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Ringhäälingunõukogu taotleb ETV toetuse kasvu

Ringhäälingunõukogu soovib Eesti Televisiooni
(ETV) ja Eesti Raadio (ER) tuleva aasta riigipoolse
toetuse osas kuu lõpus läbi rääkida riigikogu
kultuurikomisjoni ja rahanduskomisjoniga.

Ringhäälingunõukogu otsustas teisipäeval. et
ühisistung, kus osaleksid ka ETV ja ER-i juhid
ning kultuuriminister Margus Allikmaa võiks
toimuda 22. oktoobril. “Loodame selgitada, et
mida ühe või teise summa eraldamine

tähendaks,” ütles BNS-ile ringhäälingunõukogu
esimeesTiit Sinissaar.

ETV ja ER-i arengukava eeldab, et mõlemad
avalik-õiguslikud kanalid saaksid tuleval aastal
riigilt kokku 410 miljonit krooni, kuid tuleva
aasta eelarveprojektis on ette nähtud 264,5
miljonit. “Selle summa korral tuleb mõni
funktsioon avalik-õiguslikult meedialt ära
võtta,” tähendas Sinissaar.

RHNesimeheTiit Sinissaare kiri Riigikogu
Kultuurikomisjoni ja Rahanduskomisjon
liikmetele

Lugupeetud proua Rosenberg
ja härra Atonen

Ringhäälingunõukogu pöördub Teie poole
murega seoses avalik-õigusliku ringhäälingu
rahastamise küsimusega. Käesoleva aasta
18. juunil kiitis Riigikogu oma otsusega heaks
Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni
arengukava aastateks 2003-2005.
Arengukavas on kirjas avalik-õigusliku

ringhäälingu funktsioonide täitmiseks ja
organisatsioonide—jätkusuutlikkuse
tagamiseks vajalikud vahendid 412,6 miljoni
krooni suuruses summas (342,1 miljonit
tegevuskulude katmiseks ja 70,5 miljonit
investeeringuteks). Riigikogu heakskiitu
arengukavas toodud seisukohtadele tuleb
vaadelda: kui riigipoolset tellimust täita
ühiskonnas neid funktsioone arengukavas
toodud viisil ja mahus.
2003. aasta riigieelarve projektis on

Vabariigi—Valitsus—avalik-õigusliku
ringhäälingu riigieelarveliseks toetuseks
näinud ette aga ainult 264 495 700 krooni,
kusjuures investeeringuteks ei ole ette
nähtud mitte sentigi. Täiesti selge on see, et
35 protsendi võrra väiksemate vahenditega
ei ole võimalik arengukava täita.
Ringhäälingunõukogu pöördub Teie poole
ettepanekuga korraldada kultuurikomisjoni,
rahanduskomisjoni ja ringhäälingunõukogu
ühisistung lahenduste leidmiseks.

Nõukogul on hea meel, et olete näidanud
üles mõistmist ning nagu eelnev suuline
kooskõlastus näitab, on ühisistungi
korraldamine võimalik 22. oktoobril 2002 kell
14.00 Toompeal.

RHN

ETV töötajate laste
joonistuste võistlus
Turundusosakond kuulutab välja ETV

töötajate laste joonistuste võistluse
“Minu=lemmiktegelane

—
Eesti

Televisioonis”.

Parimatest joonistustest tehakse laste
jõulupeo ajaks detsembri keskel näitus.
Joonistused tuua 2. detsembriks
turundusosakonda ning varustada
kindlasti autori nime ja pildiallkirjaga.
Parimaid premeeritakse auhindadega.



Ik. 2 TELEKÄIJA oktoober 2002

Millest on tingitud arvutite ja interneti tõrked?
Programmeerija Tiit Jagomäe selgitab intervjuus
Telekäija toimetajale Karin Leemetile, millest on
tingitud probleemid printimisega, miks on
kodulehekülg aeglane ning miks mõnikord meilid
ei liigu.

Mis juhtus intranetiga?
Intraneti masina kõvaketas hävines ehk intraneti
masina andmeid säilitava kõvaketta mootori
mehhanism jäi seisma.
Millal intranet taastub?
Raske öelda, tegelen praegu taastamisega ning
kuupäeva ei saa lubada.

