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Generaadio aasta jaanuarist detsembrini...
...võiks kokku võtta alapealkirjaga “Kuidas teha mitte millestki raadio?”.
Tõsi, jaanuariks olid paarteist inimest juba vähemalt kolm kuud põrgatanud veidi abstraktsena tundunud mõtet: raadiojaam Genialistide
klubis. See tähendas, et üldjoontes oli jaanuariks olemas esimene õrn
arusaam, millised saated on olemas, mis aegadel on võimalik Müürilehe toimetuselt diktofoni laenata ja millest koosneb minimaalne tehnikapark raadio töölesaamiseks. Ülejäänu sündis aga järgemööda…

Generaadio ametlik avamispidu 28. veebruaril 2014
Vasakult: Kärt Rebane, Mihkel Vinogradov, Greete Palmiste

Kuidas sündis Generaadio?

Generaadio peatoimetaja Jaanuar 2014 - oktoober 2014

Ühel soojal 2013. aasta augustikuu õhtul õhtul sain Genialistide
klubi ees kokku Sigridiga, kes
oli kuulutanud, et otsib toredaid
inimesi, kes tahaksid raadiot
teha. Idee luua Genialistide klubi juurde raadio pärines Ahto
Külvetilt, kes oli selle ülesande
Sigridile delegeerinud. Sigrid
rääkis, et mõned inimesed on
juba huvi näidanud, aga et temal endal ei ole ilmselt aega
ega ka huvi, et raadiotegemisega põhjalikumalt tegeleda. Just
siis teataski Sigrid, et tema meelest oleks kõige parem mõte, kui
hoopis mina omakorda raadiotegemise enda peale võtaksin.

Generaadio ametlik avamispidu 28. veebruaril 2014
Vasakult: Kärt Rebane, Mihkel Vinogradov, Greete Palmiste

Veebruarikuu alguseks oli raadiotegijaid kogunenud juba
kümnetes, ette oli salvestatud
mitmeid saateid. Korraga teatasid teatrisaate “Elusamus”
tegijad, et nende saade peab
minema eetrisse nüüd ja
kohe, sest tegemist on päevakajalise materjaliga. See
päev pidi olema 6. veebruar.

Olgu öeldud ka, et raadiostriim
selleks hetkeks tehniliselt töötas, kuid meie kodulehekülg oli
veel allapoole igasugust arvestust. Kuidagimoodi olid uue raadio peatsest sündimisest haisu
ninna saanud ka kolleegid ajakirjandustudengid, kes kiiresti
Olin üllatunud, aga mõte teha ütlusi kogusid. Mulle jääb ilmselt
mittemillestki midagi näis ah- alatiseks meelde see pelutav
vatleva
väljakutsena.
Raa- tunne, mida kogesin, kui avasdiorakuke koosnas toona nel- tasin ühel hommikul, et kogu
jast-viiest inimesest. Nende Facebooki ajajoon on täis väga
seas olid ka Greete Palmiste ebaõnnestunud pilti minust,
ja Mihkel Vinogradov, kes on mille küljes rippus link Postimeseega Generaadio mõistes he loo juurde. Korraga oli meie alsaurused - nemad on siiani geline kodulehekülg liiklust täis.
raadiotegemise juurde jäänud.
Pärast Generaadio avamispidu
Pärast poolt aastat koosolekuid veebruarikuu alguses saime
sai lõpuks tühjaks ruum, kuhu peatselt omale ka korraliku kodAhto Külvet raadiohuvilised Ge- ulehe. Siinkohal tuleb veel tänanialistide klubis mahutada sai. da nutikaid noormehi AntenSeda ruumi pidime siis korista- nist, kes meile ilusa kodulehe
ma ja õdusamaks muutma. Linn- väga sõbraliku hinna eest tegid.
alt saadud 1200-eurone toetus
kulus kiiresti paari mikrofoni, Nüüd, kui sellest segadusest on
arvuti ja diktofoni peale ära. juba rohkem kui aasta möödas,
Meil oli olemas minimaalne, aga olen ise kolinud pealinna ning
mitte midagi rohkemat. Taaska- jäänud raadio juurde hetkel
sutuse korras on ruum saanud vaid saatetegijana. Mulle tunmööblit. Näiteks meie toolid dub, et just nii ongi hea: tegijad
olid need, mida Genklubi ise võivad tulla ja minna, peaasi, et
enam ei tahtnud - ja Genklubi oli raadio ise alles jääb. Värsket
oma toolid saanud prügimäelt. verd ongi vaja iga natukese
aja tagant sisse pumbata.
MTÜ Generaadio loomine 22. märtsil 2014
Vasakult: Kärt Rebane, Mihkel Vinogradov, Greete Palmiste

