Vanhat mestarit ja nuoret puhaltajat yhdessä

Riihimäen Lasinpuhaltajakerhossa vireää toimintaa jo 40 vuoden ajan
Riihimäen Lasinpuhaltajakerho viettää tänä keväänä 40-vuotisjuhlaansa. Vireä kerho kokoaa
tapaamisiinsa runsaasti niin vanhoja kuin nuoria lasinpuhaltajia.
Maaliskuussa 1972 perustetun Kerhon säännöissä sen tehtäviksi säädettiin lasinpuhaltajan ammatin
vaaliminen ja arvostuksen säilyttäminen sekä jäsenien virkistystoiminta järjestämällä jäsenille tilaisuuksia
ajatusten vaihtoon ja seurusteluun keskenään. Säännöllisiä kokoontumisia Lasinpuhaltajakerholla on
nykyisin kuukausittain kahvitapaamisen merkeissä. Lisäksi Kerho järjestää retkiä sekä tapahtumia, joista
kaupunkilaisetkin pääsevät nauttimaan.
Yleisötapahtumassa pääsee tutustumaan lasinpuhallukseen
Juhlavuoden merkeissä vietetään yleisötapahtumaa teemalla Sulan lasin salat. Tapahtuma pidetään
Riihimäen Lasiaukiolla 21.4.2012 klo 12 - 15 yhteistyössä Lasismin ja Verstakon kanssa. Ohjelmassa on
lasinpuhallusta, ja lisäksi Risto Hytönen muistelee lapsuuttaan lasitehtaalla. Musiikista vastaa Riihimäen
Työväenyhdistyksen soittokunta. Iltapäivällä lasitaiteilija Pertti Meriläinen vetää opastetun kierroksen
Lasimuseon tehdasosastolla, jonne on vapaa sisäänpääsy.
Sama johtokunta jatkaa
Juhlavuottaan viettävä Lasinpuhaltajakerho valitsi vuosikokouksessaan puheenjohtajaksi Pauli Hannikaisen
ja varapuheenjohtajaksi Jaakko Liikasen. Johtokunnan muut jäsenet ovat Erkki Karjalainen, Markku Hjelm,
Sakari Koskinen ja Tapio Ojanen.
Lasinpuhaltajakerhon kokouksessa esille nousi myös huoli kuntaliitosten vaikutuksista Riihimäen
tunnettuuteen. Lasinpuhaltajakerholaiset toivovatkin kuntapäättäjien muistavan kuntaliitoksia ja kuntien
nimiä suunnitellessa, että Riihimäki on maailmanlaajuisesti tunnettu ammattitaitoisen lasinpuhalluksen ja
taidelasin kautta.
Riihimäki tunnetaan lasista
Lasikaupungin maine sai alkunsa, kun vuonna 1910 Karhulasta Hausjärven asemakylään muuttaneet
lasinteon osaavat M. A. Kolehmainen ja A. P. Kolehmainen yhdessä H. G. Paloheimon, K. A. Paloheimon ja
W. Bonsdorffin kanssa perustivat Osakeyhtiö Riihimäen. Toisen kaupungin suurista lasitehtaista, Oy
Kumelan, perustivat vuonna 1937 Kumelan veljekset. Kaupunki on nuorempi kuin sen lasiteollisuus, sillä
Hausjärveen kuuluneesta Riihimäen asemakylästä tuli kauppala vuonna 1922 ja kaupunki vasta vuonna
1960. Kasvavalla lasiteollisuudella oli rautatien ja sahanteollisuuden ohella suuri merkitys kaupungin
kasvuvoimana.
Riihimäkeläisiä lasitöitä on vuosien mittaan ollut esillä lukuisissa kansainvälisissä näyttelyissä, ja voittoja on
tullut useita. Kuninkaallisetkin ovat saaneet Suomen valtion lahjoina riihimäkeläistä kristallia, ja onpa
tilaustyönä Riihimäellä tehty myös arabiprinssin hissin lasiset painikkeet.
Riihimäen lasikaupungin maine elää edelleen: riihimäkeläisten lasitehtaiden perinteitä jatkavat useat uudet
käsityöläiset verstaissaan. Lasinvalmistuksen 4000-vuotista historiaa vaaliva Suomen Lasimuseo sijaitsee
Riihimäellä, ja mainetta ylläpitävät myös Lasinpuhaltajakerho sekä Lasimuseon ystävät.

