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—
ETV

uus

firmastiil

-telemeedias
aastal on
uus
kujunenud
mis
turusituatsioon,
nõuab
läbiviidud
süvaanalüüsi
reklaamikampaaniate
ja
reklaamistrateegia ümbertöötamist.

1996.

Reklaamispetsialistidega

nõu

pidades

selgus,

et

marketingieesmärkide saavutamiseks on vaja luua uus

ühtne firmastiil. Muuhulgas on vaja välja vahetada ka
firmasümboolika, mis toob kaasa kogu stiilipaketi
blanketid,
uksesildid jm.
(nimekaardid,
ümbrikud,
uuendamise
atribuutika)
ekraanigraafika
ja
moderniseerimise.
firmastiili
uuendamist
Kogu
tuleb
vaadata
kui
mille
pikemaajalist
firmastiili
protsessi,
käigus
elluviimine toimub etappide kaupa.
-firmastiili
Uue
teadvustamine
turulepaiskamine ja
ühekorraga
ja üleöö on kulukas.
—Etapiviisilise
läbiviimise korral on uue firmastiili kohta võimalik
saada perioodiliselt tagasisidet, /obhytöö kaudu ETV
vaatajatele,
töötajatele,
klientidele,
partneritele,
konkurentidele, vaenlastele, sõpradele jne. jne. selgeks
teha ja teadvustada ETV uue firmastiili olemust

ja

vajalikkust. Ka ei ole nii suures asutuses nagu ETV
reaalne viia kogu stiilimuutus läbi lühikese aja jooks
teatud
näiteks
nõuda
kõikidelt
ETV
töötajatelt
kuupäevast alates uue atribuutika kasutamist.
1. etapp - sümboolika. Uue sümboolika (staatiline logo)
teavitamine läbi erinevate projektide.

Mängufilmide reklaam
Jalgpalli EM reklaam
e
Atlanta OM reklaam
e
Imago reklaam
2. etapp stiilipakett (nimekaardid, blanketid,
ümbrikud, uksesildid jms. atribuutika). Põhimõttel kasutame ära vana (kuni1. sept.) ja tellime juurde uue.
3.
1090,
etapp
liikuv
ekraanigraafika,
tunnusmuusika.
Uue firmastiili ja eriti 3. etapi edukaks elluviimiseks on
e
e

--

vajalik moodustada nn. stiilikomisjon inimestest, kelle
ametiülesannete hulka firmastiiliga tegelemine nii või
teisiti kuulub. Stiilikomisjon hoiab silma peal kõikidel
firmastiili muutumisega kaasnevatel protsessidel Eesti
Televisioonis.
Sealhulgas hoolitseb ka selle eest, et 1.
septembriks on valminud ETV programmi uued
saatepead jms., mis on uue stiiliga kooskõlas.

=
3
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Logo

Uued nimekaardid

on

ETV

—
kavandatud Eesti Televisiooni
potentsiaalse auditooriumi sotsiaalset
ja harjumuslikku tausta silmas

Seitsmekümnendatel
käsitsi
kavandatud logo on ETV senistest
logodest tugevaima kompositsiooni ja
Vaatajatele
harmooniaga.
on logo
meelde
kui
vaieldamatult
jäänud
positiivne “kuldaja logo”.
Oleme arvamusel, et kasutades pikkade
traditsioonidega kujundit uudses värvija graafilises lahenduses, pakume Eesti
Televisiooni auditooriumile võimaluse
kogeda äratundmisrõõmu, kuid seda
juba uues kaasaegses lahenduses.

pidades.

stiilipaketti kuulub ka uue
kujundusega kahevärviline
(puna-must)
uude

nimekaart.

Uudist on ka nimekaartide tellijatele. Kuna
kahe värviga nimekaart on küllaltki kallis, eriti
väikeste tiraažzide puhul, otsisime lahendust - ja
Valmis on trükitud 10. 000
leidsimegi!
nimekaartide põhja. Selle kulu kandis ETV.
Igal tellijal jääb kanda järeltrüki kulu oma
andmete
Hind
sõltub
pealekandmiseks.
tellimuse suurusest. Kui üks inimene soovib
100 nimekaarti, tuleb tasuda 265.50 krooni;
kui tellijaid on korraga vähemalt kuus,
kujuneb 100 kaardi maksumuseks 97

krooni.
Valmimistähtaeg on umbes nädal.
Mõtle järele!