Ülevaade organisatsioonist
Generaadio 2014 aasta oli ühingu sünniaasta ning seega täis
suurel hulgal väga erinevaid
tegevusi alustades kaastegijate otsingutest ja lõpetades organisatsiooni teadliku määratlemise
ja
kujundamisega.
Märtsiks, mil Generaadio endale MTÜ näol juriidilise keha
sai, oli olemas mingil määral
töötav süsteem: Tartus Genialistide klubi ruumis oli meile eraldatud väike tuba, mille olime

juba sisustanud ka Tartu Linnavalitsuse toetuse abil raadio tegemiseks mõeldud tehnikaga - arvuti, paar mikrofoni
ja diktofon. Ülejäänu - toolid,
lauad, helipult, kontoritarbed leidsid tee raadioruumi kas läbi
kaastegijate või Genialistide
klubil üle jäänud asjade seast.
MTÜ asutamise hetkel keskendusime pigem toimiva raadio,
kui tugeva organisatsiooni loomisele. See tähendas, et esmatäh-

tis oli tööle saada kõik tehniline,
seejärel hakata juurde otsima
uusi toimetajaid ning huvilisi.
Valmis meie olemust peegeldav
koduleht kui peamine identifitseerimiskanal, lükkasime käima
ka Facebooki lehe (mis kogus
möödunud aasta lõpuks üle
tuhande meeldimise), panime
paika esmase programmistruktuuri, kogusime kontakte ja
levitasime sõna uuest raadiost.
Viimane tuli alguses ilma suuremate pingutuseta - veel enne,
kui kodulehtki valmis sai, ilmus
meist esimene lugu Tartu Postimehes, mõned nädalad hiljem järgnes intervjuu Kuku raadios ja seejärel artikkel Tartu
Ekspressis. Huvi tunti mujaltki,
näiteks “Terevisioonist”. Üldine
vastuja oli postiivne, raadio tasuta platvormina eri ideede
arutamiseks tundus huvitav ja
mõneti ka hämmastust tekitav.
Hiliskevadel selgus, et ehkki me
ei taha muutuda kommertsraadioks, peame ilmselt hakkama
pakkuma ka teatavat reklaamivõimalust raadioeetris. Niisamuti mõistsime, et sügisene plaan
FM-lainel levivast Generaadiost
jääb samuti ilmselt vähemalt
lähitulevikus idee tasandile.

Generaadio juhatuse liikmed Greete Palmiste ja Mihkel Vinogradov tutvustasid Tartu Sügispäevad 2014 raames Generaadiot ka
R2 hommikuprogrammi tegijatele.

