kerhon jäsenten keski-iässä?
 Arpamyynti ja viime vuosina TammiViestinnän Lasinpuhaltajakerholle 
suunnittelemat omat joulukortit ovat olleet oiva tapa saada varoja vuoden mui-
hin tapahtumiin. Palkintoja on ymmärtäväisiltä tukijoilta saatu joka vuosi. Paa-
nasen Ollin mukaan kannattaa risteilyvoitto kuitenkin antaa uudelleen arvot-
tavaksi, kun ilmaisen risteilyn oheiskulut ovat yli tuhat markkaa. Hyvin suosittu 
kerholaisista on ollut Musta Pantteri, eikä haittaa sekään, että pullon voittaak-
seen joutuu ostamaan ylimääräisen arvan.
 Ravintola Lehmushovi oli Kerholle mieluinen juhlapaikka. Kuparisen per-
heen tarjoama joulupöytä runsaine alkuruokineen ja perinteisine laatikoineen 
sekä kinkkuineen sai mukana olleet myhäilemään tyytyväisinä. Vuonna 2009 
vietettiin pikkujoulua viimeistä kertaa Lehmushovissa ja saatiin nauttia talon 
erinomaisesta tarjoilusta. Mukaan oli saatu 36 henkeä, myös ystävämme Riitta 
Tommila Telasta. Kiitämme vielä Eeva-Liisaa monista yhteisistä hyvistä jouluista.
 Pikkujoulua juhlittiin sitten vuonna 2010 uudessa paikassa keskustan ho-
tellissa. Onneksi Riitta Tommilla Telasta oli löytänyt tien sinnekin. Ilta sujui hyvin, 
mutta silti kovasti ikävöitiin Lehmushoviin.

 Juhlavuonna 2012 Kerho täyttää 40 vuotta

 Vuoden 2012 keväällä Kerho järjestää entiseen tapaan monipuolista 
juhlaohjelmaa niin jäsenille kuin myös yleisölle. Yhteistyökumppanit ovat tällä-
kin kertaa valmiita osallistumaan juhlatapahtumiin.
 Osana merkkivuotta on johtokunta päättänyt kirjata ylös vanhoja ta-
pahtumia, mistä osana on tämä historiikin päivitys. Olemme saaneet avustus-
ta myös Kerhon valokuva- ja leikearkiston siirtämiseen digitaaliseen muotoon. 
Juhlavuosi näyttää, mitä kaikkea aineistosta on saatu kasaan.
 Riihimäen Lasinpuhaltajakerhon jäsenet voivat olla tyytyväisiä nykytilan-
teeseen - vaikka koko lasiteollisuus Suomessa mullistui, ja oma elämä piti jär-
jestää uuteen kuosiin, on eläkeläisenä hyvä tavata vahoja ystäviä ja muistella 
menneitä. Ja onhan suurista mullistuksista huolimatta Suomessa vielä nuoria 
ihmisiä, jotka päästyään kokeilemaan sulan lasin käsittelyä, haluavat tehdä 
työtä kerholaisillekin tärkeän materiaalin parissa. Toivottavasti nuori polvi tu-
levina vuosina jatkaa Riihimäen lasinpuhaltajakerhon sääntöjen määräämää 
perinteen ja tarinoiden siirtämistä uusille sukupolville.
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 Historiikin loppuun on kirjattu kolme tarinaa lasitehtaan maailmasta: 
Pertti Meriläisen muistiin kirjaama kuvaus potinvaihdosta Riihimäen Lasissa, 
Erkki Karjalaisen kertomus soittajista sekä Risto Hytösen kuvaus lapsuudesta 
lasitehtaan alueella.

Kuva: Aamuposti 10.10.2004, Riihimäen Lasin potinpano, pottia vedetään uu-
nista ulos, kuva ajoittunee 1950 -1960 -luvun vaihteeseen

Kuvassa vasemmalla potinpanon työnjohtaja Lauri Majamäki vetää koukusta. 
Toinen vasemmalta on Olavi Virtanen, ruutupaitainen mies selin on Aarne Salmi, 
lankunpitäjänä etualalla on Niko Terhomaa. 

