HEAR RY:N TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ERITYISASIOITA 2016

Vuoden 2016 aikana jatketaan panostamista yhteisöradiotoimintaan ja Radio Hearin palvelimia
ja välineitä päivitetään. Hallituksen radiovastaava ja koulutusvastaava selvittävät
mahdollisuuksia koulutuksiin sekä Jyväskylän että muiden kaupunkien oppilaitosten ja muiden
toimijoiden kanssa. Hear käy kouluissa ja yliopistolla kertomassa toiminnastaan ja järjestää
kurssituksia. Yhdistys järjestää myös omia avoimia ja maksuttomia radiokoulutustapahtumia ja
tarjoaa studiotilojaan ja välineitään kiinnostuneiden käyttöön.
Höstfest-musiikkifestivaali järjestetään vuoden tauon jälkeen, peruskorjatussa Ilokivessä.
Tavoitteena on järjestää tapahtuma suurena syksyisenä tapauksena, jonne ihmiset löytävät
jälleen, vaikka muutama vuosi on välissä on jo ollut. Osa festivaaliohjelmasta toteutetaan
ikärajattomana.
Yhdistys jatkaa yhteistyötä oppilaitosten lisäksi kaupungin taidetoimijoiden ja yhteiset arvot
jakavien yhdistysten ja yritysten kanssa.
Yhdistys on valmis ottamaan mukaan toimintaan harjoittelijoita eri oppilaitoksista. Hyviä
kokemuksia työkokeilupaikkojen tarjoamisesta hyödynnetään uusien ihmisten ottamisella
mukaan. Hear pyrkii aktiiviseen toimintaan nuorten ja nuorten aikuisten aktivoimisessa
mielekkääseen tekemiseen. Viime vuosina vahvasti jatkuneeseen uusien ihmisten liittymiseen
yhdistykseen tullaan reagoimaan järjestämällä yhä enemmän jäsenille suunnattuja tapahtumia
ja tapaamistilaisuuksia.
Hear on aktiivinen Jyväskylän tapahtumanjärjestäjien yhteistyössä ja ottaa aktiivisesti kantaa
kaupungin nuoriso- ja kulttuuripolitiikkaan.
Yhdistys järjestää monipuolisia tapahtumia läpi vuoden ja hakee rahoitusta toimintaansa sekä
avustuksista että omilla rahankeruumenetelmillä, muun muassa Hear-korujen myynnillä ja
tapahtumanjärjestämisellä.
Hear ry osallistuu muiden järjestämiin tapahtumiin järjestämällä niihin sisältöä, sekä
tallentamalla ja radioimalla niitä. Tapahtumia pyritään tekemään saavutettaviksi myös ihmisille,
jotka syystä tai toisesta eivät pääse paikan päälle. Hear pyrkii vuoden aikana järjestämään
tapahtumista radiolähetysten lisäksi myös video- ja kuvastriimejä.
Yhdistys pitää kiinni periaatteestaan, että toiminta on hallitukselle ja jäsenille mukavaa eikä
lähde mukaan mihinkään sellaiseen, mikä tuntuu liian ikävältä tai raskaalta

YHDISTYSTOIMINTA
Tapahtumien järjestäjiksi nimetään työryhmiä, joilla on vastuuhenkilö. Vastuuhenkilö on
velvollinen raportoimaan toiminnasta hallitukselle kokouksissa tai muuten sovitusti.
Hallituksen jäsenen estyessä hoitamaan tehtäviään pyritään työt siirtämään toiselle henkilölle

mahdollisimman nopeasti, ettei yhdistyksen toiminta kärsi asioiden liiasta kasaantumisesta.
Hallituksen kokouksia pidetään vähintään kahden kuukauden välein. Hallituksella on
velvollisuus tiedottaa toiminnastaan yhdistyksen jäsenille.
Sihteeri vastaa yhdistyksen asiakirjojen säilyttämisestä ja kokouksien pöytäkirjojen
julkaisemisesta.
Harjoittelijoiden, työkokeilijoiden ja vapaaehtoisten ohjaamisesta ja opastamisesta vastaa
pääasiallisesti puheenjohtaja muun hallituksen avustuksella.

TOIMITILAT
Hear ry pyrkii vuokraamaan itselleen toimitilat vähintään kesän ja syksyn ajaksi. Oma toimitila
mahdollistaa harjoittelijoille paremmat työolosuhteet ja muun muassa vakituisen radiostudion ja
taidetyötilan ylläpidon. Toimitilat voidaan jakaa esimerkiksi jonkin toisen yhdistyksen kanssa.