Küll aga võisime esimese eetrihooaja lõpuks ( juuni 2014) tõdeda, et Generaadioga on suuremal või vähemalt määral seotud
olnud ligi sada inimest. See
andis kinnitust, et raadioprojekt on vajalik ja tartlastele huvitav, ning samuti ka lootust, et
sügisel Tartu ülikooli majandusteaduskonna Turundusklubiga
koostööd tehes saame ehk oma
sõnumit veelgi enam levitada

ja üha rohkem erinevaid kogukonna gruppe töösse kaasata.
Esimesel
poolaastal
jäime
suurte sündmuste korraldamisega suhteliselt tagasihoidlikuks.
Ajakirjanduslikul tasemel läks
Generaadiol eetrisse nii mõnigi
päevapoliitiline saade, arutelusaateid ning Kultuurikvartali
kui ka näiteks teatri ja spordi
teemadel. Uudistesaateid Generaadio eetrisse ei lasknud.
Suvel otsisime raadiole uut
peatoimetajad
ja
analüüsisime-arutasime
tulevikuplaane kahe kandidaadiga,
Mart Zirnski ja Sven Paulusega. Otsustasime edasi liikuda Pauluse traditsioonilisema
ideega, millele pakkusid kaalu lennukad mõtted teostuste
ja partnerite leidmise osas.
Samuti said suvel tehtud olulised uuendused tehnilise poole
peal. Generaadio koduleht kolis omanimelisele domeenile,
samuti said tegijad @generaadio.ee-nimelised meiliaadres-

Ansambel POSÕ Generaadio otse-eetris oktoober 2014
sid. Paika sai FTP-kaustade mõtted selgeks saada. Mõistsüsteem ja see, et saateid tuli sime, et peame raadio tegemedaspidi sinna üles laadida. ist selgemalt organiseerima
ja tugevamalt suunama. ÜhtSuvi oli hea hetk, mil hinge lasi leidma endiselt uusi tetõmmata, jõudu koguda ja gijaid, kes mitmekülgset programmi
toodaks.
Läksime
uuele hooajale vastu aukartuse, kuid samas põnevusega.

Gene Õhtust! saatejuhis Generaadio otse-eetris novembris 2014

Suvel peatoimetaja ametisse
kutsutud Sven Paulus jõudis
Eestisse ja liitus raadiotööga tihedamalt oktoobri keskpaigas, seega avasime teise
hooaja ilma peatoimetajata ja
kahe asetäitajaga. Võtsime uue
hooaja algul suunaks tugevama
enesereklaamimise ja Tartu elus
kaasarääkimise. Võtsime osa
nii mitmestki projektist (KÜSK,
Tartu LV kultuuriprojektide toetus; KIK). Püüdsime koostöös
Turundusklubiga
kaardistada
oma missiooni, visiooni ja sihtgruppe. Etteruttavalt võib öelda,
et kuigi Turundusklubiga tehtu
jäi meie lootustest tagasihoid-

Mida toob aasta 2015?

