HEAR RY:N VUOSIKERTOMUS 2011

YLEISTÄ
Hear ry:llä on ollut aktiivinen vuosi. Kaikilla yhdistyksen eri aloilla toimintaa on
ollut paljon ja myös uusia asioita on aloitettu.
Toimikauden aikana on järjestetty useita suuriakin tapahtumia, muun muassa
yhdistyksen kaikkien aikojen suurin tapahtuma, Höstfest 2011 -festivaali.
Yhteistyötä on ollut myös lukuisien muiden tapahtumanjärjestäjien kanssa.
Tapahtumanjärjestämisestä on tullut yhdistykselle säännöllinen tulonlähde ja
keväällä 2010 alkanut Radio Hear -klubi on jatkunut säännöllisenä toimintana.
Hear ry on tullut toimintakauden aikana selvästi tunnetummaksi. Olemme
myös alkaneet tehdä enemmän yhteistyötä eri oppilaitosten ja opistojen
kanssa muun muassa radiokoulutuksessa ja kehitelleet suunnitelmia
Jyväskylän kaupungin nuorisotoimen kanssa.
Hear ry vietti 5v-juhlaansa 12.8.2011 Jyväskylän Harjulla Hear-paviljongissa.
JÄSENET
Hear ry:ssä on 129 jäsentä. Valtaosa jäsenistä on nuoria ja nuoria aikuisia.
Jäsenmäärä kasvoi vuoden aikana poikkeuksellisen paljon (27 jäsenellä)
johtuen erityisesti Höstfest-tapahtumaan liittyneestä jäsenalennushinnasta.
TALOUS
Yhdistyksen talous on ollut kohtuullisen vakaa ja sekä tulot että menot ovat
kasvaneet aiemmista vuosista. Säännöllisiä tulonlähteitä ovat olleet
Anniskeluravintola Rumassa järjestetyt Radio Hear -klubit, askartelutuotteiden
myynti sekä erilaisten muiden Hear-tuotteiden, muun muassa kassien ja Tpaitojen myynti. Lisäksi askartelutoiminnassa syntyneistä Hear-eläimistä on
saatu myyntituloja. Askartelut on järjestetty kaikille avoimina askartelupäivinä,
joissa uusia tekijöitä on opastettu mukaan toimintaan.
Pääsymaksullisten tapahtumien lipputulot on käytetty kokonaisuudessaan
kyseisten tapahtumien kuluihin. Yhdistyksen muut tulot on käytetty Hearpalvelimen ylläpitokuluihin ja tapahtumien järjestämiseen. Lisäksi vuoden
aikana on hankittu yhdistyksen käyttöön muun muassa maitokärryt, joilla
kuljettaa tavaraa keskusta-alueella.

Hear ry sai avustusta Jyväskylän yliopistolta ja Jyväskylän yliopiston
ylioppilaskunnalta Höstfest-tapahtuman järjestämiseen. Jyväskylän yliopiston
ylioppilaskunta tuki myös keväällä yliopiston Taiteiden ja kulttuurin
tutkimuksen laitoksen opiskelijoiden kanssa järjestettyä Juomatehtaan
pihajuhlaa. Lisäksi Hear ry sai Jyväskylän kaupungilta ensimmäistä kertaa
nuorisoavustuksen, jonka avulla toimintaa on saatu kehitettyä kovasti.
Parantuneen taloustilanteen avulla Hear ry on saanut nopeammat yhteydet
hear.fi-palvelimelleen ja toimintavakaus ja laatu mm. radiolähetyksissä ovat
lisääntyneet huomattavasti.
Jäsenmaksutuloja on kertynyt vuoden aikana 290 euroa.
TAPAHTUMAT
Toimintavuonna on järjestetty tapahtumia vähintään yksi kuukaudessa.
Radio Hear -klubi on järjestetty Jyväskylän Rumassa joka kuukausi kesätaukoa
lukuunottamatta. Keväällä järjestettiin myös toista kuukausittaista Hearpesklubia. Ruman tapahtumat ovat olleet enimmäkseen pääsymaksuttomia.
Muutamalla kerralla on kerätty pääsymaksua esiintyjäpalkkioihin. Radio Hear
-klubi vieraili myös Tampereella huhtikuussa.
Vuoden suurin ja yhdistyksen kaikkien aikojen suurin tapahtuma oli
kaksipäiväinen Höstfest-festivaali, jossa esiintyi yhteensä yli 30
esiintyjäryhmää. Höstfest järjestettiin marraskuussa Ilokivessä ja Ylä-Ruthilla.
Festivaalin ennakkoklubit järjestettiin loka-marraskuussa Jyväskylän Rumassa
ja Tampereen Hertassa. Höstfest-festivaaleilla esiintyi ensimmäistä kertaa
myös ulkomaisia yhtyeitä, joita Hear oli itse tuomassa Suomeen.
Yhdysvaltalaiselle Ryan Francesconille järjestettiin myös toinen esiintyminen
Helsinkiin Kansallisteatterin Lava-klubille.
Muita suurempia tapahtumia järjestettiin muun muassa Ilokivessä. Hear ry oli
mukana myös keväällä Jyväskylän vanhalla Juomatehtaalla järjestetyssä
Juomatehtaan pihajuhla -tapahtumassa tuottamassa ohjelmaa. Jyrock 2011
-festivaaleilla Hear järjesti lauantain teltta-lavan ohjelman ja esiintyjät.
Hear ry on ollut toimintavuoden aikana yhteistyössä Jyväskylän taidemuseon
ja Äkkigallerian kanssa ja järjestänyt ohjelmaa taidenäyttelyiden yhteyteen.
Hear järjesti myös syksyllä ensimmäisen oman suuren taidenäyttelyn
Vakiopaineessa. Näyttelyyn osallistui yli 20 yhdistyksen jäsentä teoksillaan ja
siitä saatiin erittäin hyvää palautetta.
Omien tapahtumien lisäksi Hear on lähettänyt ja arkistoinut kymmenittäin
muiden järjestämiä tapahtumia ja ollut mukana toimittamassa ohjelmistoa
muiden tapahtumiin. Hear on ollut mukana myös Lutakon Silta-klubin
toiminnassa.

