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TIIVISTELMÄ
Hear ry keskittyy 2010 aikana erityisesti hallituksen ja jäsenten toiminnan
aktivoimiseen ja kehittämiseen sekä radiotoimintaan. Työtehtävien jakamista
selkeytetään ja toiminnasta tehdään avoimempaa ja tehokkaampaa.
Yhdistyksen nettisivut uusitaan ja radiossa siirrytään viikko-ohjelmaan.
Yhdistys järjestää tapahtumia ainakin Jyväskylässä ja Turussa ja hakee
rahoitusta toimintaansa sekä apurahoilla että muilla rahankeruumenetelmillä.
Tiedotuksessa otetaan käyttöön viikkotiedote ja nettiforumista tehdään
ensisijainen keskustelualue.
Yhdistys pitää kiinni periaatteestaan, että toiminta on hallitukselle ja jäsenille
mukavaa eikä lähde mukaan mihinkään sellaiseen, mikä tuntuu liian ikävältä
tai raskaalta.
HALLITUS
Hallituksen vastuualueet jaetaan selkeästi eri hallitusroolien kesken muun
muassa Hear ry:n kehittämissuunnitelmaa apuna käyttäen.
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 kerran kuukaudessa. Hallituksella on
velvollisuus tiedottaa toiminnastaan yhdistyksen jäsenille.
Sihteeri vastaa yhdistyksen asiakirjojen säilyttämisestä ja kokouksien
pöytäkirjojen julkaisemisesta. Yhdistyksen osoitteeksi tulee sihteerin osoite.
JÄSENET
Jäsenten määrää pyritään lisäämään ja aktivoimaan mukana olevia mukaan
toimintaan. Jokaisen jäsenen tulee tietää, että Hearissa voi toteuttaa omia
ideoitaan ja niihin saa apua muun muassa hallituksen kautta.

Sihteeri vastaa jäsenrekisterin ylläpidosta ja päivityksestä.
HARJOITTELIJAT
Hear ry tiedottaa kouluille oppilaiden mahdollisuudesta tulla harjoittelijaksi
yhdistykseen. Myös uusia oppipoikia otetaan mukaan toimintaan jos
kiinnostuneita ilmenee ja osaavia ohjaajia löytyy.
TIEDOTUS
Tiedotusta yhdistyksen asioista ja tekemisistä kehitetään edelleen. Tiedotusta
parannetaan sekä tarkentamalla tiedottajan vastuualueita että kehittämällä
teknisiä välineitä.
Nettisivuille tehdään kalenteri, johon voi helposti merkitä tapahtumia ja
lähetyksiä.
Tiedottaja tiedottaa yhdistyksen tapahtumista viikkotiedotteella, johon
sisällytettäville asioille määrätään deadline. Tiedottaja seuraa aktiivisesti myös
yhdistyksen kalenteria ja forumia.
Hear ry osallistuu järjestömessuille ja mahdollisesti myös muihin yhdistyksille
avoimiin tiedotustapahtumiin.
Lähinnä tiedottamiseen tarkoitetun yhdistyksen postituslistan ja hallituksen
sisäisen postituslistan rinnalla lisätään Hear Forumin käyttöä ja kannustetaan
keskusteluja sinne. Forumilla käytävistä keskusteluista tiedotetaan myös
tiedotesähköposteissa.
TALOUS
Yhdistyksen tilikausi muutetaan kalenterivuodeksi eli alkamaan
vuodenvaihteesta ja päättyen seuraavaan.
Rahastonhoitaja hoitaa taloutta reaaliajassa, jolloin kaikki rahaliikkeet ja niihin
liittyvät kuitit ja muut tositteet ovat selvillä ja valmiiksi arkistoituina pitkin
vuotta.
Hear ry:lle hankitaan Y-tunnus helpottamaan rahaliikennettä muiden
toimijoiden kanssa.
Hear hakee aktiivisesti rahallista avustusta toimintaansa kaikista mahdollisista
suunnista. Lisäksi järjestetään muita rahankeräyksiä ja myydään tapahtumissa
ja nettisivuilla Hear-tuotteita.
Rahastonhoitaja vastaa yhdistyksen rahaliikenteestä ja hoitaa ensisijaisesti
laskunmaksun ja talouteen liittyvien asiakirjojen säilyttämisen.