 Potinpano Pertti Meriläisen muistelemana

 Viisikymmenluvulla lauantai oli vielä työpäivä. Jo aamusta alkoi touhu 
temppeliuunin luona, missä savituvan miehet asettelivat potteja ylöslämmitettä-
viksi. Temppeliuuniin lisätään lämpöä hitaasti seuraavan viikon ajan niin, että 
lämpötila on lopulta noin1200 astetta. Oli kulunut kaksitoista viikkoa siitä, kun 
potit oli edellisen kerran vaihdettu, ja viikon päästä olisi jälleen potinpano. Sil-
loin siirrettäisiin kuumat potit lasiuuniin, ja heti maanantaina voitaisiin lasinpu-
hallusta jatkaa keskeytyksettä.
 Seuraava lauantai on kulunut jo puolille päivin, ja verstakoilla alkaa la-
sin kuuppaus, jos vanhaa pottia ei ole ehditty tehdä tyhjäksi. Heti kuuppauksen 
jälkeen avataan försatsireikä, joka on keskellä etukiven alareunaa. Försatsi-
reikä on tarpeen, jotta vanha potti voidaan irrottaa lasiuunin pohjasta, johon se 
on kahdentoista viikon aikana tarttunut erittäin lujaa.
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 Tarvitaan kanki sekä lankku, jolla pottia nostetaan, minkä onnistuttua 
potin alle laitetaan puolikas tiiliskivi pitämään se irti uunin pohjasta. Tämäkään 
homma ei kaikilta verstailta tahdo yhtä hyvin onnistua.
 Kyseisen kymmenen potin lasiuunin keskikohtaan avataan potinkokoi-
nen aukko. Etukivi ja rinkkakivi rikotaan lekalla ja kangella. Potti vedetään sen 
jälkeen koukun ja lankun avulla ulos uunista ja siirretään potinpanokärrillä pi-
halle punahehkuisena ja painavana. Ammattimiesten taito näissä tehtävissä on 
hioutunut erittäin sujuvaksi, mitä nuoremmat saavat vierestä katsoen opetella. 
Aikanaan he sitten astuisivat samalle paikalle.      
 Jokainen on opetellut oman tehtävänsä, kärrin aisalla tai vetäjänä. Toi-
nen porukka touhuaa seuraavaa pottia ulos uunista, hiki valuu, paita sauhuaa, 
lakki käpertyy kuumasta ja juttu kulkee. Aina on huulenheittäjiä ja sen taitajia, 
eikä jutuista rasvaisuus puutu. Kuvaus ei ole vielä täydellinen, sillä vielä puuttuu 
se osa potinpanossa mukana olevista, joka aina yrittää päästä muiden siivellä 
vähän helpommalla. Lisäksi mukana on tietysti pomo, joka hommaa johtaa. 
Kaiken kaikkiaan joukkoa on lähes neljäkymmentä miestä. Tähän porukkaan 
on kova pyrky, sillä potinpanosta saa hyvän korvauksen.
 Homma kulkee, hiki nousee pintaan, janottaa, joskus palaa kämmen 
rakoille, miestä vaihdetaan koukkuun tai lankulle – sinne missä kulloinkin tarvi-
taan. Toverihenki on hyvä.
 Kun potit on poistettu, alkaa noin kolmen vartin paussi, minkä aikana 
ehtii käydä kotona tai haukata omia eväitä. Lisäksi on pieniä porukoita, joilla 
on hankittuna porukkapullo väkevää, mitä naukataan mänkikopissa salaa, et-
tei pomo näe.
 Paussin aikana lasiuunin lämpö tasaantuu niin paljon, että uunin poh-
jalta voidaan vetää lasia ja epätasaisuuksia pois – pohjanhan pitää olla uusien 
