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Paljusid on ajanud sega-
dusse see, et ETV-I on
nüüd nagu kaks infolehte -
9.35 ja "Telekraat". On küll.
Igapäevane infoleht 9.35
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1992. a. IV kvartalis vaadati
meid niimoodi:

AK E aaõtaa mdläBB"ÄPEr niisamaPäevateema 43,2%
Bussiga ............. 42,8%
Hommiku-TV 39,9%
Jah-show ....... 36,6%
RTV. äriuudised 35,5%
Mood smsi 35,4%
Sport. Sport. Sport ........ 33.8%
RTV välismaa Mf. ......... 33,7%

DI

toob teieni hommikused
retsensioonid ning=pea-
direktori—operatiivteated.
ETV infoajaleht "Telekraat",
mis ilmub korra nädalas,

Lääne-stuudio mf. .....,,., 32,1%
Tasa sõidan üle silla ..... 30,1%
Tere õhtust, Eestimaa! .. 29,8%
Kaks takti ette ............... 29,3%
Kuulub avaldamisele 28,5%
Naised sngassaatnnelraviesase 27,5%
RTV An. eestlased ...... 26,9%
Peiling 1... 26,5%
Carte blanche ,.............. 25,4%
Tartu tund .................. 24,9%
Kodukandilood 23,7%
Ida-stuudio mf. ....... pine 23,6%
Ahvatlev ettepanek ”....... 22,3%
Mälumäng. Aasta 1969 . 21,9%
Spordiprisma  ................ 20,1%
Muulased:

AK vene keeles ............. 32,7%

Seletus. Neid saateid vaatas
vähemalt 20%

—
vaatajate üld-

arvust. Muukeelsetel elanikel oli
selliseks saateks ainult
venekeelne AK. Küsitluse kor-
raldas osaühing "Telirad".

Lohutus: Kui Sinu vaieldama-
tult hea saade pole siin nime-
kirjas, siis ilmselt seda nädalat,
mil see eetris oli, ei uuritud.

HARULDANE KINGITUS

MUUDATUSED sraurrulaia A A
PEABALLET MEIS TaMeukoru
SÖÖMINE ON AINUS TÕÖ, (4
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annab ülevaate nädala
jooksul toimunust ja arva-
mustest selle kohta, samuti
sellest, mis tulemas, ja
üldse, mida telemajalistel

TV
asutamisel
sõlmitud
aastal
ET

Jaanuari lõpus alustati läbi-
rääkimisi uue aastalepingu
sõlmimiseks, mis on aga ve-

pikemaks.
lõpuni

le-
pingu tingimuste kehtivust.
Plaanis on uus dokument
vastu võtta hiljemalt selle

ninud oodatust
Kuni läbirääkimiste
on pikendatud senise

kuu lõpuks.
Teatavasti on RTV seni oma

teada pruugib. "Telekraadi"
nägu sõltub ka sellest, mis
Sul öelda on: võtame vastu
kaastöid, kriitikat, kuulutusi
jms.

reklaamituludest ETV-le loo-
vutanud poole. Nüüd on
ETV teinud ettepaneku tõsta
eetriaja müügi käibest RTV
poolt ülekantavat osa
60%-ni. RTV-le jääks seega
40%. Vaidlused kestavad.
Reklaamiaja täpseks fiksee-
rimiseks otsustati, et vahe-
tiitrid, mis eraldavad
reklaami ETV programmist,
kuuluvad ETV programmi
rakendusaja sisse. Nii tuleb
see nüüdsest ka saate-
dokumentidesfikseerida.
RTV programmi nädala-
mahuks otsustati kinnitada
põhihooajal 6 tundi ja suve-
hooajal 3 - 3,5 tundi.
Vastu on võetud ka otsused
varjatud reklaami mõiste
määratlemisest, samuti ETV
töötajate RTV-s töötamise
korrast ja vastupidi. Need
materjalid on härra Kopli
käes läbitöötamisel.