RADIO HEAR
Vuonna 2010 Hear ry keskittyy erityisesti radion kehittämiseen. Yhdistykselle
nimetään radiovastaava, joka suunnittelee ja organisoi radion toimintaa.
Radio Hear siirtyy ohjelmistoltaan viikko-ohjelmaan, jossa jokaiselle päivälle on
suunniteltu ohjelmistoa. Radion ohjelmisto toimii nettisivuilla olevan kalenterin
kautta ja se on helposti hallinnoitava yhdistelmä uusia lähetyksiä ja uusintoja.
Keikkaäänityksiä ja lähetysarkistoa käytetään pohjana viikko-ohjelmalle.
Lähettäjien ja kuuntelijoiden määrää lisätään muun muassa paremmalla
ohjeistuksella ja tiedotuksella. Nettisivuille lisätään kuunteluohjeiden lisäksi
myös lähetysohjeet. Radion vastavuoroisuutta, monipuolisuutta ja
lähestyttävyyttä parannetaan entisestään.
Radion kuuntelusivua kehitetään ja muun muassa lähetettävistä ja uusittavista
tapahtumista pistetään näkyviin myös julisteita ynnä muuta kuvamateriaalia.
Hear ry järjestää 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.
Yhdistykselle pyritään hankkimaan äänityslaitteita lainattavaksi tekijöille, joilla
ei ole omaa välineistöä.
Radio Hear on vuoden 2010 aikana mukana ainakin Jyrockissa, Yläkaupungin
yössä, NS.Klubeilla, Hulinaklubeilla, Praesens-klubeilla, Somethin' Else
klubeilla, Rentukka Rockissa, Älä vaivaudu! klubissa, Ilmiö-festivaalissa,
Flow'ssa, Naamoilla, Rentukka Rockissa, Kontufolkissa, Summer Jazzissa, Làbasissa, Avaruusklubeilla ja Lunatic Eclipse -klubeilla.
TAPAHTUMAT
Yritetään löytää Jyväskylästä uusia paikkoja järjestää tapahtumia. Järjestetään
ainakin yksi suurempi tapahtuma ja aloitetaan kuukausittainen Radio Hear
-klubi.
Tapahtumia järjestetään myös yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Yksi
yhteistyötapahtuma järjestetään jo alkuvuodesta esimerkiksi Ilokiven
yläkerrassa. Hear ry järjestää ohjelmaa myös muun muassa taidenäyttelyjen
yhteyteen.
Jatketaan tapahtumien järjestämistä Turussa. Vuoden 2010 alussa on tulossa
ainakin kaksi Radio Hear -klubia. Hear Radio Päivä 6 järjestetään mahdollisesti
Turussa ja myös Mielikuvia-tapahtumaa voisi viedä sinne.
Järjestetään nuorisotapahtuma esimerkiksi Jyväskylän Siperiassa.

Tapahtumien pääsymaksut pyritään pitämään alhaisina.
Jokaiselle järjestettävälle tapahtumalle valitaan vastuuhenkilö, joka tiedottaa
tekemisistään hallitukselle. Tapahtumaan määrätty vastuuhenkilö on
päävastuussa tapahtuman järjestämisestä ja siitä tiedottamisesta.
NETTISIVUT JA PALVELIMET
Yhdistyksen ja radion nettisivut uusitaan kokonaan vuoden 2010 alkupuolella.
Kaikki oleellinen ja ajankohtainen tieto tulee löytyä nettisivujen kautta.
Hearpedia kehitetään joko toimivammaksi tai se museoidaan.
Palvelimien luotettavuutta ja ominaisuuksia kehitellään edelleen. Ylläpitoon
koitetaan löytää avuksi uusia luotettavia ihmisiä.
HEAR RECORDS
Julkaistaan jo kauan rahoitusta vaille valmiina ollut Hear002 tavalla tai toisella.
Lisäksi yhteistyössä Helmi-levyjen ja Linnunlaulupubin kanssa julkaistaan
kevään aikana ainakin yksi 7".
Hear Recordsin toiminta sovitetaan yhdistyksen resursseihin. Levynjulkaisua
tehdään mahdollisuuksien mukaan ja jokaiselle projektille nimetään
vastuuhenkilö.
Jos taloudellisia mahdollisuuksia levynjulkaisuun ei ole musiikkia voidaan
julkaista myös pelkästään digitaalisessa muodossa nettisivuilla.
MUUTA
Kaikessa toiminnassa kiinnitetään huomiota ympäristöasioihin ja pyritään
muun muassa suosimaan kierrätysmateriaaleja ja välttämään turhaa
tavaroiden ja ihmisten siirtelyä ja paperinkulutusta. Yhdistys pyrkii toimimaan
mahdollisimman epäkaupallisesti ja suosimaan yhteistyökumppaneissaankin
samat arvot jakavia toimijoita.
Yhdistystoiminta pidetään mukavana eikä stressata asioista liikaa tai lähdetä
tarpeettomasti mukaan ikäviin asioihin.