RADIO HEAR
Hear ry:n järjestämät tapahtumat pyritään aina radioimaan ja äänittämään.
Myös kaikki kokoukset ovat tulleet suorana lähetyksenä radiosta ja niihin on
voinut osallistua siten muiltakin paikkakunnilta.
Muiden järjestämiä tapahtumia on lähetetty radiossa todella paljon.
Toimikauden aikana on lähetetty muun muassa keikkoja, festivaaleja,
keskustelutilaisuuksia, poliittisia tapahtumia, runotapahtumia ja
näyttelynavajaisia. Yksi sisävesiristeilykin tuli suorana lähetyksenä kun Radio
Hear oli mukana Jyväskylän taidetoimijoiden poikkitaideristeilyllä Päijänteellä.
Radio Hear aloitti vuonna 2011 Jyväskylän kaupunginvaltuuston ja Jyväskylän
yliopiston ylioppilaskunnan kokousten radioinnit suorina lähetyksinä.
Radio Hearin suurin lähetysprojekti oli Jyrock 2011, jonka virallisena radiona
Hear toimi lähettäen suorana lähetyksenä ja arkistoiden kaikki keikat. Hear
teki reportaasin myös muun muassa Yläkaupungin yöstä.
HEAR RECORDS
Joonatan Elokuun CD (Hear003) on valmis julkaistavaksi kunhan rahoitus
järjestyy.
HEARIN PALVELIMET JA TEKNIIKKA
Yhdistys siirsi hear.fi-palvelimensa TNNetin palvelinsaliin ja yhteydet
nopeutuivat 3Mbps nopeudesta 100Mbps nopeuteen. Samalla myös
toimintavarmuus lisääntyi huomattavasti.
Hear ry:llä on työn alla uusi nopeampi ja tilavampi palvelin, jolla on määrä
korvata nykyinen laitteisto vuoden 2012 aikana. Palvelimien ja yhteyksien
kehitys on mahdollistunut etenkin avustusten avulla.
NETTISIVUSTOT
Hear ry:n nettisivuilla oli käynyt toimivuoden lopussa yhteensä noin 4
miljoonaa kävijää. Radio Hearin sivuilla oli käynyt noin 250,000 kävijää.
RADIOTYÖPAJAT
Radiotyöpajoja on järjestetty omasta toimesta Jyväskylässä sekä kutsutusti
Oriveden opistolla Oriveden nauru -tapahtumassa huhtikuun alussa. Opiskelijat
pääsivät kaksipäiväisen työpajan aikana itse testaamaan radion lähettämistä ja
äänen editointia. Molemmat päivät lähetettiin yhdessä opiskelijoiden kanssa
suorana lähetyksenä.
Radiotyöpajatoiminta on vakiintunut yhdistyksen toiminnaksi.

MUUTA
Hear ry on ollut keskusteluissa yhteistyöstä Jyväskylän kaupungin
nuorisotoimen kanssa ja mukana suunnittelemassa vuonna 2012 avattavaa
Veturitallit-nuorisotilaa ja siihen liittyvää toimintaa.
Hear ry:llä oli vuoden aikana yksi harjoittelija Petäjäveden käsi- ja
taideteollisuusoppilaitoksesta avustamassa Höstfest-tapahtuman
järjestämisessä.

