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Sissejuhatus 

Tõrva Raadio on Tõrva linna noortevolikogu algatatud kohalik amatöörraadio, mis
tegutseb periooditi vähemalt kaks korda aastas. Alates 2015. aasta kevadest
otsustati luua MTÜ Tõrva Noorte Liit, et muuta kogu raadio tegevus ametlikumaks ja
ühtlasi avada võimalus projektide kirjutamiseks ja rahastuse taotlemiseks.
Esimest korda töötas Tõrva Raadio 2014. aasta augustis Tõrva Tule-Päevade
raames 6.–10. augustini, raadio levis Tõrva linnas sagedusel 87,7 MHz. Tõrva Raadio
jõuluraadio oli eetris 22.–31. detsembrini 2014, see levis peaaegu kogu Valgamaal
sagedusel 91,9 MHz. Saatejuhtidega programm oli eetris 10 päeva ja iga päev 18
tundi. 1. mail 2015 moodustas MTÜ Tõrva Noorte Liit Tõrva Raadio nõukogu, mille
ülesandeks on koordineerida raadio tegevust, kinnitada raadio programmi eetriaeg,
programm, meeskond ja valida peatoimetaja. 1. mail valiti peatoimetajaks Kaspar
Metsar ja nõukogu esimeheks Karl Kirt. Pärast suvist Tõrva Raadiot 2015 otsustati
käivitada ka talvine Tõrva Raadio. Alates 31. detsembrist 2015 on Tõrva Raadio
tunnuslauseks "Ühendades põlvkondi". 
2019. aasta septembris anti välja Tõrva Raadio esimese 10 hooaja raamat "Tõrva
Raadio lood," mis võtab kokku Tõrva Raadio 5 tegutsemisaastat. Raamatu koostas
endine peatoimetaja ja raadio liige Kaspar Metsar.
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saab tuttavatega kokku;
saab uusi sõpru ja kontakte;
saab veeta kvaliteetset aega;
saab uusi kogemusi;
on kohale tulles hea tuju ja närv sees;
areneda ja end proovile panna;
katsetada erinevaid asju;
on võimalus teha toredate inimestega huvitavaid saateid; 
saab väljendada oma mõtteid laiema kuulajaskonna ees;
leida enda kutsumus. 

Tõrva Raadio on raadio liikmete jaoks koht, kus:

kvaliteetset meelelahutust;
meeleolukat programmi;
piirkonna ajaloo talletamist;
ühendust erinevate kogukonna osade ja põlvkondade vahel. 

Tõrva Raadio pakub kogukonnale: 

Tõrva Raadio arendab ja panustab igasse liikmesse ning hoolib inimeste
isikliku arengu eest, mis toimub nii varjatult kui nähtavalt. Iga inimese
areng sõltub sellest, kui palju ollakse ise nõus tegema ja end proovile
panema. 

Tõrva Raadio peab vastutama jätkusuutlikkuse, organiseeritud juhtimise,
nähtavuse ja kvaliteetse programmi eest. Sellest tulenevalt on
nimetatud eesmärgid lahti kirjutatud ja täiendatud tegevuskavaga
eesmärkide saavutamiseks.
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MISSIOON
Tõrva Raadio missioon on arendada ja inspireerida inimesi, talletada piirkonna
ajalugu ja pakkuda oma liikmetele mitmekülgset arenguvõimalust.

VISIOON
Tõrva Raadio on kogukonna erinevaid osapooli liitev organisatsioon, millest on
saanud nii endiste kui praeguste liikmete oluline hobi ja millega ei tegeleta vaid
saadete vaid ka inimeste ja isikliku arengu tõttu. 

Kokkuhoid 
Kogukondlikkus 
Meeskonnatöö
Sõprus
Individuaalne areng 

VÄÄRTUSED
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Teeme koostööd kooli, noorsootööasutuste ja kogukonnaga (s.h erinevate kogukonna
MTÜ-dega)
Tegeleme raadio kuvandi loomise ja hoidmisega. 
Selgitame välja noorte huvid seoses raadioga. 
Tunnustame enda liikmeid ja märkame üksteiste panust.