pottien alla mahdollisimman tasainen. Jos pohjasta irtoaa kappaleita, se pai-
kataan savella.
 Savituvan miehet valmistelevat tällä välin temppeliuunin edustalla pot-
tien siirtoa. Riippuu siitä, miten kiireeksi vetää, onko verstaan kohdalla paljon 
tehtäviä vai onko pientä luppoaikaa. Sen verran aikaa löytyy, että ehtii käydä 
mänkikopissa sillä yhteisellä pullolla.
 Kuuluu komento: ”No niin poijjaat” – se tarkoittaa, että nyt se alkaa, 
nimittäin uusien pottien siirto temppeliuunista lasiuuniin. Pomon valkkaamat 
vakituiset miehet ovat lankussa, koukussa, vasemmalla tai oikealla puolella, 
tarkkana tietäen oman tehtävänsä. Temppeliuunin edestä keskeltä otetaan uusi 
potti – se käy helposti, ja sitten potti vedetään tottuneesti pottikärrille.
 Kuusi tai kahdeksan miestä kärrissä kiinni, nopeasti tiilikivi kärrinpyö-
rän edestä, ja potti alkaa siirtyä loivaa turkkilevyä pitkin kohti lasiuunia. Sitten 
kärryillä käännös erittäin läheltä ja takaperin aukolle. Lankku siirtyy toiselta 
puolelta potin alle ja samalla uhva potin kylkeen. Toiselta puolen uunia työntyy 
samanaikaisesti pitkä koukku kohti pottia ja tarttuu sen reunaan. Silloin kuuluu 
kova komento: ”Lankku alle, koukku päälle, kova paino uhvasta, painetaan 
ja vedetään”. Ensimmäinen potti siirretään lasiuunin perälle, lähelle työreikää 
mutta ei kuitenkaan lopulliseen paikkaansa. Seuraavaa pottia lähdetään jo ha-
kemaan, ja näin jatketaan, kunnes puolet poteista on siirretty lasiuuniin. Sitten 
seuraa perinteinen rituaali, pomo tuo Tähti-kaljaa, pullon mieheen, mikä up-
poaa janoisiin suihin hetkessä. Homma jatkuu niin pitkään, että viimeinenkin 
kymmenestä potista on saatu siirrettyä lasiuuniin temppeliuunista, minkä kuu-
masta takanurkasta potin vetäminen ulos on joskus erittäin vaikeaa.
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 Sitten etukivi paikalleen ja rinkka päälle ja sen jälkeen saveus. Siihen tar-
vitaan sopivan muotoisia savipötköjä, jotka ahdetaan uunin ja etukiven väliin. 
Pitää kuitenkin varoa ahtaamasta väliä liian täyteen, sillä se kostaisi seuraavas-
sa potinpanossa.
 Taas on pulloporukka käynyt mänkikopissa, ja sen huomaa. Vili korjaa 
jo hihnaa ja punoittaa – mistä lie tuollainen tapa tullut. Salmen Avara sanoo, 
että se korjaa kiväärin hihnan asentoa.
 Vielä on potit siirrettävä lopulliseen paikkaansa, ja siinä jokaisen vers-
taan miehet hoitaa oman osuutensa. Pottia yritetään koukulla vetää mahdolli-
simman lähelle lasiuunin seinää, ei kuitenkaan kiinni uunin seinään. Kysytään 
toisilta, onko alotus hyvä, käännetään vielä vähän. Joka puolella on pientä 
kilpailua siitä, kenen verstaan potti on ensimmäisenä paikallaan. Ja uudenkin 
potin kanssa on vaikeuksissa ne verstaat, jotka eivät saaneet vanhaa pottia 
kunnolla ylös.
 Försatsireikä kiinni ja homma on tehty. Iltakin on jo pitkällä – lienee kello 
jo puoli kuusi. Lähdetään kotiin väsyneinä ja märkinä.