JÄSENET
Jäsenten hankkimiseksi järjestetään jäsenhankintakampanja. Jokaisen jäsenen tulee tietää, että
Hearissa voi toteuttaa omia ideoitaan ja niihin saa apua muun muassa hallituksen jäseniltä.
Puheenjohtaja vastaa jäsenrekisterin ylläpidosta ja päivityksestä.

HARJOITTELIJAT
Hear ry tiedottaa kouluille ja oppilaitoksille opiskelijoiden mahdollisuudesta hakea harjoittelijaksi
yhdistykseen. Yhdistys toimii yhteistyössä työvoimatoimiston kanssa ja ottaa vastaan ainakin
yhden työkokeilijan tutustumaan ja osallistumaan toimintaan.
Harjoittelijoita ja työkokeilijoita pyritään saamaan mukaan etenkin koulutustoimintaan,
tapahtumanjärjestämiseen ja radiotoimintaan.

TIEDOTUS
Nettisivuille kehitetään kalenteri, johon voi helposti merkitä tapahtumia ja lähetyksiä. Lisäksi
tiedotukseen käytetään jo vakiintuneeseen tapaan yhdistyksen sähköpostilistoja,
Facebook-sivua ja -tapahtumia, Youtubea, Twitteriä, Instagramia ja oppilaitosten
sähköpostilistoja.
Hear ry osallistuu muun muassa yliopistojen järjestömessuille ja myös muihin yhdistyksille
avoimiin tiedotustapahtumiin.
Yhdistyksellä on tiedottaja, jolla on päävastuu tiedotuksesta.

TALOUS
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Rahastonhoitaja hoitaa taloutta reaaliajassa, jolloin kaikki rahaliikkeet ja niihin liittyvät kuitit ja
muut tositteet ovat selvillä ja valmiiksi arkistoituina pitkin vuotta. Yhdistyksen talouden
hoitamisesta pyritään järjestämään koulutuksia, jotta uusia ihmisiä saadaan mukaan tekemään
tätä puolta yhdistystoiminnasta.
Hear hakee aktiivisesti taloudellista avustusta ja yhteistyökumppaneita toimintaansa, jotta
tekemistä rajoittavia taloudellisia esteitä voitaisiin vähentää. Lisäksi järjestetään muita
rahankeräystempauksia ja -klubeja ja myydään tapahtumissa ja nettisivuilla Hear-tuotteita.
Tapahtumanjärjestämisen lipputuloilla pyritään saamaan maltillisesti voittoa kyseisen
tapahtuman kulujen yli muuhun toimintaan käytettäväksi.
Hear ry on voittoa tavoittelematon ja toiminta perustuu pääasiallisesti vapaaehtoistyöhön.

RADIO HEAR
Radio toimii vastavuoroisesti, monipuolisesti ja helposti lähestyttävästi. Radion nettisivuja ja
sosiaalisen median tiedotusta kehitetään ja pyritään tiedottamaan etenkin nuorille
radionkäyttäjile mahdollisuudesta tehdä omia ohjelmia ja kehitellä asioita itse.
Hear ry järjestää muun muassa kouluilla ja tapahtumien yhteydessä radiotyöpajoja ja muita
koulutuksia lähettämisestä ja muusta radiotoiminnasta kiinnostuneille. Opetetaan myös muita
tapahtumanjärjestäjiä lähettämään itse tapahtumiaan sekä kerrotaan mahdollisuudesta pyytää
Hear mukaan arkistoimaan ja radioimaan.
Oppilaitoksille tiedotetaan mahdollisuudesta toimia yhteistyössä Radio Hearin kanssa muun
muassa ilmaisutaidon ja kuvaamataidon kursseilla. Opistojen ja lukioiden erityisille radio- ja
medialinjoille tiedotetaan mahdollisuudesta tehdä projekteja Radio Hearille. Työvoimatoimiston
kanssa tehdään yhteistyötä ja otetaan etenkin nuoria mukaan tutustumaan yhteisöradion
toimittajan elämään.
Yhdistykselle pyritään yhä hankkimaan enemmän äänityslaitteita ja muita radiotarvikkeita
lainattavaksi tekijöille, joilla ei ole omaa välineistöä. Toimintaa rajoittavista teknisistä
vaikeuksista pyritään yhä pääsemään eroon laadukkaammilla ja helppokäyttöisemmillä teknisillä
välineillä.
Radio Hear jalkautuu aiempien vuosien tapaan myös muihin kuin musiikkitapahtumiin, muun
muassa taidenäyttelyihin, runoustapahtumiin, kulttuurifestivaaleihin ja poliittisiin tilaisuuksiin.
Hear jatkaa Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokousten ja tapahtumien
radiointeja ja arkistointia.