Anname võimaluse raadio tegemisest puhata, oodates liikmeid alati tagasi. 
Anname saatejuhile õiguse jätkata enda kindla saate juhtimisega. 
Anname võimaluse teha saateid, mis panevad tegijal silmad särama. 
Loome võimalusi väljakutseteks ja aitame neid vastu võtta. 
Viime sisse isiklike arenguplaanide ja eesmärkide seadmise enne raadio perioodi. 
Näitame avalikult, kuhu on meie liikmed tänu raadiole jõudnud. 
Julgustame raadio tegemisse kaasama enda sõpru ja tuttavaid. 

Tuleb luua Tõrva Raadiot tutvustav video, mida jagada sotsiaalmeedias, koolides ja
huvigruppidele. 
Koondada senised praktikad liitumiste osas ja neist parimaid uuesti rakendada. 
Leiame noori kõnetavad võtmeisikud meie sõnumi levitamiseks.  
Toome arusaadavalt välja, mis on see väärtus, mida Tõrva raadio liitujatele pakub. 

Eesmärgi vajadus on selgunud vanemate liikmete vähenenud motivatsioonist,
väheste nooremate liikmete pealekasvust ja vähesest julgusest võtta endale
vastutavaid ametikohti. 
Seatud eesmärgi saavutamiseks elluviidavad tegevused jagunevad kaheks: esimesed on
suunatud olemasolevatele liikmetele ja nende hoidmisele meeskonnas ja teised on
suunatud uutele liitujatele. Eesmärgi täitmiseks seatud üldtegevused on järgmised: 

Meeskonna hoidmiseks: 

Uute liikmete kaasamiseks: 
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Mentori toetust vähemalt kahel esimesel raadioperioodil. Sealhulgas esimest saadet koos
mentoriga. 
Esinemisvõimalust ja -kogemust. 
Koolitusi ja arenguvõimalusi. 
Võimalust kasutada raadiostuudiot õppimiseks, ajaveetmiseks, ürituste läbiviimiseks jne.

Selgitada välja liikmete motivatsioon raadiotöö tegemiseks. 
Kaasata kogukond tunnustamise läbiviimisesse. 
Kaardistada liikmete hobid ja huvialad, mis aitaksid kaasa raadiokogemuse arengule. 
Viia läbi kogemuspäevi, kus vanemad liikmed tutvustavad uutele liikmetele enda kogemust
raadiost. 
Kaasata raadio liikmeid teistesse kohalikesse tegemistesse, nt Tõrva Teataja. 

Annab välja kolleegipreemiaid. 
Korraldab eriilmelisi koolitusi ja väljasõite.
Korraldab erinevaid ühisüritusi ja kokkusaamisi.
Märkab ja tunnustab liikmete tegevusi igas eluvaldkonnas, lisaks raadiole. 
Pakub hüvesid ja soodustusi. (toit, koolitused, kino, matkad jne) 
Anname üksteistele konstruktiivset kriitikat, õpime kriitikat andma ja vastu võtma. 
Pakub toimetuse liikmetele suuremaid hüvesid, et toimetuse liikmeks olemine oleks
motiveeritum. 
Esitab enda tublisid liikmeid erinevatele tunnustuspreemiatele.
Loob üksteise kuulamise ja tagasisidestamise süsteemi. 

Tõrva Raadio pakub uuele liikmele: 

Tõrva Raadio tunnustab ja väärtustab enda liikmeid. 

Tunnustamise eeltegevusena tuleks ellu viia järgmised tegevused: 