Et muuta suhet töökoha ja
töötaja vahel võimalikult
kahepoolselt kasulikuks* ja
tekitada olukord, kus töötaja
saab oma aktiivse tegut-
semise eest vastu võimali-
kult head töötingimised, on
levinud praktika, kus näi-
teks toitlustamiseks kuluv
aeg ja kulutused püütakse
viia miinimumini.
TV-s peaks olema võimalik £

ilma järjekorrata saada nii
kiire suupiste kui ka süüa
kallimapoolne korralik mit- š

mekäiguline lõuna. See
eeldab pindade, pakutava
teenuse ja kauba ning
klientuuri üle järele-
mõtlemist. Siiani pole seda
tehtud.=Ilmselt=puudub
selleks hea tahe.
Toitlustuse=organiseerijale
on ETV hea partner, kuna
tagab kindla üle keskmise
klientuuri - ei pea end
pingutama sööjate ligimeeli-
tamisega. Kui tänavaput-
kale võib homme näiteks
odavamäte hindadega kon-
kurentputka kõrvale tekkida,
siis pikk kindel leping kin-
nises asutuses on toitlus-
tajale mugav. Samas peaks
see aga eeldama madalaid
hindu.
Seda kirjutades võin toetu-
da isiklikele kogemustele,
mujal nähtule ja söödule.
BBC-s, Hollandi TV-s ja
mujalgi on toidud 3 - 10
korda odavamad kui avali-
kes söögikohtades. Hinna-
vahe oleneb muidugi, mil-
lisel tasandil sööd.
Meilgi peaks toitlustamine
olema organiseeritud mit-
metasandiliselt:
1) kiirtoitlustamislett(-letid) -
McDonaldsi-laadne, võima-

likult kiire ja odav;
2) söökla - kes eelistab
sousti-kartulit-suppi, peab
ka seda saama;
3) kohvik, kus võiks pidada
töökohtumisi ja arutelusid,
lõõgastuda;

4) restoran - see võiks olla
etteteatamisajaga - soliidse-
te külaliste vastuvõtuks.
Kahes viimases peaks ole-
ma saadaval ka alkohol,
aga loomulikult ei sobi seal
müüa samakat (olgu peale-
gi ilusas pudelis). Inter-
jöörist ja muusikast ma siin
ei räägi.
Lõpetada tuleb olukord, kus
20 inimest seisab ja ootab,
kuni üks müüja -viinereid
lõigub; kui külma näoga
kallatakse kliendile haput
kohvikoort ja=müüakse
eilseid-üleeilseid võileibu
ning - võetakse selle eest
raha!
Mõni aasta tagasi alanud
muutused on tänaseks
seiskunud. "Tallgrilli" algus
ETV-s oli ilus, aga ainult
alguseks see jäigi. Rahvas
eelistab vana maja kohvi-
kut, kuna seal on sortiment
suurem ja hinnad odava-
mad. Süvenemas on ten-
dents, kus igas toas on
kohvimasin ja inimesed
nosivad kodust kaasa võe-
tud võileibu või alt poest
ostetud vorsti-saia. Ja söö-
gikohtades käive langeb.
See pole kasulik

.—
mitte

kellelegi.
Jääb lisada, et ettevõtlikke
inimesi ka toitlustusalal
peaks leiduma. Tuleb neile
anda võimalus tulla meie
majja.

Aarne Saluveer

WC-sid=ei—korrastata—mitte

kanadA et neist tasulised
sutused teha (nagu mõned on

arvanud), vaid sellepärast, et TV
vanas majas käivad suured
korrastus-, taastamis- ja ümberehi-
tustööd. Paljudele kalliks muutunud
"vakstutevahe" likvideeriti reedel
just sellesama projekti elluviimise

|
Direktori kabinetti astuda, rusikaga
lauale põrutada, kõva häält või
kurba nägu teha võib loomulikult
igaüks, kel julgust ja pealehakka-
mist jätkub, kuid miski ei kohusta
direktorit üksiku töötaja nõudmisi
arvestama, kui ta seda ei soovi.
Ainus kindel võimalus sõna sekka
öelda ja õigust nõuda on siiski vaid
ametiühingul, kelle selja taga on
seadus. Tööandjal puudub
võimalus töötajate valitud esinduse
arvamust—ignoreerida, ta on

pärast. See peeglitega -nurgake
saab jälle selliseks, naguta oli siis,
kui telemaja üldse ehitati. "60.
aastad on moes," väitis ümberehi-
tuse kujundaja Mait Summatavet.
Remondi käigus tehakse ilusaks
stuudiote esised ja esinejate toad.
Suvel võetakse ette vana maja
garderoobi põrand ja püstitatakse

sunnitud=paljudes küsimustes
ametiühingu esindajatega dialoogi
alustama ja kompromisse otsima.
Nii et kui ametiühingut pole, siis
tuleb see luua. a
ETV-s on, ja koguni kaks. Uks neist
on Raadio ja Televisiooni Tehniliste
Töötajate Ametiühing (RTTTA), mis
tegutseb telemajas juba kaks
aastat. Praegu kuulub RTTA-sse
430 ETV töötajat. Alates 10. juulist

