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Kauneid
kevadpühi!

Raamatud
t4. ja 15. aprillil

müüb kirjastus

kell

OLION

11.00 - 15.00

raamatuletis raamatuid

- 17.00 toimub
korruse koosolekusaalis seminar teemal

21. ja 22. aprillil kell 9.30
VI

Produtsentide süsteemi rakendamisest
ringhäälingu organisatsioonides.
Seminari viivad läbi Graham Addicott ja
Rosemary Forgan Inglismaalt.

Seminari täpne kava ilmub järgmises

Teabetelekraadis.

Koolitusosakond ootab huvilisi!
info telefonil 4119
Helgi Saar

Teabetelekraat nr.

71

Raamatupidamise info

Onnitleme!

Ldhetusse

10. aoriil - Ulle Oun
1 '1. aprill - Mati Talvik, Vladimir Poplauhin
12. aprill - Tiit Viisileht, Maria Zigura,
Margit Mikson
13. aprrll - Valeri Zaruba, Peeter Matteus
Krista Toompere
15. aprrll - Riina Koit -50Eve Viilup, Kadri Kanter,
Andris Tuvikene
16. aprill - Einar Lukkonen, Ruth
Alakula, Annika Reinson

m

ei saa saata

ETV

ittekoosseisu I ist tootajat.

Kuu jooksul kogunenud arved tuleb
raamatupidamisele esitada hiljemalt
jdrgmise kuu 7. kuupdevaks.

Tuletame meelde,

et k6ik

3000

krooni ja rohkem maksvad tehnilised
vahendid (telefonid, mobiilid,

arvutid, makid jne.) kuuluvad ETV

p6hivara hulka ja
on
Kui p6hivara mingil p6hjusel

raamatupidamises arvele v6etud.

omanikku vahetab, peab see olema
meil rilekandmisaktiga fikseeritud.
ETV p6hivaraga ei saa umber kiria
nagu isikliku asjaga, et annan, kellele

tahan ja siis' kui

tahan'

Airi Laanem
pearaamatupidaja

PERSONALITEATED

KEELENOU
Liitsdnadest

Tooleping 16petati

12.03.1998 uudisteprogrammi

reZissoori

Jekaterina Korotkovaga,

24.03.1998 uudisteprogrammi operaatori

Andres Eesmaaga,
29.03.1 998 raamatukogu teatmetoimetaja Ene
Ventseliga,
31.03.1998 uudisteprogrammi inseneri Marko
\
Punnariga.

Tooleping s6lmiti
10.03.'1

01.03.1998 Arian Levin on uudisteprogrammi
arvutigraafik,

998 Virgo Neemre on

uudiste-

programmi operaator,
'1

sSnana. Muidu poleks ju kokkukirjutamisel
mbtet. Tihtipeale annab liitsdnade lahus

hiiiildamine kogu lausele hoopis teise, vahei ka

koomiiise tdhenduse. Raadio "Keeiek6rva"
saatele kirjutas sel teemal emakeeledpetajast
raadiokuulaja. Tema td.helepanekul on
liits6nade lahku hiiiildamise tendentsi mdrgata
nii raadios kui ka televisioonis.

Niiteks:

998 Arni Alandi on uudisteprogrammi

toimetaja,

06.04.'1

Liits6nu tuleb hiiiildada ikka rihe, mitte kahe

3.04.1998 Kuno Laaniste on operaatorite

osakonna assistent.

31.03.1998 Kristina Remmel

on

t6lketoimetuses toimetaja.

Sdnumi leht (S6numileht), euro hullus, era
konnad, kahe v6istlejad, flri pfiev, eel arve,
kool kond jne.
Vdin siia lisada meie, ETV ekraanilt kuuidud

rae kojas, aru saamatus, pieva korras,
transiit maa, oma ette...

Kas liits6rru on t6esti raske iihe s6nana, ilma
vahepausita hiiiildada? Akki tasuks omaene
proovida?