 Hytissä soivat joskus torvetkin

 Erkki Karjalainen muisteli tapausta, joka kuvaa hyvin hytin yhteishenkeä: 
Lasinpuhaltajissa oli useita Riihimäen Työväenyhdistyksen soittokunnan jäsentä. 
Eräänä aamuna, kun hytin kantajalla Lyyti Marttilalla oli syntymäpäivä, yllättivät 
työkaverit hänet torviyhtyeen syntymäpäiväfanfaarilla samalla hetkellä, kun Lyy-
ti astui ovesta sisälle. Yllätys oli suuri ja näytti kovasti mieltä lämmittävän – kan-
tajia kun saatettiin joskus työn kiireessä kohdella aika välinpitämättömästikin. 
 Soittokuntalasia puhaltajista olivat ainakin Pamu Sundberg, Voltteri 
Sundberg, Matti Tuominen, Pertti Meriläinen, Pentti Puonti, Urpo Sundberg ja 
Pauli Hannikainen.
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 Lapsuus Lasitehtaalla Risto Hytösen kuvaamana

 Räntsälä
  
 Hypin hetekalla, mikä oli ankarasti kielletty, koska jouset löystyvät. Mutta 
oli pakko hyppiä ja laulaa: ”galnista galiman, gali nipanaama”, ja lopuksi huo-
kaisen ”däi o, däi o”. Silloin äiti ryntäsi makuukammariin, tempaisi minut alas 
hetekalta ja käski pukea nopeasti vaatteet päälle ja jättää banaaninlastaajat 
hetekan laiturille, sillä nyt oli kiire. Uutisissa oli sanottu, että Sputnikin kiito läpi 
alkuillan yötaivaan näkyisi maankamaralle asti, eikä aikaa ollut hukattavaksi.

 Sitten juostiin muiden mukana urheilukentän päätyyn. Väkijoukon hen-
gitys höyrysi ja tähyiltiin taivaalle, josko Sputnikia näkyisi. Näkyihän se, Punai-
nen piste yötaivaalla tähtien seassa vilkkuen, kuin vilkuttaen meille lasitehtaan 
Räntsäläläisille että uusi aika on koittamassa. Niin se oli. Minä muistan siitä 
ennen kaikkea kiireen. Meillä oli ollut niin kova kiire, että isän musta meriltä 
tuoma pakeliittikuorinen radiokin jäi sulkematta. Mitähän isäkin siitä sanoo!  Ja 
vastaako äiti siihen, että ”Sputnik”, vai että ”oli niin kova kiire”.

 Porukalla Sputnikin tähyäminen on ensimmäisiä muistamiani asioita 
lapsuuteni Räntsälästä. Olin tuolloin 5-vuotias, ja näitä pieniä yksittäisiä muis-
toja häilyy mielessä, toiset vahvempina, toiset vasta näin vanhempana mieleen 
tulleina.  

 Ennen Spunikin aikaa, kun Räntsälää vielä sanottiin Rämpsäläksi, sen si-
vuitse, tehtaan aitaa myötäillen, kulki kapearaiteinen rautatie, jota pitkin kulje-
tettiin puuta sahalle ja ihmisiä kauppalaan tahi kauppalan väkeä maaseudulle. 
Kun autot tekivät radasta tarpeettoman, se purettiin, ratapöllit, kiskot, veturit ja 
vaunut myytiin, ja tehtaan aidan sivuun jäi vain muhkurainen ratapohja.

 Eikä pitkään, kun Sputnikki oli meitä ihmetyttänyt, valmistui uusi pikatie. 
Se kulki koulun taitse, vajaan sadan metrin päässä mustana viivana etelästä 
pohjoiseen. Sitten parannettiin Lasitehtaantietä, rakennettiin jalkakäytävät ja tie 
päällystettiin karkealla öljysoralla. Kaikki ei ollut parannusta, öljysoran myötä 
katosi meiltä pikku pojilta jokasyksyinen tienvarren purojen ja patojen rakente-
lu.

