HEAR RY:N VUOSIKERTOMUS 2010

YLEISTÄ
Hear ry on tänäkin vuonna kehittynyt ja kasvanut voimistuvalla sykkeellä ja
nousujohteisella tahdilla. Kaikilla yhdistyksen eri aloilla toimintaa on ollut
paljon ja myös uusia asioita on aloitettu.
Toimikauden aikana on järjestetty useita suuriakin tapahtumia ja tehty
yhteistyötä lukuisien muiden tapahtumanjärjestäjien kanssa.
Tapahtumanjärjestämisestä on tullut yhdistykselle säännöllinen tulonlähde ja
keväällä 2010 alkanut Radio Hear klubi on menestynyt hyvin.
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.
Yhdistys on ollut mukana myös Lutakon Silta-klubin toiminnassa ja
tarkoituksena on viedä tätä toimintaa huomattavasti pidemmälle vuoden 2011
aikana.
Hear ry:n tiedotus on vuoden aikana painottunut Radio Hearin kotisivuille,
sähköpostilistoihin, Facebookiin ja Twitteriin. Hear Forumin, Hearpedian ja
muiden omien sivustojen käyttö on käytännössä lopetettu.
JÄSENET
Hear ry:ssä on 102 jäsentä. Valtaosa jäsenistä on nuoria ja nuoria aikuisia.
TALOUS
Yhdistyksen talous on ollut vakaa. Aiemmin huolena ollut tulonlähteiden
tyrehtyminen tapahtumanjärjestämisen vähentyessä on helpottanut
Anniskeluravintola Ruman avauduttua Jyväskylään ja säännöllisen
klubitoiminnan jatkuttua. Lisäksi askartelutoiminnassa syntyneistä Heareläimistä on saatu myyntituloja.
Hear ry sai apurahaa Jyväskylän yliopistolta Höstfest-tapahtuman
järjestämiseen. Lisäksi TNNet tarjosi nettiyhteydet Jyrock 2010 -lähetyksiin.
Jäsenmaksutuloja on kertynyt vuoden aikana 60 euroa.
TAPAHTUMAT

Toimintavuonna on järjestetty tapahtumia vähintään yksi kuukaudessa.
Jyväskylässä jo pidemmän aikaa vallinut ongelma ohjelmallisten ravintoloiden
lopettaessa toimintaansa on helpottanut muutaman uuden yrityksen myötä.
Radio Hear klubi muutti Turusta myös Jyväskylään ja se on järjestetty
Rumassa joka kuukausi. Talvella aloitti myös perjantaisin järjestettävä
Hearpes-klubi, jonka jälkeen säännöllinen klubi on pidetty Rumassa kaksi
kertaa kuukaudessa.
Vuoden suurin tapahtuma oli kaksipäiväinen Höstfest-festivaali "Kympin Hösti",
jossa esiintyi yhteensä 14 esiintyjäryhmää. Höstfest järjestettiin lokakuussa
Rumassa ja Vakiopaineessa. Muita suurempia tapahtumia järjestettiin muun
muassa Ilokivessä. Hear ry oli mukana myös keväällä Jyväskylän vanhalla
Juomatehtaalla järjestetyssä Tutkintotehdas-tapahtumassa tuottamassa
ohjelmaa.
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
Radio Hearissa on ollut ohjelmaa ja kuuntelijoita vaihtelevasti, mutta
lisääntyvässä määrin. Keväällä 2010 radiossa oli käytössä viikkokalenteri ja se
vaikutti ohjelman ja kuuntelijoiden määrään todella paljon. Ylläpitoajan
riittämättömyyden vuoksi radio pääsi kuitenkin vuoden aikana taas
hiljentymään ja ohjelmisto on keskittynyt enemmän tapahtumien radiointiin.
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.
Radio Hearin suurin lähetysprojekti oli Jyrock 2010, jonka virallisena radiona
Hear toimi lähettäen suorana lähetyksenä ja arkistoiden kaikki keikat. Hear
teki reportaasin myös muun muassa Yläkaupungin yöstä ja Summer Jazzista.
Hear ry maksaa radiotoiminnastaan korvauksia Teostolle ja Gramexille.
HEAR RECORDS
Hear Records julkaisi Väärä raha/Pekka Kumpulainen split 7":n yhteistyössä
Helmi-levyjen ja Linnunlaulupubin kanssa syksyllä 2010. Joonatan Elokuun CD
on lähes julkaisuvalmis ja siihen on kerätty jo tarvittava rahoitus.

Hear001-julkaisua (7" vinyyli Mats Swan: Seksin kuningas) on myyty
toimintakauden aikana muutamia kappaleita.
HEARIN PALVELIMET JA TEKNIIKKA
Toimivuoden aikana Hear ry:n käytössä on ollut kaksi palvelinta. Palvelimet
toimivat 3/3Mbps ja 100Mbps -yhteyksien päässä Jyväskylässä. Nopeampi
palvelin on ollut vain radiokäytössä peilaamassa Radio Hearia kuuntelijoille.
Palvelimia on ylläpidetty yhdistyksen omin voimin ja niiden rahoitus on ollut
suurelta osin muutamien jäsenten harteilla. 100Mbps palvelin oli vuoden 2010
ilmaiseksi käytössä puheenjohtajan Järviradio-yhteyksien kautta.
NETTISIVUSTOT
Hear ry:n nettisivuilla oli käynyt toimivuoden lopussa yhteensä 3,968,925
kävijää. Radio Hearin sivuilla oli käynyt 235,938 kävijää, Hearpedian
3,636,762 ja Hear ry:n 11,017.
RADIOTYÖPAJAT
Radiotyöpajoja on järjestetty omasta toimesta Jyväskylässä sekä kutsutusti
Jyväskylän ammattiopistolla. Opiskelijat pääsivät itse testaamaan radion
lähettämistä ja äänen editointia. Koko päivä lähetettiin yhdessä opiskelijoiden
kanssa suoraa lähetystä, ja myöhemmin lähetys uusittiin niin yleisön kuin
toimittajienkin pyynnöstä.
Radiotyöpajatoiminnasta on muodostumassa Hearille vähitellen melko
säännöllistä toimintaa.
MUUTA
Hear ry on ollut keskusteluissa yhteistyöstä Jyväskylän kaupungin
nuorisotoimen ja Ushanga ry:n kanssa. Vuoden aikana on tehty pohjaa
tulevalle yhteistyölle, jonka uskoisi tuottavan hedelmää jo ensi vuoden aikana.