Miks on ETV kodulehekülg “aeglane”?
Sellepärast, et meie kodulehekülje kujunduses
on kasutatud ETV veebiserverit tugevalt
koormavaid funktsioone ning Netscape
brauserile ei ole kodulehekülge kahjuks
kohaldatud. Teiseks võimaluseks võib olla, et
netiühendusega on probleemid.

Mida saab iga arvutikasutaja ise teha, et
kodulehekülg kiiremini alla laeks?
Kuna Netscape'ga ei ole ETV kodulehekülge
soovitav vaadata, siis tõmmake arvutisse
internetibrauser Explorer. Samuti soovitan
vaadata kodulehekülge püsiühendusega.

Miks tekivad aeg-ajalt probleemid interneti-
ühendusega?
Kui internetiga tekivad probleemid, siis võivad
need seotud olla kas ETV-le internetiteenust
pakkuva Unineti tõrgetega või

virtuaalvõrguaadresse pakkuva masinaga.

Miks on aeg-ajalt probleemid e-mailide saatmisega
jasaamisega?
Kuna serveri kõvaketas on hetkel mõnesaja
megabaidi suurune, siis piisab sellest, kui kolm-
neli inimest saavad kolme-megabaidise meili.
Teiseks probleemiks on, et levinuim
meiliprogramm Outlook on nii konfigureeritud,
et jätab mailid serverisse. Nii suureneb
loomulikult ka ketta kasutuse hulk.

Mida saab iga arvutikasutaja siin ise teha?
Hetkel on ainuke võimalus helistada minule või
Henn Taidre telefonidel 628 4413 või 628 4739.

Kui suuri meile on otstarbekas saata, et võrku üle
ei koormaks?
Meilide saatmisega võrku ei koorma, aga seda
vana ja väsinud meiliserverit küll. Soovitav on
ikkagi saata tekste meili teel ja suuremaid faile
FTP-ga.

Millest on tingitud probleemid printimisega?
Arvatavasti on probleemid tingitud maja võrgu
ülesehitusest, kus 10 megabaidised seadmed
tõmbavad üldise kiiruse alla ja võib tekkida
osalise info kadumine. Kuskil arvutis võib olla
viirus, mis “pommitab” võrku ja ajab printerid
offline”i. Täpsemad vastused ja probleemide
lahendused peaks leidma lähiajal, selleks on
palgatud spetsialistid. Kui aga arvuti prindib
suvalisi lehti välja, siis on see tingitud
arvutiviirusest, millega pidevalt tegelen. Kuid
võrgumonitooring koos tarkvaraauditiga toimub

oktoobris-novembris. Seni saab probleemide
puhul pöörduda minuvõi Henn Taidre poole.

Kuidas ära tunda meile, mis on tõenäoliselt
nakatatud viirusega?
Piisab sellest, kui vaadata kellelt on meiltulnud.
Kui saatja on kahtlane, siis pole mõtet avada.
Kiri, mis on tulnud “omalt”inimeselt ja seal on
attachment kaasas, siis tasub vaadata, kas faili
formaat on .exe, .vbs, .bat. Nende formaatide
puhulon tõenäoline,et kaasa on tulnudka viirus.

Kuidas siis edasi toimida ning kuidas hankida
arvutisse viirusetõrje programmi?
Uuemad antiviiruse-programmid skännivad ise
maili läbi, kui ta postkasti jõuab, vanemad
hakkavad tegutsema, kui vajutad viiruse failile
või püüad seda käivitada, kopeerida vms.
Soovitav on arvutile installeerida Antivirus ja
kui sedaei ole, siis võtta ühendust minu või
Hennuga.

Kuidas saab iga arvutikasutaja oma arvutit ise
hooldada?
Kõige parem on, kui inimeneei installeeriks
arvutisse internetis vabalt pakutavat üleliigset
tarkvara (kazaad, imesh, edonkey), kuna nendega
tuleb kaasa spioonitarkvara. Teine soovitus:
peale tööd panna arvuti kinni, mis mõjub nii
protsessorile kui mälule positiivselt. Nö värske
arvuti töötab paremini, kui mitu ööpäeva
töötanud arvuti.

Selgusid poliitilise tasakaalustatuse Uuringu
vahetulemused

Oktoobri alguses selgusid ETV poolt
tellitud poliitilise tasakaalustatuse uuringu
vahetulemused.

Uuringu eesmärgiks on mõõta erinevate
erakondade esindajate kõneaega Eesti
Televisioonis ajavahemikul 16. septembrist
20. oktoobrini.