 Räntsälän talot olivat siroteltu Lasitehtaantien varteen. Viisi taloa tien 
molemmin puolin, Koskinevan, Seleniuksen, Jalosen, Ahosen ja Rannan talot 
jäivät tehtaan ja tien väliin, ja toiselle puolelle tietä, metsän reunaan, jäivät  
Pätkätalo, Tikkasen, Vuorelan, Sahlstedtin ja meidän talo. Ihmeellisin taloista oli 
Pätkä, joka oli muurattu savella lankun pätkistä. Kaipa sen ajan rakennusmes-
tarit olivat sen verran taitavia, kun saivat talon pysymään pystyssä aina vuoteen 
73 asti. Eikä se silloinkaan olisi vielä kaatunut, ellei paloheimolaisilla olisi ollut 
niin kiire päästä rakentamaan niitä peltosaari-kopioita Pätkän pellolle.

 Rakennukset oli tehty puusta, ja kaikki olivat punamullalla maalattuja 
ja valkoisin nurkkalaudoin ja ikkunamyykein koristeltuja. Talojen välissä puik-
kelehti kapeita polkuja, jotka autojen yleistyessä levenivät sen verran, minkä 
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Mossen leveys vaati. Samoin oli pihojen laita. Hoidettuja piha-alueita ei ollut. 
Tosin jollakin pitkään samalla paikalla asuneella perheellä saattoi olla talon 
sivustalla muutama syreeni pihakeinun suojana, muuten kukkamaat ja pensaat 
olivat harvinaisia. 

 Vaikka kukkia ja pensaita ei liiemmälti ollut, Räntsälä oli hyvä paikka 
asua. Ja varsinaisia kukkasiahan olivat nämä muualta tulleet ihmiset. He an-
toivat kylälle hengen, luonteen, tuoksun ja värin. Kun näissä punaisissa puu-
kehdoissa setvittiin elämän suuret totuudet ja salat kevytrakenteisten seinien 
miedosti vaimentamana, se yhdisti ihmiset, eikä antanut yksityisyydellä tahi eris-
täytymiselle kovin suurta mahdollisuutta. Ja tokkopa kukaan sitä niin kovasti 
kaipasikaan. Lapsienkin perään katsojia oli aina, eikä pahan teotkaan kovin 
pitkälle ehtineet kehittyä, kun niistä jo sai selkäänsä kotona, tai verekseltään 
haukut naapurin tädiltä. Eikä niissä haukuissa yleensä sanoja säästetty, joskus 
olisi mieluummin ottanut kotona selkäsaunan. 

 Ennen kuin Sputnikin synnyttämän kehityksen kiihkon päätön oravan-
pyörä oli tempaissut meidät kehityksen tylyyn virtaan mukaansa, saattoi vielä 
nähdä mustalaisperheen hevoskärryineen majoittuneena kentän päädyssä ole-
vaan ”pikku mettään”. Tai tavata sodassa rampautuneet miehet, jotka käsin vei-
vattavilla kolmipyörillä kiersivät kyliä hankkimassa lisäansioita veitsien teroituk-
sella. Kulkumiehiin oli totuttu, mutta ei mustalaisiin eikä veitsen teroittajiin, jotka 
saapuivat mustanpuhuvina kolmipyöriään vintaten, kuin jättiläissammakot ja 
kauppasivat talojen pihoilla römeillä äänillä huutaen veitsien teroitusta. Kun 
sammakon lailla liikkuvat miehet saapuivat pihoille tai kun mustalaisnainen 
käsi ojossa koputti ovelle, lapset karahtivat valkeiksi ja piiloutuivat äitiensä hel-
moihin ja tunnustivat kaikki pahat tekonsa. Sillä kaikkihan tiesivät, että näiden 
kulkijoiden matkaan laitetaan kaikki tottelemattomat lapset.