Regeri Zoo tutvustab saates Gene Õhtust! oma kokteili “Four Sea- Sügisel sai hoo sisse ka struktuurimuutus, millega mooduson”. Saatejuht Sille Täht
stasime päevatoimetused. See
likumaks, siis aitasid nad meil
andis juhatuse liikmetele võimaväga kindlalt iseenda tegevus- Eksperimendi korras alusta- luse vaadata suuremat pilti
tele ja olemusele otsa vaadata. sid Mihkel Vinogradov ja Sille ning tegeleda ka ürituste korTäht sügisel ka õhtuprogram- raldamisega. Detsembri algusSügisel alustasime ka organ- mi “Gene õhtust!”, mis kujunes es korraldasimegi Genialistide
isatsioonilise poole korrasta- üheks edukaimaks saateks. Õh- klubis peo “Miksteip” ja võtsime
misega. Käisime korduvalt tuprogrammi näitel saab öelda, aega, et muidu nii eraldi töötaTartu Ärinõuandlas nii põhikir- et omaalgatuslike projektide vad saatejuhid ja toimetajad veija, toetuste, projektide kui ka puhul on tihti puudlik kommu- di lähemalt tuttavaks saaksid.
MTÜ liikmete värbamise osas nikatsioon ja turundus see,
nõu küsimas, Mihkel Vinogra- mis saate muu info varju jätab. Aastavahetusel
planeerisime
dov ka MTÜ juhtimiskoolitusel. “Gene Õhtust!” on aga siinko- pidu koos pubiga Sõprade
Seadsime sisse liikmemaksu ja hal positiivne näide ja kogus Juures. Kahjuks peame tõdema,
hakkasime plaanima võimalusi, enam kui sada stabiilset jälgijat. et kiire pühadeaja tõttu jäi peo
kuidas liikmeid ja raadiotegireklaam viimasele hetkele ning
jaid rohkem koolitada. Näiteks “Gene Õhtust!” sai oluliseks ka programm nõrgaks, seega
käisid novembris Sten Teppan partneriks ka Tartu tudengite pidu küll õnnestus, aga edukast
kajastamises, peost jäi nii mõndagi puudu.
ja Brit Laak rääkimas oma koge- sügispäevade
mustest ajakirjanduses ja sell- mil raadioeetris käisid end tutest, kuidas teha häid lugusid. vustamas kõik tudengibändi 2014. aasta kokkuvõtteks saab
finalistid, lisaks tegime korral- öelda, et täitsime eesmärgi teha
Programmiliselt liitus sügisel nii dajate abiga kokkuvõtteid läbi toimiv raadio ning saime käimõnigi uus saade, aga arvesta- terve nädala. Samuti avanes ma toimiva süsteemi saadete
des neid, kes pärast suve ei jät- meil võimalus rääkida raa- tegijate ja päevatoimetajate
kanud, siis jäi saadete arv alla dio tegemisest ja tegemistest osas (mõningaid möödarääki30. Arvestades, et paljud tegi- Raadio 2 hommikuprogram- misi kõrvale jättes), olime kojad panevad ühe saate kokku mi otse-eetris. Samal õhtul gunud mõneti tuntust ja julgespaari nädala jooksul, on see si- kuulas Generaadiot rekordili- ime hakata unistama suuremalt,
iski üsna väike arv ning ei täida selt 49 inimest minuti kohta. tegutsema tugevamalt ning
eetrit täie programmi ulatuses.
astuda
julgemaid
samme.

Generaadio peatoimetaja oktoober 2014 - tänaseni

2014. aastat võib Generaadio
puhul igati edukaks lugeda. Alguse sai nii raadiojaam ise kui
ka seda haldav-koordineeriv
MTÜ. Puhtast entusiasmist ning
oma vabast ajast vabatahtlike
poolt tehtava raadio esimeseks
suureks plussiks võib pidada
asjaolu, et hoolimata suurest
nö kaadrivoolavusest on raadio
tegemine olnud piisavalt väljakutsuv, et lahkuvate saatejuhtide
ning saadete asemele tuleksid
tasapisi uued huvilised. See aga
eeldab pidevat raadio tutvustamist ja sellest rääkimist pea
kõigile, kellega kokku puutume.
Finantside poolelt vaadates
võib tunda heameelt selle
üle, et Tartu linn on otsustanud jätkuvalt panna Generaadiole õla alla vastava rahalise
toetuse näol ka 2015 aastal.

2014. aasta detsembris Avatud
Eesti Fondile esitatud projekt
“Tartu kogukonnameedia käivitamine Generaadio poolt, I
etapp” näeb ette kogukonnameedia kaardistamise ja käivitamise Tartus ja projekti üheks
eesmärgiks on laiendada raadiotegemisega seotud kogukonda. Nõnda on AEF-ilt kevadel 2015. rahastuse saanud
projekti juures partneritena nii
Karlova kui ka Supilinna linnaosaseltsid, samuti Genialistide Klubi, Eesti Roheline Liikumine ning koolitajana Tartu
ülikooli ühiskonnateaduste instituut. Alus sõltumatult tegutseva vaba meediaplatvormi on
loodud, nüüd tuleb otsa vaadata kõigile tegijatele ja küsida,
kas nad on valmis oma unistust
paremast ja oma käte ning sõnaga tehtavast meediast jätkama.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2014