TAPAHTUMAT
Hear järjestää vähintään yhden tapahtuman kuukaudessa. Yhdistys järjestää keikkoja
paikallisille yhtyeille ja tilaisuuksia, joita muut eivät järjestä.
Yhdistys järjestää Höstfest-festivaalin 14.-15.10.2016 Ilokivessä. Festivaali keskittyy
laadukkaaseen ja monipuoliseen elävään musiikkiin ja ottaa rohkeastikin riskejä varman tuoton
sijaan. Höstfest on monitaiteinen, valtakunnallisesti kiinnostava festivaali, jota järjestämässä on
suuri joukko sekä ammattitaiteilijoita että harrastelijoita. Tekemisen ytimessä on suuri joukko
vapaaehtoisia ja yleisö pyritään ottamaan mukaan myös tapahtuman ideointiin ja tuotantoon.
Ohjelmaa järjestetään myös alle 15-vuotiaille ja heidän kanssaan.

Tapahtumia järjestetään myös yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Hear ry järjestää
ohjelmaa muun muassa ylioppilaskunnan kanssa, taidenäyttelyjen yhteyteen ja avustaa
yhteistyöllä galleriatoimintaa. Toimintaa kaupungin tapahtumanjärjestäjien yhteenliittymä JKL
Massive ry:n kanssa jatketaan. Hear osallistuu Jyrock-festivaalin ohjelmatuotantoon ja järjestää
ohjelmakokonaisuuden Yläkaupungin Yöhön 21.5.2016.
Hear ry järjestää ravintoloissa toteutettavien tapahtumien lisäksi tapahtumia myös muissa
tiloissa. Yhdistys on tiiviissä yhteistyössä myös muiden taidejärjestöjen kanssa, muun muassa
porilaisen Tehdas ry:n, Random Doctors -kollektiivin, kouvolalaisen Jättömaa ry:n sekä
jyväskyläläisen Äkkigallerian kanssa.
Tapahtumien pääsymaksut pyritään pitämään alhaisina ja järjestetään mahdollisimman paljon
maksuttomia tapahtumia.
Jokaiselle järjestettävälle tapahtumalle valitaan vastuuhenkilö, joka tiedottaa tekemisistään
hallitukselle. Tapahtumaan määrätty vastuuhenkilö on päävastuussa tapahtuman
järjestämisestä ja siitä tiedottamisesta.

NETTISIVUT JA PALVELIMET
Kaikki oleellinen ja ajankohtainen tieto tulee löytyä nettisivujen ja Facebookin kautta. Tiedotusta
täydennetään Youtubessa, Twitterissä ja Instagramissa toimimisella.
Hear ylläpitää omalla palvelimellaan jäsenilleen sähköpostia, kotisivutilaa, tietokantoja,
IRC-kanavaa, nettiradiopalveluita ja muita striimauspalveluita sekä sähköpostilistoja. Käyttäjien
toiveiden pohjalta ollaan avoimia uusille toiminnoille. Hearin oma palvelin toimii mahdollisimman
avoimena tilana yhdistyksen jäsenten toiminnalle.

HEAR RECORDS
Hear Records julkaisee pienten bändien äänitteitä mahdollisuuksien mukaan. Jos taloudellisia
mahdollisuuksia levynjulkaisuun ei ole musiikkia voidaan julkaista myös pelkästään
digitaalisessa muodossa nettisivuilla. Vuonna 2016 pyritään valmistelemaan ainakin yksi
kasetti- ja nettijulkaisu pohjautuen Höstfest-festivaalin äänityksiin.

MUUTA
Kaikessa toiminnassa kiinnitetään huomiota ympäristövaikutuksiin ja pyritään muun muassa
suosimaan kierrätysmateriaaleja ja välttämään turhaa tavaroiden ja ihmisten siirtelyä ja
paperinkulutusta. Yhdistys pyrkii suosimaan yhteistyökumppaneissaankin samat arvot jakavia
toimijoita. Hear toimii aktiivisesti avoimen kaupunkitilan ja kaupunkikulttuurin puolestapuhujana
sekä itsenäisesti että yhteistyössä Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän yliopiston kanssa.
Yhdistys ottaa mahdollisimman ennakkoluulottomasti kaikenikäisiä ihmisiä mukaan osaamaan.
Yhdistystoiminta pidetään mukavana eikä stressata asioista liikaa tai lähdetä tarpeettomasti
mukaan ikäviin asioihin.