 Olen tätä kirjoittaessani selaillut Lasin historiikkia vuosilta 1910 - 1960. 
Kirjasta tulee aina mieleen ”Lasin” 50-vuotisjuhlat, ja kuinka urheilukentän 
viereinen pikku metsikkö muutettiin juhla-alueeksi. Entisen kapearaiteisen ra-
dan varteen, kuusiaidan viereen pystytettiin laulukatos ja sen eteen tanssilava. 
Tien vierelle, koulun kohdalle, rakennettiin kahvilarakennus. Ja rakennusten 
ja urheilukentän väliselle joutomaalle oli ainakin pystytetty onnenpyöräpöytä. 
Ohjelmasta muistan miesten tankovoimistelun ja naisten voimisteluesityksen.  
Onnenpyörää sai pelata lapuilla, jotka oli jaettu vanhempien tilipussien kautta 
lapsille. Silloin siellä juhlahumussa elämä oli hienoa, olisipa niitä onnenpyörä-
lappuja vaan ollut enemmän.

 Tietenkin pienen pojan elämä oli, niin kuin pitääkin, huoletonta. Mur-
heita ei ollut, mitä nyt ainainen rahan puute, mutta se murhe oli suurempi van-
hemmilla. Jos jokin pelotti, niin tulipalot ja kauppatorilla kuorma-auton lavalla 
esillä ollut valaskala.

 Risto Hytönen
 ”Räntsäläläinen”
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 Tämä jäsenluettelo kertoo ajan kulumisesta, jäsenistä muutama oli syn-
tynyt 1900-luvun alussa, samoin sen ensimmäisellä vuosikymmenellä, kuten 
kaksikymmenluvullakin. Kolmikymmenluvulla syntyneitä oli jo muutama enem-
män, mutta se ns. suuri ikäluokka voittaa. Suurin ikäluokka on sotavuosina ja 
heti sen jälkeen syntyneet lähes 40 jäsentä. Vielä viisikymmenluvulla syntyneitä 
on kerhon jäseninä ollut yli kymmenen.
 Sen jälkeen näkyy selvästi lasipuhalluksen romahtaminen Riihimäen 
kristallikaupungissa: kuusikymmen- ja seitsemänkymmenluvulla syntyneiden ei 
enää ollut mahdollista päästä tehtaalle töihin – heitä on yhteensä 3 jäsentä.
   Vuoden 2011 jäsenluettelo kertoo jäsenistä useimman (25 hengen)  syntyneen 
sodan ja Helsingin olympialaisten välisenä aikana.

Riihimäen Lasinpuhaltajakerhon jäsenet 1972 - 2011   
 
Aaltonen Jouko  Koskela Lenni   Puonti Pentti
Aaltonen Kalevi  Koskinen Sakari  Ruuskanen Jarmo
Ahola Reijo   Koskinen Seppo  Räsänen Risto
Antosalo Viljo   Koskinen Simo  Saarinen Markku
Anttila Matti    Kymäläinen Matti  Saarinen Olli
Alakoski Kari   Laakso Joonas  Sainio Risto
Arminen Sakari  Lamberg Lennart  Salo Jouko
Arminen Seppo  Laukkanen Ari  Selenius Veijo
Blomqvist Osmo  Lehtonen Ilari   Selin Lauri
Bruun Paavo   Lehtonen Vilho  Sirkka Kari
Bruun Valdemar  Leinonen Juhani  Sirkka Vilho
Fri Harri   Leppänen Oiva  Sivonen Pentti
Grönberg Uolevi  Levonmaa Jouko  Stålhammar Heikki
Haapaniemi Matti    Liikanen Jaakko  Stålhammar Simo
Hakala Pauli   Linden Jaakko  Suhtala Erkki
Hallikainen Kauno  Lindfors Aarret    Sundberg Pauli
Hannikainen Pauli    Liukkonen Jorma  Suvanto Lasse
Hepoaho Marja  Liukkonen Jouko  Takala Erno
Hjelm Erkki   Lähdesmäki Kaappo  Tamminen Tauno
Hjelm Jalo   Lähdesmäki Maarit   Tereschatoff Gaij
Hjelm Markku  Löfberg Aimo   Tereschatoff Renny
Hjelm Pentti   Malinen Kalevi  Terhomaa Jari
Ingman Harry  Martinpelto Hugo  Terhomaa Jorma
Jalava Seppo   Meriläinen Pertti  Terhomaa Nikolai
Jokinen Jorma  Murtokoski Risto  Terhomaa Valto
Jokinen Kauko  Mäkinen Reino  Terhomaa Vilho
Jokinen Raimo   Nikkanen Jukka  Toropainen Reino
Juvonen Valtter   Numminen Leo  Tuominen Matti
Juvonen Valtter A  Numminen Marjut  Tuominen Pentti
Järvenpää Aarne  Nurmi Tero   Waltzer Olli
Karjalainen Erkki  Ojanen Tapio   Vilenius Esa
Karttunen Eino    Paananen Olavi  Vilpas Aino
Karttunen Erkki    Piipponen Eino  Virtanen Johan  
Kihlman Arvo   Pirhonen Markku  Virtanen Martti
Kihlman Viljo   Pirttinen Matti   Vähäkainu Leo
Kohonen Orvo  Punkari Aulis   Ålgars Pentti  
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Riihimäen Lasinpuhaltajakerhon jäsenet lokakuussa 2011