Karin Kaup

sekretariaadi juhataja

Väljavõte ETV juhatuse 25. aprillil

k. a. toimunud

2.

istungi protokollist

ETV uuest firmastiilist

KUULATI:

Killandi - selgitused ETV uue firmastiili
väljatöötamise ja rakendamise asjus.
OTSUSTATI:
2.1. Võtta kasutusele ETV uus logo kolmes
etapis vastavalt äritalituse poolt esitatud
kavanditele.
2.2. Ärijuht Rait Killandil jätkata firmastiili
rakendamise 1. ja 2. etapi elluviimist ja esitada
juhatusele 3. etapi eelarve.
2.3. Projekti “ETV uus firmastiil” 3. etapi
elluviimiseks
moodustada
komisjon
koosseisus:
--

Alari Kasemaa, Salme Rannu, Raul Rebane,
Kadri Taperson, Peeter Urtson, Karl-Hans

Arrak (Brand Sellers DDB)

Teisipäeval, 30. aprillil toimus ETV
hanke- ja tõlketoimetuse kohtumine
Tutvuti maikuus ETV
ajakirjanikega.
ekraanile tulevate filmidega. Arutati
ETV hankeprogrammi puudutava info
jõudmist ajakirjandusse.
Järgmine
kohtumine toimub 16. mail ETV
koosolekutesaalis, tutvustatakse ETV
suvist hankeprogrammi.
Maakonnalehtede peatoimetajad on
ETV külalised 13. mail.
Kadri Taperson
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50 ETV VAADATAVAMAT SAADET

13.03. - 9.04.96.
ja

1.Kodus
võõrsil
2.Reisile Sinuga
3.Kuulus või kummaline?
4.Õnne 13

5.7

vaprat

6.Hommiku TV

7.AKL,P

AK E-R
8.Laupäevamängud
9.Sind ootab kodus ETV
10. Avatud

toimik

JA FILMI

VAATAJAID
REITING
KOKKU
EESTLASED MITTE-EESTLASED
398
394
350
327
304
299
280
259
254
252

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

244 000
11.Presidendi kõne 13.03.
231 000
12. Väike maja preerias
229 000
13.Teater laulab
222 000
14.Kommentaar filmile "Roosa kübar" 215 000
15.Armastus 3 apelsini vastu (kordus) 214 000
16.Ülestõusmispüha jumalateenistus 214 000
17.Osoon
213 000
18.Teateid tegelikkusest
209 000
19.Jääda ellu
208 000
20.Pooltund kõigile
205 000
21.Kommentaare mütoloogiale
205 000
22.Kooli TV
202 000
23. Idee fixe
198 000
24.Bravissimo
194 000
25.Lühimängufilm "Roosa kübar" 188 000
26.Nais TV
186 000
183 000
27.Köögitoimkond
182 000
28.Sport. Sport. Sport
155 000
Sport. Sport L
179 000
29.Beverly Hills 90210
177 000
30.Elust, peast ja paberilt
31.Suurlinnad. Pariis
175 000
32.Teleteater: Pildikesi Paunverest 172 000
171 000
33.Paparazzid eestlase jälil
34.AK vene keeles L, P
169 000
AK venekeelesE-R
146 000
35.LE Laulukarussell
168 000
166 000
36.Teadusuudised
37.Minisari "Isepäine naine", 3
164 000
38.Maailma köök
158 000
39.Prillitoosi tantsuklubi
155 000
Prillitoos L
142 000
Prillitoosi õnnesoov
140 000
40.Palleseni ja Pilmarki show (kordus) 155 000
41.Teleteater: Kirves ja kuu
151 000
42.Mängufilm "Jaht vene moodi" 149 000
43.Talviku tund
146 000
44.Suzanne Vega
145 000
45.Mf "Tagajärgede järv"
143 000
143 000
46.Diplomaadid
47.Noorte välimääraja
140 000
132 000
48.Hercule Poirot
130 000
49.Marumüramiks
50.Mees, kes teadis saladust. K.Sink 127 000

