HEAR RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2017

YLEISTÄ
Vuonna 2017 Hear ry on keskittynyt erityisesti radiotoimintaan ja yhteistyötapahtumiin muiden kanssa.
Radiota ja hear.fi-palvelinta on kehitetty entistäkin avoimemmaksi alustaksi toteuttaa erilaisia projekteja
sekä yksityisten ihmisten että yhteisöjen toimesta.
Radiossa on pyörinyt säännöllisiä viikottaisia ja satunnaisempia ohjelmia ja uusien ohjelmien aloittamista
on helpotettu järjestämällä kursseja ja yhteistoimintaa muun muassa nuorisojärjestöjen ja opiskelijoiden
kanssa. Hearin toiminta on ollut vuonna 2017 suunnattua erityisesti nuorille ja opiskelijoille.

JÄSENET JA HALLITUS
Hear ry:ssä oli toimintakauden lopussa 204 jäsentä. Valtaosa jäsenistä on nuoria ja nuoria aikuisia. Kaikkien
jäsenten osallistumisen mahdollisuuksia pyritään helpottamaan kehittämällä etäosallistumista sekä
kokouksiin että tapahtumiin. Jäseneksi on pyritty houkuttelemaan ihmisiä erilaisilla taustoilla ja pyritty
pitämään kynnys mukaantuloon mahdollisimman matalana.
Hallituksen kokoonpano vuonna 2017:
Kyösti Ylikulju (puheenjohtaja)
Stina Savilehto (rahastonhoitaja)
Kirsti Hirvinen (sihteeri)
Hanna Tyvelä
Sami Virtanen
Visa Uotila
Petrus Piironen
Helena Hirvinen
Taneli Tulkki
Sami Siivola (varajäsen)
Tero Uuttana (varajäsen)
Sirpa Varis (varajäsen)

TALOUS
Yhdistyksen taloudellinen tilanne oli toimivuoden alussa hyvä edellisen vuoden erinomaisesti
onnistuneiden tapahtumien (mm. Höstfest) myötä. Keskeisinä myyntituotteina ovat olleet
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 ja Jyväskylän kaupungilta
(nuorisoavustuksen).
Yhdistyksen tulot ja avustukset on käytetty toimistostudion vuokraan, Hear-palvelimen ylläpitoon,
nettiyhteyskuluihin, tapahtumien ja esiintyjien kuluihin ja jäsenille suunnattuun toimintaan. Yhdistys ei tee
voittoa. Toimivuonna 2017 ei järjestetty isoja tapahtumia, jonka myötä sekä tulojen että menojen suuruus
on pienentynyt huomattavasti edellisestä vuodesta.

TAPAHTUMAT
Hear on järjestänyt ohjelmaa muun muassa Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan tapahtumiin. Lisäksi on
järjestetty muutamia pienimuotoisia klubeja ja muita esiintymisiä.
Omien tapahtumien lisäksi Radio Hear on lähettänyt ja arkistoinut kymmenittäin muiden järjestämiä
tapahtumia ja ollut mukana toimittamassa ohjelmistoa muiden tapahtumiin. Hear myös lainaa ja vuokraa
hyvin pienillä kustannuksilla laitteistoa muille toimijoille.

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

HEAR RECORDS
Hear Records suunnitteli edelleen kasettijulkaisua äänitetyistä keikoista. Julkaisun kehittely jatkuu 2018.

HEARIN PALVELIMET JA TEKNIIKKA
Hearin tekniikka on toiminut hyvin ja luotettavasti, mutta palvelimen uusiminen ja
varmuuskopiointijärjestelmien kehittäminen ovat ajankohtaisia. 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. Loppuvuodesta aloitettiin uusi radioprojekti Veturitalleilla TUFF ry:n kanssa. Tarkoitus
on saada koulutettua uusia radiontekijöitä aloittamaan uusia ohjelmia.
Radiotyöpajatoiminta on yhdistyksen vakiintunutta toimintaa ja osallistuminen on mahdollista hyvin
matalalla kynnyksellä.