Tõrva Raadio tunnustab ja motiveerib liikmeid järgnevalt: 
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Loob enda brändi, mis sisaldab kindlaid värve, kirjastiili, kujundust ja motiive, mis on igalpool
äratuntavad. 
Kajastab enda tegemisi ajalehtedes ja teistes meediaväljaannetes. 
Teeb kokkulepped külalistega, et külalised jagaksid enda saateid ja reklaamiksid Tõrva Raadiot
isiklikes sotsiaalmeediakanalites. 
Loob Tõrva Raadio oma kuju, millega soovivad kõik pilti teha. 
Kutsub tuntud inimesi saateid tegema (näiteks Vabamussi). 
Kajastab esimesena Tõrva valla jaoks olulisi teemasid. 
Propageerib enda unikaalsust ja sõlmib läbi selle uusi kokkuleppeid. 
Kajastab erinevaid teemasid, et mitte jääda piirkonda liiga kinni. 
Suurendab enda leviala, et saada suurem kõlapind. 
Leiab võimalusi pääseda telesse. 
Viib läbi auhinnamänge, milles on seosed Tõrva Raadioga. 
Käib erinevatel piirkondlikel üritustel reportaaže tegemas ja on kohal välistuudioga. 
Selgitab välja kohalike infokanalid ja suunab enda sõnumid konkreetsete sihtgruppideni. 
Selgitab väga selgelt, millega tegeleme ja kuidas ettevõtetele meist kasu on. 
Loob kodulehele saatejuhtide profiili, kus on kirjas tehtud saated, tagasiside ja üldinfo. 
Loob fännipoe.
Annab saatejuhtidele võimaluse soetada raadio riietuse, millega välitöödel silma jääda. 
Selgitab välja raadio levitamiseks alternatiivsed viisid, näiteks netiraadio. 
Pakub hüppelaua noortele õppimiseks ja kogemuste omandamiseks. 
Teeb arenemiseks ja liikmete koolitamiseks koostööd Tartu Ülikooliga. 
Kaardistab piirkonnas suuremad sponsorid, keda teavitab enda tegemistest infokirja abil. 

Eesmärgi vajadus selgus konkreetse turundus- ja reklaamiplaani puudumises ja maailmatasemel
ettevõtmise väheses tuntuses väljaspool maakonda.  
Tõrva Raadio tuntuse ja leviku edukuse määrab eelkõige see, kuidas suhtuvad raadiotöösse raadio
liikmed. Seega peame eelkõige alustama indiviidi tasandilt ja rääkima enda sotsiaalmeedia kanalites
ja tutvusringkondades raadio kohta head. Eesmärgi realiseerimiseks tuleks ellu viia järgmised
tegevused: 

Tõrva Raadio kasutab enda turundamiseks ja reklaamimiseks järgnevaid meetodeid: 

EESMÄRK 2:  TÕRVA RAADIO ON TUNTUD JA TEGUS
KOGUKONNAORGANISATSIOON, MIDA SAAB TEISTELE SAMALAADSETELE
EESKUJUKS TUUA. 
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Mõtleb enda saate enne eetrisse minekut korralikult läbi. 
Jagab enda saate sisu teistega, pannes Drive’i kavasse saate alla kirja saate lühitutvustuse, mis
läheb hiljem ka Mixcloudi järelkuulamise tutvustuseks. 
Viibides raadios kuulab kaassaatejuhte ja annab nende saadetele tagasisidet. 
Teeb pigem vähem aga hästi. 
Reklaamib ise oma saateid ja kutsub uhkusega inimesi saadet kuulama. 
Arendab enda monteerimise oskust ja vajadusel palub enda arendamiseks abi. 
Seab endale isiklikud eesmärgid ja kutsub teisi enda eesmärkide täitmist jälgima. 

Tegema programmi vastavalt võimetele ja liikmete ootustele. 
Keerulisemad saated tegema vana-uus tandemina. 
Läbi mõtlema ja kokku leppima kvaliteetse saate tunnustes. 
Katsetama erinevaid kooslusi raadioeetris, et leida häid saatejuhtide tandemeid. 
Täitma tekkivad augud saatekavas saadetega, mida tahetakse teha. 
Viima läbi teemapäevi, et välja selgitada saatejuhtide valmisolek. 
Looma saadetele kindla struktuuri. 
Seadma sisse saadete kuulamise hindamisjuhendi.
Määrama konkreetsed juhised saadete tegemiseks ja ettevalmistamiseks, ning seda
kontrollima. 
Arendama uudiste läbiviimist ja koolitama uudistelugejaid. 

Eesmärgi vajadus on selgunud viimastel raadio perioodidel tekkinud aukudest, kus puuduvad saated
ja saatejuhid, lisaks suurest koormusest ja rabelemisest programmitoimetajatel vahetult enne
raadio perioodi või perioodi ajal. Tõrva Raadiol on väga mitmekesine programm, mis pakub
meelelahutust nii kuulajatele kui ka meeskonnaliikmetele. Mõnusa programmi ja saadete, mida kõik
kuulda tahaksid, saavutamiseks tuleb ellu viia järgmised tegevused.