46,9%
46,7%
41,0%
38,5%
35,3%
35,6%
33,0%
30,0%
29,5%
29,7%

3,2%
2,5%
3:2 70

2,5%
3,5%
1,7%

2,3%
3,0%
2,8%
1,8%

28,2%

2,8%

21.505

1,3%
3,2%
5,2%
2,8%
4,6%
3,1%
1,9%
1,6%
2.2%

26,1%

24,2%
29,5%
23,6%
24,4%
24,9%
24,7%
24,2%
23,9%
25,0%
24,0%
23,6%
22,3%
21,8%
22.,1%

22,0%
21,4%
18,0%
20,9%
20,1%
19,3%
20,7%
19,6%
12,5%
6,2%
19,2%
19,2%
18,9%
18,7%
18,8%
16,5%
16,7%
17,6%
18,5%
14,0%
17:5%
15,6%
17,1%
17,0%
15,7%
15,4%
15,3%
13,0%

23194
0

1,2%
1,0%
2,4%

2195
1970
0,9%
1,5%
1,3%
1,6%
2.:1%9

3,79
0,4%

2340
14,5%
20,7%
2,4%
1,9%
2,2%

1194

0,3%
1,5%
0,8%
2,4%

0

15%
0,7%
3,8%
0,8%
0,8%
2,6%
1.3%
1,0%
4,2%

=
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Koondamine
koondamise pärast?

—
Palgatõusu ja koondamise teemadel arutleb
ETV
tehniliste
ametiühingu
töötajate

esimees

Sander Uksküla:

“Mis koondamistesse puutub, siis mulle isiklikult
tundub, et juhtkond pole koondamiskampaaniat
korralikult ette valmistanud.
Järgmise hooaja
veel
paika pandud, mis tähendab,
plaanidki pole
puudub ammendav analüüs selle kohta, kui palju
töötajaid ETV-I järgmisel hooajal tegelikult tarvis
on. See, mis toimub, on nagu rohkem koondamine
koondamise pärast. Et kommertskanalite kõrval
valguses välja paista ja teatada, et ETV-s on
võetud suund töötajate arvu vähendamisele.
Samas püsib millegipärast kartus ametiühingutega
koostööd teha. Asi püütakse ülevalpool lihtsalt ära
otsustada
siis meid tagantjärele informeerida.
koha
pealt ütleks nii palju, et juhtkond
Palgatõusu
tõenäoliselt ei teadvusta olukorda, milles on
madalamal palgaastmel olevad töötajad. Samas
tuleks hästimotiveeritud töötajate omamine ETV-le
endale võitluses kommertskanalitega ainult kasuks.
Palgatasemete vahe on ETV-s väga suureks läinud
ja proportsionaalne palgatõus oleks seda veelgi
suurendanud. Ametiühingud esitasid juhtkonnale
tõstmise
diferentseeritud
projekti.
palkade
Vaidlesime selle üle mitmeid kordi. Lõpuks esitas
peadirektor meile omapoolse projekti, kus seda
printsiipi oli ka arvestatud. Tõsi küll, kerge
kksuga. Nimelt tõstetakse diferentseeritult
paigagruppide keskmisi, mitte konkreetse isiku
oma.
Liiguvad ka jutud, et mõnes osakonnas pole
Päris
palgafond
suurenenud.
justkui üldse
ammendavat infot me selle kohta paraku ei oma.
Kui inimesed ise aktiivsed oleksid,
annaks ühtteist ikka ära teha. Inimestele jõuab väga visalt
pärale, et ametiühing ongi tegelikult see, kellele
toetuda palgaprobleemide ja koondamiste puhul.
Vana mentaliteet, et kui AÜ kortereid ja tuusikuid
enam ei jaga, ei ole teda ju vaja, istub tugevalt sees.
Hetkel on meie liikmete arv kuskil 200 ringis. On
neidki, kes just viimasel ajal on avastanud, et võiks
meiega liituda. Kapitalismi karmid mängureeglid
hakkavad üha valusamalt iga üksiku inimese ellu
sekkuma ning õigust taga nõuda õnnestub vaid
ühisel nõul ja jõul.”

et

"s

ja

tuntud!

Telekanalite omavahelise rebimise tulemusel
oleme jõudnud äratundmisele, et mitte keegi
ei hakka meid reklaamima, kui me ise
ennast välja ei paku, ajakirjandusele lausa
peale ei suru. Seetõttu on foto- ja
reklaamiosakonna
koostöös
käivitunud
projekt “FOTO”.

