
 
HEAR RY 
 
Toimintasuunnitelma 2020 

 
 
 
 

 
ERITYISASIOITA 2020 
 
Vuosi 2020 on Hear ry:n radiovuosi, jolloin keskitytään erityisesti kehittämään Radio Hearin toimintaa. 
Maaliskuussa alkanut poikkeustila maailmanlaajuisen COVID-19 -pandemian seurauksena on tuonut 
poikkeuksellisen toimintatilan myös Hearin kaltaiselle radiolle, jonka toiminta on täysin hajautettua ja 
mahdollista ylläpitää ilman ihmisten fyysisiä kohtaamisia. Koronaviruksen vaikutukset ovat 
vuosikokoukseen mennessä olleet Hear ry:n radiotoimintaa vahvasti vilkastuttavia. 
 
Radio Hear tarjoaa radiopalvelimiaan ja välineitään kaikkien radiotoiminnasta kiinnostuneiden käyttöön. 
Yhdistys jatkaa yhteistyötä myös erilaisten taidetoimijoiden ja yhteiset arvot jakavien yritysten kanssa. 
 
Hear ry:n koko palvelintekniikka uusittiin vuoden 2019 aikana ja toiminnan teknisiä valmiuksia on saatu 
kehitettyä huomattavasti. Oma uusittu hear.fi -pilvipalvelin tukee radiotoiminnan lisäksi myös muuta 
toimintaa, kuten tapahtumajärjestämistä. Perinteinen työpajatoiminta on toistaiseksi tauolla, mutta 
kehittämällä ohjeistusta ja käyttöliittymiä verkkosivuilla pystytään radiotoimintaan kouluttamaan uusia 
ihmisiä myös etäyhteyksillä. 
 
Radio Hearin nettisivut ja ohjelmistot on myös päivitetty vuoden 2019 aikana ja toiminnasta on näin 
saatu sekä luotettavampaa että helpompaa. Kehittäminen on jatkunut vuoden 2020 alkupuolella. 
 
Radio Hear toimii vuonna 2020 alustana muun muassa nuorten kulttuuriyhdistys TUFF!:n omalle 
radiokanavalle sekä kaikkien lähettämisestä kiinnostuneiden radio-ohjelmille. Radiopalvelimen käyttöön 
koulutetaan näissä projekteissa uusia tekijöitä ja opastusta annetaan myös laajemmissa 
mediakasvatuksellisessa merkityksissä. 
 
Hear jatkaa aktiivista toimintaansa nuorten ja nuorten aikuisten aktivoimisessa mielekkääseen 
tekemiseen. Hear on aktiivinen myös Jyväskylän tapahtumanjärjestäjien yhteistyössä ja ottaa aina 
tarvittaessa aktiivisesti kantaa kaupungin nuoriso- ja kulttuuripolitiikkaan. 
 
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. Radio opastaa myös muita toimijoita radioimaan toimintaansa ja ideoitaan 
itsenäisesti. 
 
Yhdistys pitää kiinni periaatteestaan, että toiminta on hallitukselle ja jäsenille mukavaa eikä lähde 
mukaan mihinkään sellaiseen, mikä tuntuu liian ikävältä tai raskaalta. 

 
 

HALLITUS JA TYÖNTEKIJÄT 
 
Yhdistyksellä on hallitus, jonka valitsee keväällä vuosikokous. Hallitus vastaa yhdistyksen toiminnasta ja 
rahoituksesta sekä toimii esihenkilön roolissa mahdollisille työntekijöille. Lähiesihenkilönä toimii 
yhdistyksen puheenjohtaja. 
 



Hear ry ottaa tilaisuuden mukaan työkokeilijoita ja kuntouttavan työtoiminnan henkilöitä mukaan 
toimintaansa. Vuoden 2020 aikana pyritään myös saamaan palkkatuettu työntekijä kehittämään etenkin 
radiotoimintaa. 
 
 
TIEDOTUS 
 
Hear ry ottaa vuoden 2020 aikana uusia viestintäkanavia käyttöön. Toiminnan suunnittelua siirretään 
muun muassa Slack-työskentely-ympäristöön. Nettisivuilla ylläpidetään lähetyskalenteria, johon voi 
helposti merkitä tapahtumia ja lähetyksiä. Lisäksi tiedotukseen käytetään jo vakiintuneeseen tapaan 
Facebook-sivua ja -tapahtumia, Youtubea, Twitteriä, Instagramia ja oppilaitosten sähköpostilistoja. 
 
Hear ry osallistuu tilaisuuden mukaan muun muassa yhdistyksille avoimiin tiedotustapahtumiin. 

 
 
YHTEISÖRADIO HEAR 
 
Hear ry pyrkii järjestämään 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. 
 
Radio Hear toimii vastavuoroisesti, monipuolisesti ja helposti lähestyttävästi. Yhdistykselle on hankittu 
viime vuosina  jonkin verran radiotarvikkeita lainattavaksi tekijöille, joilla ei ole omaa välineistöä. 
Yhdistyksellä on myös vakiintunutta yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa ja toimintaa pyritään 
jatkuvasti laajentamaan niin, että muutkin voisivat käyttää Radio Hearin palvelimia ja asiantuntijoita 
alustana toiminnalleen. 
 
Radio Hear jalkautuu myös muihin kuin musiikkitapahtumiin, muun muassa taidenäyttelyihin, 
runoustapahtumiin, kulttuurifestivaaleihin, kokouksiin ja poliittisiin tilaisuuksiin. 
 
 
TAPAHTUMAT 
 
Yhdistys pyrkii järjestämään keikkoja paikallisille yhtyeille ja tilaisuuksia, joita muut eivät järjestä. 
Tapahtumien pääsymaksut pidetään 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. 
 
Tapahtumajärjestäminen on vuonna 2020 epävarmaa koronavirus-pandemiasta johtuen. 
 
 
NETTISIVUT JA PALVELIMET 
 
Kaikki oleellinen ja ajankohtainen tieto tulee löytyä nettisivujen kautta. Tiedotusta täydennetään 
Facebookissa, Youtubessa, Twitterissä ja Instagramissa toimimisella. 
 
Hear ylläpitää omalla palvelimellaan jäsenilleen sähköpostia, kotisivutilaa, IRC-kanavaa, 
nettiradiopalveluita ja muita striimauspalveluita sekä sähköpostilistoja. Käyttäjien toiveiden pohjalta 
ollaan avoimia uusille toiminnoille. Hearin oma pilvipalvelin toimii mahdollisimman avoimena tilana 
kaikille yhdistyksen jäsenten toiminnalle ja avautuu mahdollisimman laajasti myös muiden käyttöön. 



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

 


