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Suurin saavutukseni keramiikan saralla on
keramiikka-aiheinen podcast eli Keramiikkaradio.

-
Toinen tuotantokausi on juuri polkaistu käyntiin.

Keramiikkaradio on saanut upean vastaanoton
keramiikan kentällä ja olen saanut monipuolisesti
erilaisia vieraita podcastiin haastateltaviksi.
Keramiikan alalla on selvästi ollut tarvetta
kokoavalle voimalle.



Olen niin ylpeä ja onnellinen esimerkiksi legendaarisen
Heljä Liukko-Sundströmin jaksosta. On vaikuttavaa
kuulla tarinoita vuosikymmenten takaa ja on tärkeää

sukupolville.
-
Podcastissa on kuultu artesaaniopiskelijoita, aloittavia
yrittäjiä, muotoilijoita ja käsityöläisiä ja ihmisiä eri
puolilta Suomea. Keramiikkaradiota kuunnellaan laajalti

podcastin äärelle.

taltioida näitä muistoja talteen myös tuleville

ja keramiikkaan vihkiytymättömätkin ovat löytäneet



Keramiikkaradio opettaa, viihdyttää ja yhdistää ihmisiä.
Keramiikkaradio saa hymyn huulille. Jaksot tulevat
kestämään aikaa, joten niitä voi kuunnella vielä vuosien
päästä. Tarkoituksena olisikin tehdä monen monta
tuotantokautta, sillä upeita keraamikkoja löytyy Suomesta
paljon. Haaveenani on tehdä Keramiikkaradiosta
keraamikkojen yhteisö ja kehitellä esimerkiksi
keramiikkatapahtumia.



"Keramiikan tekemisen historia on ikiaikainen ja
kulkenut kulttuurin mukana perinteineen
vuosituhansien läpi löytäen nykyhetkestä tekijät ja
viestinviejät, niin että alan perintö, ymmärrys ja
tieto siirtyvät kestävällä tavalla ja samalla aina
inspiroivalla ja uudella tavalla eteenpän. Ilona omalla
toiminnallaan nykyhetkessä ja Ilonan podcast
”Keramiikkaradio” ovat juuri tällaisia viestinviejiä.
Keramiikkaradion läsnäolevat keskustelut radion
vieraiden työtilojen tunnelmissa tallentavat ja tuovat
esiin monipuolisuudessaan keramiikka-alan
ammatti-identiteetin. Keramiikkaradio tallentaa alan
yhteistä kieltä kaikille kuulijoille."
-
Outi Roos
lehtori, TaM, KteO
opettajani Forssan ammatti-instituutissa



-

Palautetta kuuntelijoilta:
“Oli aivan ihana jakso ja super inspiroiva, kiitos Ilona, tää on
meille kaikille super tärkeetä. Uskon että moni muu on ihan
samaa mieltä mun kanssa.”

“Mieletöntä elämänviisautta ja ihmisyyden näkemistä.”
-
“Löysin Keramiikkaradion lauantaina ystäväni suosituksesta ja
nyt olen jo kuunnellut kaikki jaksot.”
-

Keramiikkaradion kanssa! Olen kuunnellut suurimman osan
jaksoista ja tosi kiinnostavia - kiitos tähänastisista. Heljän
haastattelua kuunnellessani mietin, että näiden tarinoiden
tallentaminen on oikeasti aika iso kulttuuriteko, joten tosi

"Ihan vaan halusin sanoa että hienoa duunia

hienoa että oot lähtenyt hommaa tekemään."
-
"14 erittäin mielenkiintoista jaksoa keramiikan opiskelusta,
käsityöläisen yrittäjyydestä, keramiikka taiteen tekemisestä,
rakkaudesta savitöiden tekemiseen. Jokainen haastateltu
keraamikko kertoo elämästään isolla sydämellä paljon
ajatuksia herätellen. Eräässä jaksossa puhuttiin käsillä
näkemisestä ja siitä miten hienoa se on. Minulle ”käsillä
näkeminen” on päivittäistä niin arjessa kuin juhlassakin, sillä
silmäni eivät näe. Kädet ovat silmäni."



-

Keramiikkaradiota voi kuunnella lähes kaikissa
podcastpalveluissa kuten Spotifyssa. Tärkeimmät
somekanavat ovat Instagram ja Facebook, joista
podi löytyy nimellä Keramiikkaradio. Tällä hetkellä
podia voi kuunnella myös osoitteessa
hasajaputu.com/keramiikkaradio.

Minut ja keramiikkani löytää Instagramista ja
Facebookista nimellä @ilona.hasanen.



-

-

Käykää kuuntelemassa Keramiikkaradion jaksoja!

Ensimmäisessä jaksossa Taru Kankalan kanssa
puhumme keramiikka-artesaanikoulutuksesta. Anne
Linnan kanssa puhumme käsillä näkemisestä ja Heljä
Liukko-Sundströmin kanssa kurkistetaan Arabian
tehtaan saloihin.

Iloisia kuunteluhetkiä !