Leppänen Oiva 1920  Liukkonen Jorma 1947
Karjalainen Erkki  1929  Ojanen Tapio  1947
Lindfors Aarret  1931  Stålhammar  Simo 1947
Löfberg Aimo   1931  Murtokoski Risto 1948
Punkari Aulis   1931  Pirttinen Matti  1948
Ålgars Pentti   1931  Ingman Harry 1949
Meriläinen Pertti  1933  Liikanen Jaakko 1949
Puonti Pentti  1937  Koskinen Sakari 1949
Haapaniemi Matti  1939  Hakala Pauli  1950
Kohonen Orvo 1939  Hjelm Markku 1951
Arminen Sakari 1940  Stålhammar  Heikki 1952
Jalava Seppo  1940  Pirhonen Markku 1953
Paananen Olavi  1942  Ruuskanen Jarmo 1953
Karttunen Eino  1944  Leinonen Juhani 1954
Terhomaa Jorma 1944  Alakoski Kari  1956
Toropainen Reino 1944  Koskinen Simo 1958
Hannikainen Pauli 1945  Tereschatoff Renny 1965
Lehtonen Ilari  1945  Nurmi Tero  1967
Selenius Veijo  1945  Laakso Joonas 1980
Ahola Reijo  1946  Lähdesmäki Kaappo 1982
Jokinen Raimo  1946  Numminen Marjut 1983
Sirkka Kari  1946  Lähdesmäki Maarit  1985
Tereschatoff Gaij 1946  Takala Erno   1985
Vilenius Esa  1946  Hepo-aho Marja 1986
Aaltonen Kalevi 1947  Vilpas Aino  1987 
     

Lasinpuhaltajakerhon virkailijat ja johtokunta vuodesta 1998  
   
Puheenjohtajat   Sihteerit   
Orvo Kohonen  - 2011 Pertti Meriläinen 1998 - 2008
Pauli Hannikainen 2011 - Pauli Hannikainen 2008 - 2011
     *Sini Hannikainen 2011 - 
    
Varapuheenjohtajat   Rahastonhoitajat   
Jaakko Liikanen 1998 - Pentti Puonti  - 2004
     *Sini Hannikainen 2004 -
  
Vuoden 2011 johtokunta  Muita johtokunnan jäseninä 
Markku Hjelm  1999 - Jalo Hjelm        - 2000 
Erkki Karjalainen- 2000 - Risto Murtokoski 1998
Pauli Hannikainen 2007 -  
Sakari Koskinen 2008 -    
Tapio Ojanen  2011 -   * johtokunnan ulkopuolelta

Kerhon sihteeri Sini Hannikainen on koonnut Muistonsirpaleet 
Lasinpuhaltajakerhon asiakirjoista ja haastatteluista.
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Riihimäen Lasin työntekijöitä alatehtaalle eli nykyisellä Suomen Lasimuseon alueella

Henkilöistä on tunnistettu Arvo Tuominen (1), Iivari Pekkola (2), Julius Tuores (3) 
ja Arvo Kihlman (4), joka ehti olla Kerhon jäsenenä 70-luvulla. Viides kuvassa 
tunnistettu on Martti Tuominen.