Uuringust selgub, et 16.- 29.
septembrini oli ETV-s 28 saatelõiku, milles
esines poliitikuid 48 korral. Kõige enam
kõneaega said poliitikud Aktuaalse
Kaamera põhisaates — 24 korral ja ETV
hommikuprogrammis Terevisioon - 4 korral.

Vaadeldava perioodi teemakäsitlustest
pühendati=ETV-s 65 protsenti
üldpoliitilistele ning 35 protsenti valimisi
puudutavatele teemadele.

Kokku tsiteeriti ETV saadetes kuue
erakonna ning kahe kohaliku valimisliidu
esindajaid. Kui võtame näiteks Aktuaalse
kaamera uudiseid. siis kõige enam tsiteeris
Eesti Televisioon kaksikliidu esindajatest
peamiselt ministreid - Reformierakonnast
764 sekundit ning Keskerakonnast 352
sekundit. Järgnesid Isamaaliit 112 sekundit,
Mõõdukad 62 sekundit ning Eestimaa
Rahvaliit 49 sekundit.

Reformierakonna ja Keskerakonna
ülekaal tuleneb sellest, et kummagi
erakonna ministrid esinesid AK
stuudiointervjuus.

Ametiseisundi järgi intervjueeriti ETV
saatejuhtide poolt kõige enam valitsuse ja
Riigikogu liikmeid, vastavalt 15 ja 14 korral.
Arvuliselt tsiteeriti kokku 38 erinevat
poliitikut. Vähemalt kahes saatelõigus
intervjueeriti Harri Õunapuud, Indrek
Meelakut, Indrek Tarandit, Jaanus
Marrandit, Kalle Jürgensoni, Kristiina
Ojulandi Märt Raski, Siim Kallast,
ToomasVilosiust ning Tõnis Paltsi.

Pikimad ühekordsed eetriajad anti Eesti
Televisioonis otsesaatesse kutsutud
poliitikutele=Jaanus Marrandile
Keskerakonnast, Hendrik Hololeile
Mõõdukate erakonnast ning Märt Raskile
Reformierakonnast.

Monitooringu meetodil läbiviidava
uuringu käigus mõõdetakse erakondade
esindajate intervjuude pikkust ETV
saadetes Terevisioon, Pühapäevitaja,
Unetus, Punane Tuba, Viies stuudio,
Valimisdebatt, Pealtnägija ja Aktuaalne
kaamera.

Toomas Luhats

Peeti esmaabiandjate
väljaõppekursus

Eesti AE |

Televisioonis
peeti
eelmisel nädalal
kahepäevane
esmaabiandjate
väljaõppekursus.

Loenguid pidasid Punase Risti esmaabi
õppejõud doktor Rutt Mäeots ning
Mustamäe haigla intensiivravi osakonnast
doktor Irene Kamenik.

Kursuse teemadeks olid esmaabi
olemus, välised verejooksud ja šokk,
haavad, traumadja luumurrud, elustamine,
mürgitused, söövitused, põletused ja
külmakahjustused.

Kursusest võtsid osa Anneli Tõevere,
Vallo Kepp, Peeter Vets, Kadrin Pintson,
Signe Kruus, Heidi Laanemäe, Ene Köster,
Kadri Kanter, Ruth Heinmaa, Merike Dietz-
Värk, Raivo Puksand, Rein Lillmaa, Halvi
Sursu-Jaska, Ürgo Mürk, Olev Sang, Priit
Pärg, Malle Bucht, Toivo Taremaa, Jelena
Sepa, Elvine Õis ja Silvi Pruul.

Telekäija
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Riigikogu käitub ETV suhtes s uudimatult
Intervjuu Ringhäälingunõukogu liikme Andres Jõesaarega

2003. aasta riigieelarve seaduseelnõu näeb:
rahvusringhäälingule ette 264 miljonit
krooni. See on oluliselt vähem kui
Riigikogus kinnitatud ETV arengukava ette
näeb. Kui tõenäoline on, et
eelarvevaidlustes see summa suureneb?

Väikest lisa 264 miljonile kroonile on
realistlik oodata, kuid arengukava
numbritest jääb finantseerimine igal juhul
väga kaugele. On olemas selge lõhe
poliitilise lubaduse ja selle realiseerumise
vahel.

