
 
HEAR RY:N VUOSIKERTOMUS 2019 
 
 
 
YLEISTÄ 
 
Vuonna 2019 Hear ry on keskittynyt erityisesti radiotoimintaan ja yhteistyötapahtumiin muiden kanssa. 
Radio ja hear.fi-palvelin ovat alustoja toteuttaa erilaisia projekteja sekä yksityisten ihmisten että yhteisöjen 
toimesta. 
 
Hear ry:n koko palvelintekniikka uusittiin vuoden 2019 aikana ja toiminnan teknisiä valmiuksia saatiin 
kehitettyä huomattavasti. Oma uusittu hear.fi -pilvipalvelin tukee radiotoiminnan lisäksi myös muuta 
toimintaa, kuten tapahtumajärjestämistä. 
 
Radiossa on pyörinyt säännöllisiä viikottaisia ja satunnaisempia ohjelmia ja uusien ohjelmien aloittamista 
on pyritty pitämään helppona. Hearin toiminta on ollut vuonna 2019 suunnattua erityisesti nuorille ja 
nuorille aikuisille. 
 
 
JÄSENET JA HALLITUS 
 
Hear ry:ssä oli toimintakauden lopussa 215 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 2019: 

Puheenjohtaja Kyösti Ylikulju 
Varapuheenjohtaja Sami Siivola 
Sihteeri Kirsti Hirvinen 
Rahastonhoitaja Stina Savilehto 
Levy-yhtiöyhteyshenkilö Visa Uotila 
Jäsen Petrus Piironen 
Jäsen Sami Virtanen 
Jäsen Sami Keinänen 
Varajäsen Taneli Tulkki 

Yhdistys on järjestänyt vuoden 2019 aikana kuntouttavaa työtoimintaa. Toimintaa on järjestetty yhdelle 
ihmiselle kahtena päivänä viikossa. 
 
 
TALOUS 
 
Yhdistyksen taloudellinen tilanne on ollut toimivuoden aikana vakaa. Tilikauden ylijäämä on 611,56 euroa. 



 
Hear ry sai taloudellista tukea Jyväskylän kaupungilta (nuorisoavustus). Toinen merkittävä tulonlähde ovat 
olleet kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä maksetut korvaukset. 
 
Yhdistyksen tulot ja avustukset on käytetty Hear-palvelimen ylläpitoon, nettiyhteyskuluihin ja jäsenille 
suunnattuun toimintaan. Yhdistys ei tee voittoa. Toimivuonna 2019 ei järjestetty merkittäviä tapahtumia. 
 
 
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 runsaasti. Toimikauden aikana on lähetetty 
muun muassa keikkoja, keskustelutilaisuuksia ja runotapahtumia. 
 
Radio Hear tekee yhteistyötä muun muassa Kulttuuriyhdistys TUFF!:n kanssa. Radion säännöllisiä ohjelmia 
ovat olleet muun muassa TUFF!-radio sekä A-radio. 
 
 
HEAR RECORDS 
 
Hear Records suunnitteli edelleen kasettijulkaisua äänitetyistä keikoista. Julkaisun kehittely jatkuu 2020. 
 
 
HEARIN PALVELIMET JA TEKNIIKKA 
 
Hear ry:n koko palvelintekniikka uusittiin vuoden 2019 aikana, ja palvelin siirrettiin joulukuussa itse 
kasatulta laitteistolta TNNetin pilveen. Tämän myötä palvelimen toimintavarmuus, tehokkuus, nopeus ja 
tietoturva ottivat suuren loikan eteenpäin.  
 
Radio Hearilla toimii WWW-pohjainen ohjelmanajastusjärjestelmä ja kaikkia nettisivustoja on pidetty ajan 
tasalla. Tekniikan ylläpito tapahtuu vapaaehtoisvoimin, ja varoja palvelinpaikan kuluihin kerätään muun 
muassa tapahtumajärjestämisellä, tuotemyynnillä ja avustuksilla. 
 
Hearin nettisivut toimivat avoimena tilana kaikkien yhdistyksen jäsenten käyttötarkoituksiin. 