Iga saatejuht saab panustada edukasse programmi järgnevalt: 

Tõrva Raadio peab mõtestatud programmi saamiseks: 

EESMÄRK 3: TÕRVA RAADIOL ON MÕTESTATUD PROGRAMM, MILLE
VASTU TUNTAKSE SUURT HUVI
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EESMÄRK 4: TÕRVA RAADIO ON KOOSTÖÖLE ORIENTEERITUD JA
HÄSTI JUHITUD ORGANISATSIOON

Korraldada meeskonnaüritusi, kus panna liikmed pingelistesse ja keerulistesse olukordadesse
inimestevahelise sobivuse katsetamiseks. 
Määrata igale heale ideele kindel asjast huvitatud vastutaja. 
Teavitada liikmeid aegsasti ühisürituste toimumisest. 
Anda liikmetele ülesandeid, mis ei ole raadioga seotud. 
Jagada olulist infot, sealhulgas koosolekute kokkuvõtteid liikmetega Messengeris,  
Julgustada toimetust liikmetelt abi küsima. Facebooki grupis ja meililistis. 
Saata liikmetele infokirja. 
Olla avatud kõikidele ideedele ja analüüsida need enne realiseerimist. 
Lisada teemasid suurde gruppi, et kaasata kõiki inimesi. 
Luua avatud õhkkonnaga ruumi, kus liikmed julgevad oma ideid välja käia ja kus antakse
ideedele konstruktiivset tagasiside. 
Viia läbi üldkoosolekuid, millele järgneb mängude mängimine või mõned muud põnevad
ühistegevused. 
Pöörata tähelepanu liikmete vaimsele tervisele raadioperioodi ajal. 
Muuta toimetuse liikme koht atraktiivseks, luua eraldi mentorlusprogramm toimetusse
astumiseks. 
Kaardistada hallid alad ja leida neile vastutajad. 
Jagada koosolekute protokolle kõigi liikmetega. 

Toimetuse ja meeskonna juhtimine, ülesannete delegeerimine ja raadio üldise suuna
määramine. 
Raadio toimimisel silm peal hoidmine, ülesannete jagamine, vastutamine. 
Enda rolli üle andmise süsteemi loomine. 

Kaasata enda tegemistesse kaastoimetajad, et koormust ühtlasemalt jaotada ja laiemalt
meeskonda siduda. 
Iga toimetaja loob süsteemi, kuidas enda roll üle anda. 
Seada konkreetsed eesmärgid ametile kandideerides ja anda nõukogule eesmärkide täitmisest
aru. 

EEesmärk on tingitud meeskonnaliikmete vahelistest ebakõladest ja väljaütlemistest, mille
tagajärjel on liikmed raadio tegemisest kõrvale jäänud. Meeskonnaliikmete omavahelise laduse
suhtluse ja eduka juhtimise jaoks tuleb ellu viia järgmised tegevused: 

Peatoimetajale langevad eesmärgi täitmiseks järgmised tegevused: 

Ülejäänud toimetusel on eesmärgi täitmiseks järgmised ülesanded: 
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Praegused eesmärgid on tuletatud individuaalsetest vestlustest raadio meeskonna liikmetega ning
ajurünnakust, mis on läbi viidud oktoobris 2020, Viimsis. Eesmärkide seadmisel on aluseks võetud
ka kuulaja-uuringust (läbi viidud suvi 2020) välja tulnud peamised puudused, mis lahendamist
vajavad. Eesmärkide täitmiseks elluviidavad tegevused muutuvad ajas ja täienevad, kui mõningad
eesmärgid või tegevused on ellu viidud. Arengukava teise etapina koostatakse eesmärkide
elluviimiseks tegevuskava koos ajalise raamistiku ja vastutavate isikutega. Eesmärkide loetelu ei
ole lõplik ning täieneb arutelude käigus. Arengukava täitmist ning elluviimist hinnatakse ja
täiendatakse kaks korda aastas, kahe raadioperioodi vahelisel ajal. 

Kokkuvõte
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