Meie maja fotograafid teevad iga nädal umbes
fotost
mis
koosneva paketi,
kümnest
saadetakse
kolmele
tasuta
juhtivale
väljaandele: Postimees, Eesti Ekspress ja
Televisioonileht/ Teleleht. Neid fotosid võivad
nad
kasutada
saadete
ETV
ainult
reklaamimisel nüüd ja ka tulevikus.
Sellega seoses oleks suur palve toimetajatele:
olge aktiivsed fotograafi tellima, kui
on
midagi huvitavat teoksil!
Projektist või eelprojektist saate pealkirja leides
võib olla juba hilja ning vahel
saa pealkirja
sisu
üle
otsustada.
saate
järgi kuidagi
Nii et — loobuge võltsist tagasihoidlikkusest

teil

ei

oma

saadete

vastu,

kui

reklaamimisel ja ärge puigelge
ennastki
fotograaf teid

jäädvustada soovib!

Katrin Puur

saadete reklaamitoimetaja
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TARKUS
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Baltic Media Centre'i seminarid
september 1995 - mai 1996
e

Juhtimine, produtsentide kursus

23.29.14

Merike Marastu, meelelahutusprogrammi juhi kt.
Jaak Haamer, Tartu stuudio režissöör
MariinaMälk, kultuurisaadete vastutav toimetaja
e

Kõvaketta montaaž 10.

- 16. 10

Heiki Sepp, publitsistikasaadete režissöör
e

TV publitsistika režii 10.

Jana Rand,

- 16. 12

publitsistikasaadete režissöör

TV publitsistika 3. - 10. 12
Kadri Valner, publitsistikasaadete toimetaja
e Kõvaketta montaaž
- 10. 12
Priit Pärg, salvestusosakonna insener
« Uudiste TV alane seminar 30. 03 - 03. 04
Einar Värä, venekeelse AK vanemtoimetaja
e Reziikursus + kõvaketta montaaž
e

3.

14. - 21. 04

Sulev Talberg, publitsistikasaadete režissöör
Maarek Toompere, salvestusosakonna insener
Margit Ossipova, kultuurisaadete režissööri assistent
e Koolitusalane 25: 04 - 04. 05
Helgi Saar, koolitusosakonna juhataja
Vilja Palm, Teleteatri pearežissöör
e Mare Balticum 05.
12. 05
Maarika Kaasik, publitsistika toimetaja
Inna Lepp, ajakirjandusliku programmi vasttutav

-

.

toimetaja

Katrin Allika, uudisteprogrammi tõlk
e Uudistesaadete seminar Kalmaris ja

Bornholmis 26. 05 - 08. 06
Tiina Joosu, uudisteprogrammi vanemtoimetaja
Artur Granström, uudisteprogrammi režissöör
Tõnis Terve, uudisteprogrammi monteerija
Ivar Toodo, uudisteprogrammi operaator
«

Koostööproduktsioonialane seminar

12. -18.05
Reet Sokman, Telefilmi tootmisjuht
Ene-Kai Rääk, toimetaja
*

Juhtimiskursus EMI-s
Maret Sepp, ökonoomikaosakond
Juhan Paadam, välisosakond
e

Raamatupidamiskursused

e

Meeli Vaikjärv, raamatupidamine
Taivo Daub, hanketoimetus
Krista Voog, reklaamigrupp
e Kolmepäevane tutvumisreis Ylesradiosse
Malle Järve, kujundusosakond
Heli Printzthal, grimeerimine

e Töökaitsealane seminar
Ilmar Pihlak, tehnikaosakond

Vello Läänemets, majandusosakond
Tiit Kivistik, mehaanikaosakond
Urmas Koonik, energeetikaosakond
Peeter Vets, televideofond
° D ja E kategooria autojuhtide kursused

Jüri Milk, transport
Raivo Link, transport

e
Raamatukogutöö automatiseeritud süsteemid
Viire Kivimäe, raamatukogu
=
Ene Ventsel, raamatukogu
e
“Mainori” arvutikursused