Mai Jrirvekiilg

Toolepingu muutmine
02.03.1998 tegevteenistusest asus toole lvar

Aasav remondiosakonda tehnikuna; Kulno
Kigu uudisteprogrammi monteerijaks.
01 .04.'1 998 lapsehoolduspuhkuselt tuli toole
tagasi raamatupidaja Katrin Gede,

Aili
P

Laanem

on

pearaamatupidaja, Piret

ri.rssel vanemraamatupidaja.

Aino Sauemiigi

Avatud Eesti Fondi ajakirjanduspreemia parimale "aednikule"
ETV esitas AEF-i ajakirjanduspreemia

saamiseks jdrgmised saated(sarjad) :
. Tervis 2000. 6(8umerang" ja ttEnneaegne
laps"
. Inimeselt inimesele

.
.
'

Teateid tegelikkusest
12. tund

Venekeelsed saated.
'oKuidas liheb?"

"Subjektiiv" ja

I
i
I

3
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NB!

Akset Kiinsase

SUULISE KONE ARENDUSE KURSUS
8. ja 9. aprillil algusega kell .10.00
6. korruse koosolekusaalis

on
KOIGILE EKRAANIL ESINEJATELE

mitte ainult soovitav, vaid suisa

KOHUSTUSLIK!

ffiad esineja

Mee

nil

kevad 1997 Balti Meediateabe AS-i meediauuring

. Daamid

K6ik
vastajad
Reet Oja
Maire Aunaste
Reet Linna
Marite
Kallasmaa

Tiina Joosu
Kati Murutar
Eve Viilup
Karmel Eikner
Ela Tomson
Galina Velman
Urve Tiidus

Eest- Mittelased eest-
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2
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Eestlased

vanus
haridus
lased 15-29 30-49 50-74 alg kesk k6rg
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1111
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77
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58
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5897
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Muulaste eelistustes oli 2. kohal Jevgenia Haponen, 3. Natalja Malleus, 4. Natalja
Jalviste ja 5. Diana Polov.

.

Hdrrad
K6ik
vaatajad

Eestlased

MitteeestIased

Urmas Ott
Mati Talvik

1

1

1

2

1

Vahur

3

:

Kersna

Ji.iriAarma 4
Raivo J5rvi
5
Lauri Leesi
6
Fred Jiissi
7
Urmas Liiv
8
Lembitu Kuuse 8
Mihkel Raud 10
Vladinrir Velman 10
Toomas Uba 11
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Eestlased

vanus

15-29

13
61
22
45
44
97
147
79
126
39

30-49
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Muulaste eelistustes oli4. kohal Leivi Serja 5. EinarVird.

haridus

50-74 alg kesk k6rg
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Teabetele

Arvamustelefon 628 4117
23. mdrts - 5. aprill 1998

l,'lees: Teie Hommikutelevisioon

annab

lDatoest teavet ja seda mitte uhe korra, vaid

;idevalt Kui vaadata

spordikommentaatori

sfLrudioseina, siis seal naidatakse hommikul
l.ie laaella. Miks ta peab kogu see aeg nartama
rirt-- rringrt niisugust... Kas see on mingi spets
rr:Koratsioon,.,oi?

iilees \la tahaksin oelda et seriaali "De Cock"
r,.rks subtirtntega naidata. Kes sinna peale
,-rcr. :trtlle haal on nri nome. et ei saa kOhe

',.adataqi Tapseit nagu

"Politsernadalat"

,,aataks. igatahes hollanCi keel on parem.

Naine: Soovin pakkuda suurima kannataja,
kelleks on Majandusministeeriumi asekantsler

hdrra Leivo, kes oli sunnitud vastu oma
tahtmist juhtima kolme riiklikku fondi ja sai selle
tegevuse eest ka m6ningast tasu. Samuti 80

tuhat krooni preemiat Eesti Vabariigi
aastapaevaks, mille endale ise maaras. Nuud
on ta kohustatud selle tagastama )a
pealekauba sai sellrse tanuvaarse too eest
uldsuseit sarjata.

Mees: Minu arust v6iks olla aasta kannataja
Ladne-Viru prefekt Einar Suimets.

\,'lrlem naine: Reedel 20.martsii kell 23.10 oli
saade 12 lund" Palun. kas oleks v6imalik
sellest teha kordus? Tuieval nadaial seda
':nam ei saa teha. aga sris kas voi ulejargmisel
rr:roalal. Olqe nii kenad. korrake seda tundi!