24.03.2014

119

0

3

0

122

0

Materiaalne põhivara

105

0

Kokku põhivara

105

0

227

0

Võlad ja ettemaksed

127

0

Kokku lühiajalised kohustused

127

0

127

0

Aruandeaasta tulem

100

0

Kokku netovara

100

0

227

0

Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevara
Põhivara

Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

Kokku kohustused
Netovara

Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

24.03.2014 31.12.2014

24.03.2014 24.03.2014

Liikmetelt saadud tasud

81

0

Tulu ettevõtlusest

65

0

Muud tulud

597

0

Kokku tulud

743

0

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-470

0

Mitmesugused tegevuskulud

-173

0

Kokku kulud

-643

0

Põhitegevuse tulem

100

0

Aruandeaasta tulem

100

0

Tulud

Kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

24.03.2014 31.12.2014

24.03.2014 24.03.2014

100

0

-3

0

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus

122

0

Kokku rahavood põhitegevusest

219

0

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel

-100

0

Kokku rahavood investeerimistegevusest

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

Rahavood investeerimistegevusest

-100

0

Kokku rahavood

119

0

Raha ja raha ekvivalentide muutus

119

0

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

119

0
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Sihtkapital/Osakapital
nimiväärtuses

Reservid

Akumuleeritud tulem

24.03.2014

0

0

0

0

Arvestuspõhimõtete
muutuste mõju

0

0

0

0

Vigade parandamise
mõju

0

0

0

0

Korrigeeritud saldo
24.03.2014

0

0

0

0

Aruandeaasta tulem

0

0

0

0

Asutajate ja liikmete
sissemaksed

0

0

0

0

Asutajate ja liikmete
väljamaksed

0

0

0

0

Muutused reservides

0

0

0

0

Muud muutused
netovaras

0

0

0

0

24.03.2014

0

0

0

0

Arvestuspõhimõtete
muutuste mõju

0

0

0

0

Vigade parandamise
mõju

0

0

0

0

Korrigeeritud saldo
24.03.2014

0

0

0

0

0

100

100

Aruandeaasta tulem
Asutajate ja liikmete
sissemaksed

0

0

0

0

Asutajate ja liikmete
väljamaksed

0

0

0

0

Muutused reservides

0

0

0

0

Muud muutused
netovaras

0

0

0

0

31.12.2014

0

0

100

100
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ GENERAADIO 2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti
hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega
ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.
Raamatupidamist peetakse tekkepõhiselt st. majandustehinguid kajastatakse nende toimumise hetke seisuga, sõltumata sellest, kas
raha tehingutelt on laekunud või tasutud.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Raha
Raha on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.
Tulud
Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes
Kulud
Tegevuskulude sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna selles perioodis, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on
mõeldud.
Kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.
Seotud osapooled
Seotud isikuteks on juhatuse liikmed.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2014
Kassa

93

Pank

26

Kokku raha

119

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

24.03.2014 31.12.2014
Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Kokku liikmetelt saadud tasud

81
81

15
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Lisa 4 Muud tulud
(eurodes)

24.03.2014 31.12.2014
Muud

597

Kokku muud tulud

597

Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

24.03.2014 31.12.2014
Müügi eesmärgil ostetud teenused

470

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

470

Tänuüritusest saadud piletitulu.

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

24.03.2014 31.12.2014
Muud

173

Kokku mitmesugused tegevuskulud

173

Eesti Autorite Ühingule makstav igakuine autoritasu muusika mängimise eest.

Lisa 7 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

31.12.2014

24.03.2014

15

0

16

Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.06.2015
MTÜ Generaadio (registrikood: 80368607) 24.03.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt
kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

UMAR ZARIP

Juhatuse liige

25.05.2016

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Raadioringhääling

60101

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

E-posti aadress

info@generaadio.ee

Veebilehe aadress

www.generaadio.ee