Kuidas hindate olukorda, kus Riigikogu
tunnistab ETV majandusraskusi, kiidab
heaks arengukava koosselles sisalduvate
numbritega ning otsustab siis arenguks
raha mitte anda?

Ebanormaalseks. Täiesti ebanormaalseks.
Kurb tõdeda, et 101-st rahvaesindajast
koosnev organ käitub täiesti süüdimatult.
Maeinäe muud väljapääsu, kui sama kogu
kas tagab piisava oja stabiilse
finantseerimise või siis tühistab/muudab
heakskiidetud arengukava.

Kes vastutab, et suur töö - arengukava
koostamine, läbirääkimised Riigikogu
kultuurikomisjonis ja parlamendisaalis - on
sisuliselt tühja jooksnud?

Rakendub poliitilise vastutuse protsess.
See tähendab,et lõplik süüdlane kindlasti
ei kuulu Riigikogus istuva 101 isiku hulka.

Arengukava arutelul Riigikogus pöörasid
Keskerakond ja Rahvaliit tähelepanu Eesti
Televisiooni poliitilisele kallutatusele. Kelle
poole on ETV kaldu?

Minu kogemus RHN-i liikmena näitab, et
nõukogus esindatud viie fraktiooni juhid
on igaüks pidevalt arvamusel, et ETV (ja ka
ER) on nende vastaste poole viltu. Aasta- °

kaks tagasi süüdistasid opositsiooni
esindaja valitsuskoalitsiooni liikmeid ja
vastupidi, täna on rollid mingis osas ümber
jaotatud, kuid süüdistused on samad.
Seega võib öelda, et avalik-õiguslik
ringhääling on üldiselt tasakaalus. Samas
esineb nii ETV-s kui ka ER-is teatud
saadetes aeg-ajalt selgeid erapoolikuse
juhtumeid, kuid üldist tasakaalu need palju
ei muuda.

Oktoobri alguses avaldas ETV poliitilise
tasakaalustatuse vaheuuringu. Tundub
loogiline, et kõige rohkem saavad sõna
valitsuses olevad erakonnad, kes peavad
selgitama rahvale oma valitsemist.

Siin on mitu aspekti. Paljad sekundid ei anna

Andres Jõesaar avaldas arvamust, et reklaami
keelustamine on mõjutanud ETVd poitiivselt. Nüüd tuleb
rohkem tähelepanu pöörata saadete kvaliteedi
parandamisele.

FOTO: Ülo Josing

päris adekvaatset pilti - näiteks esines
uuringuperioodil ETV-s herr Hololei,
sekundid läksid kirja mõõdukatele, kuid ta
vastas hoopis kui riigiametnik,kes selgitas
valitsuse tegemisi. Samuti on suur vahe
sekundil ja sekundil - AK-l on vaatajaid 4-
5 korda rohkem kui näiteks Terevisioonil.
Seega ei ole need sekundid oma kaalult
võrreldavad. Ja loomulikult ei näita toodud
sekundid ka konteksti, milles vastati - kas
saatejuht on kummardava kõneviisiga ning
soosiv või hoopis vastust mitte-kuulav
ründaja.
Tähtis ei ole niivõrd valitsus/mitte-valitsus,
vaid see, et teemakäsitlus oleks
tasakaalustatud. Valitsuse tegemised
leiavad alati ühiskonnas laia vastukaja ning
ei ole raske iga valitsuse esindajate poolt

käsitletud teema juurde leida ka kellegi
valitsusest väljaspool asuva seisukoht
Oponentei pea sugugi olemapoliitilise liini
järgi, vaid ikka teema järgi - kasvõi
tavakodanik tänavalt.

Mida teha selleks, et erinevad poliitilised
jõud oleksid rahul ETV poliitilise
erapooletuse ja tasakaalustatusega?

Poliitilistel jõududel on vaja õppida
demokraatia olemust ning avalik-õigusliku
ringhäälingu rolli demokraatia arendamisel/
tagamisel.

Milline võiks erapooletuse tagamisel olla
ringhäälingunõukogu roll? Teadupärast
kuuluvad-—ringhäälingunõukogusse
esindajad kõigist suurematest Eesti
erakondadest.