Karin Kaup, kantselei
Merike Ptitson, kantselei
Katrin Pedaste, kantselei

Rein Luur, väljastusosakond
Einar Hiiemäe, väljastusosakond
Anne Akerberg, väljastusosakond
Feliks Ney, väljastusosakond
Erik Jankovski, väljastusosakond
Lidia Andrussova, väljastusosakond
e Personalitöö alused EMI-s
Aino Sauemägi, personaliosakond
* Õpingud Ärikollege'is
Ülle Tõnus, reklaamigrupp

Raamatukogunduskursused

*

Kersti Kaeramaa, raamatukogu

Raamatukogunduskursused

e

kasutamisest (pedagoogikaülikoolis)
Viire Kivimäe, raamatukogu
e Arhiivitöötajate teabepäev
Kersti Altoja, kantselei
e

.

Interneti

Masinakirjakursus

Kaire Volmerson, reklaamigrupp
e
“Mainori” majanduskool
Ruth Viljamäe, sekretär
e
Keeltekursused
Maie Kerma, Telefilm; soome keel
Ervin Kont, Tartu stuudio; inglise keel
Allan Teetlaus, salvestusosakond; hispaania keel
Leelo-Kai Portnova, personaliosakond; soome

keel
Aili Laanem, raamatupidamine

;

soome

keel

ETV poolt suunatud enesetäiendamiskursustele
september 1995 - mai 1996.

=
2
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Töölähetused
ja

Töölähetuste otsustamise
vormistamise korrastamiseks

käsin:

Võtta teadmiseks, et 30. 03. 1996 jõustus
Vabariigi Valitsuse 22. 03. 1996 määrusega
“Töölähetuse
hüvituste
kinnitatud
nr. 89
määrad ning nende maksmise tingimused ja
kord” (juurde lisatud, edaspidi Kord).
2. Peadirektori asetäitjatel ja struktuuriüksuste
juhtidel tagada lähetuste otsustamine ning
vormistamine kooskõlas Korraga ja käesoleva
käskkirjaga.
(03. Kehtestada, et:
3.1.
lähetuse
otsustab ja
vabariigisisese
vormistab oma kirjaliku korraldusega juht, kes
on volitatud esindama ETV-d kui tööandjat
lähetatava töötaja suhtes (struktuuriüksuse juht,
peadirektori asetäitja või peadirektor);
3.2 välislähetuse ning lähetuse, mille korral on
vajalik ületada Korras sätestatud piirmäärasid
kehtestatud
käesoleva
käskkirjaga
ja/või
otsustab
vormistab
määrasid,
oma
ja
käskkirjaga peadirektor;
3.3 kahe- või enamapäevalise vabariigisisese
lähetuse korral:
3.3.1
lähetatavale
makstakse
töötajale
päevaraha 50 krooni päevas;
3.3.2.
nähakse ette lähetatavale
töötajale
najutuskulude hüvitamine tasutud arve alusel
kuni 250 krooni ööpäevas;
3.4 kahe- või enamapäevalise välislähetuse
taotluses (käskkirja projektis) nähakse ette
lähetatavale töötajale:
3.4.1.
päevaraha maksmine 500 krooni päevas;
3.4.2 majutuskulude hüvitamine tasutud arve
alusel kuni 1400 krooni ööpäevas.
4. Sekretariaadil korraldada lähetuskorralduste
ja -käskkirjade plankide väljatöötamine ja
tellimine.
5. Tunnistada kehtetuks ETV 15. 04. 1994
käskkiri nr. 87.
1.

(

Käesolev

juhatuse

käskkiri

25.

on heaks kiidetud ETV
04. 1996 istungil, protokoll nr. 17.

e

Personaliosakond

annab

teada,

et 24. aprillist lõpetati tööleping järgmiste

Tartu toimetuse töötajatega:

vanemvalvur Johannes Kuus, valvurid Hilda

Paddar, Märt Mänd ja Evi Tomberg.
30.
aprillist
lõpetati
tööleping
meelelahutustoimetuse

režissööri
Toomas
tehniku
tehnikatalituse
Veera
Lasmanniga,
Kromšinaga, remondiosakonna vaneminseneri
Mart Portiga, kujundusosakonna butafoori
Niina Tänavaga, kujundusosakonna grimeerija
Ene Antsoniga, televideofondi tehnilise
toimetaja Ursula Sigriga ja valveosakonna
vanemvalvuri Inno-Valdeko Varandiga.

