HEAR RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2016

YLEISTÄ
Toimikauden aikana järjestettiin seitsemättä kertaa Höstfest-festivaali Jyväskylän Ilokivessä ja siitä
muodostui kaikilla mittareilla mitattuna kaikkien aikojen paras. Kaksipäiväisessä tapahtumassa
esiintyi noin 30 esiintyjää ja kävijöitä oli runsaat 1000 henkilöä. Ensimmäistä kertaa osana
Höstfestiä järjestettiin myös ikärajaton Höstfest.
Yhdistys on järjestänyt säännöllisesti myös muita tapahtumia erilaisille yleisöille ja yhteistyötä on
ollut myös lukuisien muiden tapahtumanjärjestäjien kanssa. Radiotoimintaan hankittiin toimivuoden
aikana uutta laitteistoa ja uusia lähettäjiä koulutettiin mukaan toimintaan.
Radiossa on pyörinyt säännöllisiä viikottaisia ja satunnaisempia ohjelmia ja monia uusia ihmisiä on
osallistunut toimintaan. Toimintaa on pyritty suuntaamaan vahvasti myös nuorille ja järjestämään
ikärajatonta toimintaa.

JÄSENET
Hear ry:ssä on 202 jäsentä. Valtaosa jäsenistä on nuoria ja nuoria aikuisia. Jäsenmäärä kasvoi
vuoden aikana 7 jäsenellä. Jäseneksi on pyritty houkuttelemaan ihmisiä erilaisilla taustoilla ja
pyritty pitämään kynnys mukaantuloon mahdollisimman matalana.

TALOUS
Yhdistyksen taloudellinen tilanne oli toimivuoden alussa kohtuullinen järjestettyjen tapahtumien ja
tuotemyynnin avulla. Keskeisenä myyntituotteina olivat askartelutoiminnassa syntyneet
Hear-eläimet ja Höstfest-tuotteet. Askartelut on järjestetty kaikille avoimina askartelupäivinä, joissa
uusia tekijöitä on opastettu mukaan toimintaan.
Hear ry sai taloudellista tukea Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnalta, Musiikin Edistämissäätiöltä
ja Jyväskylän kaupungilta (nuorisoavustuksen).
Yhdistyksen tulot ja avustukset on käytetty tapahtumien kuluihin, toimistostudion vuokraan,
Hear-palvelimen ylläpitoon, nettiyhteyskuluihin ja jäsenille suunnattuun toimintaan. Yhdistys ei tee
voittoa. Vuoden lopun paremman taloudellisen tilanteen avulla yhdistykselle hankittiin vihdoin uusia
radiolähetysvälineitä ja korjattiin heikossa kunnossa olevia laitteita.

TAPAHTUMAT

Toimintavuonna on järjestetty useita tapahtumia erilaisille kohderyhmille. Radio Hear -klubeja
järjestettiin Ylä-Ruthilla ja Vakiopaineessa sekä Sohwilla sekä klubeja että brunsseja. Lisäksi Hear
on järjestänyt ohjelmaa muun muassa Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan tapahtumiin ja
Yläkaupungin Yöhön.
Höstfest 2016 -festivaali järjestettiin Jyväskylässä 14.-15.10.2016. Seitsemättä kertaa järjestetty
tapahtuma saavutti kävijätavoitteensa ja oli kaikilla mittareilla mitattuna todella onnistunut
tapahtuma. Viikonlopun aikana esiintyi yhteensä noin 30 esiintyjäryhmää yhteensä kolmella eri
lavalla. Osana Höstfestiä järjestettiin myös ikärajaton päivätapahtuma, joka onnistui erinomaisesti.
Höstfest-festivaali on valtakunnallisesti merkittävä musiikkifestivaali, jonka paikka syksyn avaajana
on vakiintunut. Festivaalin järjestäminen vaatii kuitenkin valtavan suuren panostuksen
vapaaehtoisilta, eikä sen järjestämisestä makseta kellekään palkkioita. Vapaaehtoisia Höstfestin
järjestämiseen osallistui yli 40 henkilöä.
Omien tapahtumien lisäksi Radio Hear on lähettänyt ja arkistoinut kymmenittäin muiden järjestämiä
tapahtumia ja ollut mukana toimittamassa ohjelmistoa muiden tapahtumiin.

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 jälleen todella paljon. Toimikauden aikana on
lähetetty muun muassa keikkoja, festivaaleja, keskustelutilaisuuksia, poliittisia tapahtumia,
runotapahtumia ja näyttelynavajaisia. Hear radioi kaikki Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan
kokoukset suorina lähetyksinä.

HEAR RECORDS
Hear Records suunnitteli edelleen kasettijulkaisua äänitetyistä keikoista. Julkaisun kehittely jatkuu
2017.

HEARIN PALVELIMET JA TEKNIIKKA
Hearin tekniikka on toiminut pohjimmiltaan hyvin. Radio Hearilla toimii WWW-pohjainen
ohjelmanajastusjärjestelmä ja kaikkia nettisivustoja on pidetty ajan tasalla. Tekniikan ylläpito
tapahtuu vapaaehtoisvoimin ja varoja palvelinpaikan kuluihin kerätään tapahtumanjärjestämisellä
ja tuotemyynnillä.
Hearin nettisivut toimivat avoimena tilana kaikkien yhdistyksen jäsenten käyttötarkoituksiin.

RADIOTYÖPAJAT
Radiotyöpajoja on järjestetty omin voimin Jyväskylässä useaan otteeseen. Kaikkia
radiotoiminnasta kiinnostuneita on opastettu Radio Hearin studiolla ja välineet ohjelmien
tekemiseen on lainattu yhteisvastuullisesti. Radiotyöpajatoiminta on yhdistyksen vakiintunutta
toimintaa ja osallistuminen on mahdollista hyvin matalalla kynnyksellä.