Kuna hoolimata sisemistest debattidestsel
teemal viitavad summa summarum RHN-i
pädevuses olevad otsused sellele, et
üldine tasakaal eksisteerib ning keegi ei
püüa otsuste kaalukaussi enda poole
kallutada. See võib aga kergelt juhtuda
juhul, kui näiteks üks poliitiline rühmitus
RHN-is enamuse saaks.
Kuivõrd teovõimeline on praegune
ringhäälingunõukogu just valimiste eel, kus
iga erakond võitleb selle eest, et saada
suuremat tähelepanu meedias?

RHN on teovõimeline seadusega etteantud
raames. Aastate jooksul on olnud ka
kordaminekuid (nt. lisarahad 2000. ja 2001.
aastal), kuid paraku on osade poliitikutega
nii, et nõukogu ruumes vastuvõetud
otsused/seisukohad deformeeruvad kiiresti
- suures saalis hääletavad mõned saadikud
oma varasemate seisukohtade vastu.

Kuidas suhtute programmilistesse
muutustesse, mille ETV tegi läbi pärast
reklaami keelustamist1. juulil 2002?
Positiivselt. Samas on selge, et praegu
ekraanil nähtav on pigem suurema
kvalitatiivse hüppe potentsiaal kui tulemus.

Milliseid saateid sooviksite ise rohkem ETVs
näha?

Üldiselt leiab ETV saatepäevas palju
huvitavat, kuid hetkel ei ole kvaliteetset
meelelahutust. Mina vaataksin kord
nädalas näiteks rõõmuga teravat ja õiglast
satiiri meie tänaste poliitikute/valitsejate/
tegijate üle.

Küsitles Karin Leemet
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Tõöjuubilarid oktoobris
Riho Riitsalu = 30
Kui laekub kaebus, et ETV pilt virvendab,heli
krõbiseb või kostab televiisori valjuhääldist
hoopis võõrast juttu — istub Riho Riitsalu oma
spetsautosse, sõidab kohale, ajab antenni auto
katusest välja ja uurib, milles on asi?

Kui ETV on soetanud raadiolainete kaudu
signaali edastavad seadmed (kas või
sidepidamiseks lihtsad raadiosaatjad, rääkimata
võimsatest telesignaali edastavatest mikrolaine-
linkidest), asub Riho sageduslubade taotlusi
vormistama ja sideametiga asju ajama.

Kui mõni tehniline seade on vaja välismaale
remonti saata, on taas Riho see mees, kes
tolliformaalsused korda ajab. Kõikide nende
probleemidega on ta tegelenud Eesti
Televisioonis juba 30 aastat. Õnnitleme
tööjuubeli puhul ja soovime jaksu edaspidiseks!

Sander Üksküla,
tehnika- ja tootmistalituse varahaldusjuht

Erki Järvi,
remondi- ja arendusosakonna juhtiv

insener

Kaarli Kivilo — 30
Kaarli Kivilo mehhaanika osakonnast on üks
äraütlemata tore kolleeg. Ta ei keeldu kunagi
abistamast nii teoorias kui praktikas, kõiges, mis
puutub treimisse, freesimisse, keevitamisse,
plekipainutamisesse või ükskõik millisesse
mehhaanika valdkonda. ”

Tema rahulikkus ja asjalikkus on nakkav:
suur kiire kaob ja töö saab alati valmis õigeks
ajaks ning korrektselt. Vahel varemgi.

Kaarli tuli ETV-sse juba 1967. aastal
lavaseadjaks ja paari aasta pärast lahkus end
täiendama Vineeri — ja Mööblikombinaati ning
tehasesse Ilmarine. Kuid juba 1972. aastal
tõmbas magnet ta tagasi ETV-sse, kus töötab
siiani ja aitab lahendada mehhaanikasse
puutuvaid probleemening see kestab juba 30
aastat.

,Vello Allik,
mehhaanika töökoja vaneminsener

Ago Gaškov — 15
Räägitakse, et asendamatuid inimesi ei ole. Ma
väidan vastupidist — on küll. Üks nendest on
Ago Gaškov, Ida- ja Lääne-Virumaa kauaaegne
korrespondent.

Paiknedes iga päev riigi kõige keerulisema
piirkonna südames,on ta hoolimata raskustest
valmis hankima vajalikku materjali, mida juba
õhtul saavad Aktuaalse kaamera vaatajad jälgida
nii eesti kui vene keeles. Edu sulle Ago Gaškov,
ootame sinu uusi lugusid!