\lees: Terel \rahur Kersnale pallu loudu ja
laksu samasuguste saadete jatkamiseks nagu
l:inane llommiku TV.
Naine: j-ere hommikust! Vaatasin just asja
rooqisaadet Eesti W hommikuprogrammist.
Oleks vaqa meeldiv, kui te soovitaksite sellel

ncorel naisel vaadata teiste televisioonide

kokandussaateid. kuidas on voimalik sooki
',aimistada pallu puhtamalt ja meeldivamalt ja
mitte sormi 'rahepeal suhu toppides. Tanan
iahelepanu eest!

\,lees: Tere ohtust! Ma sooviksin teada, miks ei

Mees: Loeksin ette oma ettepanekud. K6ikse

hullem tegu oleks olnud Kurkse sundmus.

K6ikse veidram oleks arajdanud V6ru tulevark.
oleks Lilespuhutud Nagano
olumpiamangud. Koige suurem kannataja
oleks Kristina Smigun.

Meediamull

Naine. K6ige tobedam ettevdtmine oli see
sajandivahetuse kella ulespanek Raekoja
platsile.

Naine: Siin naiskodanik Viljandist. Mina panen
aasta kannatajaks Vello Lattiku.

Naine: Tere hommikust, Eesti Televisioon!
Pean nordimusega utlema, et tdna, 5.
kuupdeval, teie Hommikutelevisioon on tdiesti
ambrisse astunud. K0igepealt ei ole kull

voimalik leppida, et riigitelevisioonis saatejuht

ei oska koige

lihtsamaid soomekeelseid

rr:ricjata enam kordusena

puhapdeval
.rr-roaerrast serraali'Vaike maja preerias"?

vdljendeid. Teiseks: kahe sekundiga ei 10ua
Soome saatkonna koogiretsepti ules kirjutada.

Naine: iVlina soovin kiita Vahur Kersna saadet,
rris oli eeimise puhapaeva hommikul. Jdtkugu
t:l ecaspidigi indu seda teha. Aitahl

televisioonis. Nagu Kersna raadios teeb. Et

it,lees. Eelmise aasta meediabossiks pean

Naine: Oleks selline ettepanek:
sinuga" saatejuhiks kandideerijad

lrnar Raagi tema meediakara "Tappev Tartu"
oest.

\laine: lVlina arvan, et aasta kannataja on
Andres Kuusk selle raharoovi parast. Aasta
irirmLrtequ on maailmas borsi langus.

Oleks ikka hea, kui oleks varsket verd teie

oieks huvitav ja m6ttekas seda vaadata. Head
^^^^t
dcgdl

"Reisile
voiksid
igauks uhe proovisaate teha. Siis oleks lihtsam
valida.

Naine:

Miks 7 vapra' saates

laulude pealkirlad inglise keetes

i,lees. fulina arvan. et aasta kannatala tiitel
.,,obiks hasti Laane-Viru politseiprefektile Einar

avaldatakse

ja ei

tolgita
eesti keelde? Kas keeleseadus siin ei kehti?

Surrretsale. Tema on sel aastal usna mttme
asjaga kimpus olnud ja kohtu teel omi asju
l;rhendanud.

Narne: Homme, l.aprillil on koigil ninad
l:ahmased Mina soovin, et selles kolme
televisiooni saates kdige veidram v6iks olla
see. kuidas noored mehed kui Jessukesed
trrlid Lrle mere. K6ige hirmuaratavamaks looks

,;oiks olla see, kuidas Toompeal leiti,

et

irensronaridele voib panna 51 krooni toiduraha
lLrrrrdc. Kui panna 52 krooni, saavad viimaks
(orTa kuus kohu tais. Koige suuremaks
.1:tnnatajaks ma arvan selle, kui jaavad pirrud
toesti kahel otsal p6lemata, nagu uks suur
ritees tLtles.

TEABETELEKRAAT
on ETV sekretariaadi
vdljaanne
Vahendanud Lea Arme
tuba 61 1, tel.628 4167

Kaastood oodatud!