Alates 1. maist asus põhikohaga

publitsistikatoimetusse toimetajaks Kadri
Valner.

Õnnitleme!

12. mail on 25.

tööjuubel

televideofondi tehnilisel toimetajal Eha

Vettikul.
16. mail on 30. tööjuubel
filmiosakonna vaneminseneril Hans
Soobal.
21. mail on juubelisünnipäev
uudisteprogrammi operaatoril Maido
Madissonil.

Aino Sauemägi

=
Nr.
SO

287.

mäi.

llusat

Tuletame meelde!

kuulutab välja konkursi
järgmistele ETV 1996. aasta preemiatele:
ETV

juhatus

vaatajate arvates aasta populaarseimale

[.

meessaatejuhile
naissaatejuhile

*

e

2. vaatajate arvates. aasta parima

erisaate (projekti)
kultuuri- või haridussaate
lastesaate
meelelahutussaate
noortesaate
publitsistikasaate

*

e
«
«
«

*

AE

M

autorile (autorikollektiivile)

«

e
*

[

|

aasta parimale

3.

dramaturgile (kirjanikule)
kriitikule
lavastajale
meesnäitlejale
naisnäitlejale
stsenaristile
.aasta'parimale ETV
ajakirjanikule
assistendile
helirezissöörile
operaatorile
kunstnikule
teleinsenerile
režissöörile
toimetajale
videomonteerijale

x

saabuvat
emadepäeva!

/

6

6

KC

6

as PARIMENTA

annab teada:

töö

eest ETV-s.
aasta tähelepanuväärseima muu
ja eelnevate aastate töö eest ETV-s.
Aastapreemiaks on keraamiline skulptuur (Volli).

5.

6. äupreemia aasta

l
i

Käesolevaga päkume Teile võimalust avaldada

Punktides 1, 5 ja 6 nimetatud preemiatele lisandub
rahaline preemia 3000.Punktis 4. nimetatud preemiasaajatele makstakse
1.09.1996 - 31.05.1997 palgalisa 500 krooni kuus.
Väljakuulutatud preemiatele võivad hiljemalt maikuu
teise nädala reedeks kandidaate esitada ETV juhatuse

liikmed, ETV. struktuuriüksuste juhid, samuti ETV
eriala- ja loominguliste ühenduste täiskogud. Esildised,
mis sisaldavad preemiakandidaatide nimed ja lühikese
esitatakse
ETV
kirjalikult
juhatuse
põhjenduse,
sekretärile.
Aastapreemiate määramise otsustab ETV aastapreemiate
[5-liikmelihe 'komisjon, mille ETV peadirektori ettepanekul kinnitab ETV juhatus,
Preemia loetakse määratuks. isikule (autorikollektiivile),
kelle poolt hääletas. vähemalt 50% preemiakomisjoni
kohalviibivatest liikmetest. Kui mõnele preemialiigile on
mitu kandidaati jä ükski neist ei saanud 50% häältest,
viiakse läbi täiendavad hääletamisvoorud kahe enam
hääli saanud kandidaadi vahel. Kui neis voorudes
kumbki kandidaat 50% häältest ei saa, jäetakse selles
preemialiigis preemia välja andmata,
ETV aastapreemiad kinnitab ETV juhatus ning teeb need
teatavaks Teabetelekraadis ja Televisioonilehes.

Aastapreemiad antakse kätte hiljemalt juunikuu
teisel nädalal.

omatelekanali lühiinfot, uudiseid jms.
ajalehtedes Teleleht, Televisioonileht ja

Programma uues meediauudiste rubriigis.
Avaldatav,materjal edastada faxile 646 13 32

kella 12.00-ni.
pind tervikuna on piiratud, jätab
toimetus endale õiguse pikemate artiklite korral
avaldajaga kooskõlastatult neid lühendada.

esmaspäeval
Kuna

Kuni

rubriigi

:

Vaiko

Tigane:

AS Parimenta

i

tegevdirektor

Teabetelekraat on ETV sekretariaadi
väljaanne. Vähendas Lea Arme (tuba
611, tel: 4162), kaastööd oodatud.
Järgmine - number kahe -nädala
pärast.
-—

—
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