Margarita Tšernjajeva,
Aktuaalse kaamera saatejuht

Riho Prees — 15
Valga korrespondentpunkti operaatoril Riho
Preesil peab olema head silma. Ta on töötanud
Eesti Televisioonis juba 15 aastat ja on
tõenäoliselt kõige vilunum kaameramees
Eestimaa kagupiiril. Jõudu ja jaksu edaspidiseks!

Kolleegid Aktuaalsest kaamerast

Uued Eesti Televisiooni töötajad
| Ester Mägi
ETV-s alustasin
jaanuarist 2002

| Eurovisiooni
meeskonnas
piletimüügi
assistendina, kuid

A ä praegu töötan
muusikaprogrammi peaprodutsendi Heidi.Pruuli
assistendina. Veel aitan—korraldada
rahvusvaheliseks muutunud tantsufestivali
“Koolitants”. No ja loomulikult ei saa ju ülikooli
ära unustada - olen jätkuvalt Tallinna
Pedagoogikaülikooli andragoogika eriala tudeng.

Heidi Laanemäe
ETV-sse sattusin
Eurovisiooni
meeskonnas
assistendina
töötades. Praegu
töötan augustist
elušsaadete
peaprodutsendi
Renita Timakuabina.

Minu tööülesannete hulka kuulub lepingute

vormistamine, TLP-de koostamine ning muud
jooksvad ülesanded. Olen lõpetanud Tartu
Ülikooli saksa keele ja kirjanduse eriala ning
töötan poole kohaga justitsministeeriumis
Euroopa Liidu õiguseja välissuhete talituses.

Sander Üksküla
Augustist töötab ETV
tehnika- Ja
tootmistalituse
varahaldusjuhina Sander
Üksküla. Tema
ülesanneteks on tagada
ETV põhivara ja ETV

omandis või valduses olevate kinnistute ja nendel
paiknevate hoonete laitmatu ekspluatatsioon
ning eesmärkidele vastav areng. Sandrile alluvad
tehnika remondi- ja arendusosakond,
energeetikaosakond ning majandusosakond.

“Olen pärit Pärnust,” ütleb Sander. “Pärast
keskkooli lõpetamist 1981. aastal teenisin leiba
rokkansamblis basskitarristina. ETV-s alustasin
pärast sõjaväeteenistust 1985. aastal
stuudioosakonna helitehnikuna. Režissöörina
alustasin 1992. aastal ning 1997. aasta

Ä

Sünnipäevad oktoobris
1 Ülo Kelement — elektrik
1 Piret Priisaar — produtsent
2 Erno Kirst — vanemvalgustaja
2 Jaanus Peet— programmi
väljastusosakonna tehnik

3 Hendrik Reindla — videomonteerija
4 Aivar Kõue — arvutigraafik
4 Anu Säärits — produtsent-toimetaja
4 Rauno Kanne — videomonteerija
7 Eha Väinsalu — rezhissöör
7 Jana Mätas teleteksti toimetaja
10 Raul Priks — operaator
12 Õie Arusoo toimetaja
12 Tiina Mägi — rezhissöör
16 Maarika Lauri — rezhissöör
18 Jelena Sepa— energeetikaosak. meister
18 Marju Kaasik toimetaja
20 Priit Murusalu — vanemoperaator
21 Jüri Vood — helirezhissöör
22 Katrin Tõnts— assistent
23 Mati Jaska — helirezhissöör
25 Tõnu Lend elektrik
27 Peeter Kaldre — toimetaja
30 Lemmi Toomis - arhiivihoidja
31 Lauri Leesment — insener

novembris kutsus Jüri Pihel mind TV1-e, kus
töötasin teenindusosakonna juhatajana ning
tehnika- ja tootmisjuhina. Selle aasta algul olin
viis kuud Eurovisiooni organiseerimiskomitees
juhtides ESC 2002 Pressikeskust.”

Tööleping sõlmitud septembris
Helen Valkna, rezhissöör
Anu Viita, produtsent
Livo Liik, lavaseadja
Toomas Luhats, pressiesindaja
Aivi Parijõgi, toimetaja
Andero Uusberg, saatejuht-toimetaja
Deniss Tseviljev, helitehnik

Tööleping lõpetatud septembris
Aarne Kraam
Maarit Kaasik
Aivo Tammus
Eda Koppel
Olav Everest


