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Riihimäellä järjestettiin Sulan lasin salat –tapahtuma  

Riihimäen lasinpuhaltajakerho järjesti lauantaina yleisötapahtuman 40-
vuotisjuhliinsa liittyen. Järjestäjät ilmoittavat tapahtumapaikaksi 
Riihimäen lasiaukion, mutta kartasta paikka löytyi lopulta nimellä 
Lasitehtaanaukio. Se sijaitsee Hyttikorttelissa lähellä Suomen 
lasimuseota, mutta mitään opasteita ei teiden varsille ollut laitettu. Ne, 
jotka löysivät paikalle, pääsivät tutustumaan Verstakon ja Lasismin 
työtiloihin sekä myymälöihin. Yleisöllä oli myös mahdollisuus päästä itse 
puhaltamaan lasia. 
 

Lasinvalmistuksen seuraaminen kiinnosti monia, sehän oivallettiin jo 
1970-luvun alussa, kun Humppilan uuden lasitehtaan hytin yksi seinä 
rakennettiin ikkunalasista ja kahvilan asiakkaat saivat seurata 
aitiopaikoilta lasinvalmistusta. 
 

Varmaan niiden, jotka nyt tutustuivat Verstakon ja Lasismin tiloihin 
avointen ovien päivänä, on helpompi poiketa myöhemmin ostoksille 
samoihin paikkoihin. Vaikka paikkakunnan isot lasitehtaat ovat 
lopettaneet toimintansa jo vuosia sitten, niin lasikaupungin mainetta 
ylläpidetään näissä pienyrityksissä. 
 

Lasimuseossa kymmenkunta henkilöä osallistui alakerran 
teollisuusosastossa opastettuun kierrokseen. 
 

Tapahtumasta voisi kehittää jokavuotisen tapahtuman. Tällä kertaa se 
liittyi Riihimäen lasinpuhaltajakerhon 40-vuotisjuhlintaan. 
 

 

Lasismin studiossa yleisö pääsi tutustumaan taidelasin valmistukseen.

  
Göran Hongell: Majakka -karahvi  

BLOGIN TUNNUSKUVA  

antiikki, antiikkimessut, vintage, 
taidelasi, designlasi, koristelasi, 
käyttölasi, lasi, vanhat lasiesineet, 
näyttely, vanhan tavaran 
myyntitapahtuma, huutokauppa, 
keräily, keräileminen, osto ja myynti, 
kirpputori, kirppis, finnish design, 
lasitaide, Karhula, Iittala, Riihimäen 
lasi, Kumela, Kauklahti, Nuutajärvi, 
Viiala, lasitehdas, sijoittaminen, 
taide, Okkolin, Nyman, Helander, 
Wirkkala, Sarpaneva, Hongell, 
Aladin, Franck, Tynell, Still  
 
 
 

AVAINSANAT  

 Liity tähän sivustoon
Google-käyttäjäraati

Jäsenet (29) Lisää »

Oletko jo jäsen?Kirjaudu sisään

LUKIJAT  

▼  2012 (158) 

BLOGIARKISTO  

Jaa muille  Ilmoita väärinkäytöstä  Seuraava blogi» Luo blogi  Kirjaudu sisään

Sivu 1/8Lasinkeräilijän Blogi: Riihimäellä järjestettiin Sulan lasin salat –tapahtuma

19.6.2012http://lasinkerailijanblogi.blogspot.fi/2012/04/riihimaella-jarjestettiin-sulan-lasin.html



 

 

 

Lasismin myymälän puolelta johti ovi lasihyttiin.

Lasismin maljakoissa on valinnan varaa värin ja koon suhteen.
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Vanhojen 
lasiesineiden keräilijät 
ry:n ylläpitämässä 

Lasinkeräilijän blogissa on 
ajankohtaisia artikkeleita vanhoista 
suomalaisista lasiesineistä ja niiden 
keräilystä sekä näihin liittyvistä 
tapahtumista. Blogisivustolla on 
myös kattava alan 
tapahtumakalenteri ja kattava 
linkkikirjasto alan toimijoiden 
nettipalstoille.  

Tarkastele koko profiilia 

Vanhojen 
lasiesineiden 
keräilijät ry 

TIETOJA MINUSTA  
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Verstakon hytissä yleisö pääsi tutustumaan sulan lasin saloihin lasitaiteilija-
lasinpuhaltaja Kari Alakosken opastuksella. 
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Lähettänyt Vanhojen lasiesineiden keräilijät ry klo 11:02 ip. 
 

 

 
 

Verstakon myymälän puolellakin oli paljon kuvattavaa.

Lasitaiteilija Pertti Meriläinen opasti yleisöä Suomen lasimuseon teollisuusosastossa. 
 

Suosittele tätä Googlessa

0 kommenttia:  
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