Alla olevassa kuvassa on mainittu olevan mukana mm. Hjelm Alfred, Leivo Her-
mes, Sivonen Arvo,  Kihlman Arvo, Sundberg Voltter, Bitter Vonkku, Suominen 
Väinö, Virtanen Martti, Juselius, Tuominen Matti, Grönberg Sulo, Elo Kalle, Laak-
sonen Eevert, Tuominen Martti, Oksanen Kalle, Toivonen Aaro ja Juvonen V.A. 

Kuvan mukana kulkee oheinen nimilista, mutta kuvan 
numerointi valitettavasti puuttuu.
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Edessä vasemmalla Saalas Selenius, jonka takana Leo Numminen, sitten Valto 
Terhomaa, V.A.Juvonen, Vili Kihlman, Erkki Karjalainen. Työn alla on suihkuläh-
teen osa.

Erkki Karttunen, Valto Terhomaa, V.A.Juvonen, Vili Kihlman Erkki Karjalainen. 
Työn alla on suihkulähteen osa.



40 Muistonsirpaleita vuosilta 1998 - 2012

Hyttikuvia vuosikymmenten varrelta

   
Kumela Oy

    

Riihimäen Lasi Oy
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Kumelan Lasitehdas Oy

                                                                                         

JL-Lasi Oy



42 Muistonsirpaleita vuosilta 1998 - 2012

  

Komiat pojat Riihisalon savusaunassa

Pertunmaalla Studiolasin isännät vieraineen

Retkikuvia
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Juhlapuhallus 6.4.2002
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Kerho viettää 30-vuotisjuhlaa Tallinassa
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Maanantaitapaamiset aloitettiin syksyllä 2011
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SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT Ry
THE FRIENDS OF THE FINNISH GLASS MUSEUM

Yhdistys järjestää kaksi suosittua vuosittaista yleisö-
tapahtumaa: Lasipäivän talvella ja Lasi- ja Keräily-
tapahtuman keväällä.

Jäsenille on tarjolla mm. lasiaiheisia koti- ja ulko-
maan retkiä, lasiluentoja ja jäseniltoja, vapaa pääsy 
Suomen lasimuseoon ja museon näyttelyiden avajai-
siin. Lisätietoja yhdistyksen www-sivuilla.

  
Suomen lasimuseo
Tehtaankatu 23, 11910 RIIHIMÄKI
 
info@suomenlasimuseonystavat.fi 
www.suomenlasimuseonystavat.fi 

Toimintaa Suomen lasimuseon ja muun 
lasikulttuurin hyväksi

www.suomenlasimuseo.fi
Tehtaankatu 23, 11910 Riihimäki
puh. 019 758 4108
Avoinna ti–su 10–18, tammikuussa suljettu

Suomen lasimuseo

Historiaa
Muotoilua
Taidetta

Suomen lasimuseo Riihimäellä on valtakunnallinen 
lasin historian ja muotoilun erikoismuseo.

Riihimäen Lasinpuhaltajakerhon toimintaa ovat tukeneet:
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Albertus MT
Fontti on Albertus MT

VERSTAKKO
Kerman väri magenta 5 yellow 10
vihreä cyan 50 yellow 100 k 25
vaalean vihreä cyan 50 yellow 100

Lasitehtaanaukio 2, Riihimäki
• käyttölasi 
• taidelasi
• lasihelmikorut 
• lasihelmikurssit

• puhalluspalvelu
• tilaustyöt
• elämysillat 
• taidelasilainaamo

www.sodashopdesign.fi

www.mafka.fiwww.karialakoski.com

Lasitehtaanaukio 2
11910 Riihimäki

www.lasismi.fi
+458 44 349 3400
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