RTTTA
Kõige

1992 on iseseisev ja
sõltumatu. tihedamad

uus Valvuriputka - "Neitsitorniga"
samas stiilis.
Ehitustöid teostab AS NALVA ja
oma töödega peaks ta valmis
jõudma 1. oktoobriks 1993.

HelmeInformatsiooni edastas
Rattas.

kontaktid on meil teise telemajas
tegutseva ametiühinguga - Andres
Hioni poolt juhitava Eesti Ajakir-
janike=Liidu—liikmesorganisat-
siooniga Eesti Televisioonis
(EATL-LETV), mis moodustati 12.
märtsil 1992. Sellesse —a/ü-sse
kuulub 260 teletöötajat.

Sander Üksküla,
RTTTAjuhatuse esimees

Eelmisel nädalal külastas ETV-d
Austria Televisiooni arhiivi juhataja
Peter Dusek, kes on ühtlasi ka
Rahvusvahelise—Televisiooniarhii-

ks Föderatsiooni (FIAT) juhatuse
iige.

Austria Televisiooni arhiiv on pärast
hiljutist moderniseerimist kujune-
nud tõeliseks kultuurinähtuseks, 35
aasta pikkune televisiooni
arengulugu on talletatud enam kui
1.300.000-1  filmi- ja  videolindil.

Kasutamiseks on see mõeldud
eelkõige Austria tele- ja ringhäälin-
gusüsteemis töötavatele ini-
mestele, aga ka teistele huvilistele.
Viimastel aastatel on seatud sisse
tihedad suhted teiste kodu- ja
välismaiste arhiividega. On
otsustatud, et arhiivis hakatakse
säilitama ka filmidest ja saadetest
üle jäävat "musta" materjali, et
seda vajaduse korral tulevikus
kasutada.

Voldemar Lindströmi sõnutsi oli
härra Dusek meie fono-, foto- ja
videoarhiive nähes rõõmsalt
üllatunud ning pidas võimalikuks
tulevikus ETV arhiividega koostööd
tegema hakata. Nähti ka võimalust,
et astuksime FIAT-i liikmeks. Meie
telejuhtide ettepanekul võeti kõne
alla ETV, Eesti Riigiarhiivi ja Tartu
Ulikooli arhiivi osalemine hansalin-
nade ajaloo kogumise projektis.



Reformiprojekti tugi-
BTUPpP formeeritakse
pärast uue struktuuri
kinnitamist ja7Koo8-
nema saab 8ee ini-
mestest, kes hakkavad
juhtima reformi kulge-
mist telemajas. .Pea-
direktori ja rea teiste
oma maja inimeste
kõrval, kellega lähemal
ajal kokku lepitakse,
hakkab ettevõtmises
osalema ka rida
juhtimisala, rahanduse,
managemendi jms.

Leopold Piip oli teledirektor
aastatel 1955-1971.
"Rähklesin ETV pääliku too-
lil ikkagi 16 a. ja 12 p. ning
oleks justkui patt sedavõrd
tagasihoidlik olla, et endast
mitte midagi maha jätta -

20
üliõpilast
neljapäevast
õppima. Loengud=ja
seminarid

—
teletööst

—
on

plaanis kaks korda nädalas -

teisipäeviti ja neljapäeviti -
algusega kell 15. Lektorid
om meie majast. Kursuse
eesmärk, instituudi poolt
vaadatuna on. püüd
fumanitaarõpetuse Kõrvale

ka midagi pisut rakendus-
likumat pakkuda.

Haunanitaarinstituudi
hakkab=sellest

telemajas

spetsialiste väljastpoolt.
Kaks neist - juhtimis-
nõunikud Jaak Hohen-
see ja Tiiu Saks firmast
"Nõukoda" on Kaasa
rääkinud juba projekti
ettevalmistamisel.

pi liikmed hak-
kavad nõustama nii
ülemaid kui alamaid,
abistama nii majasi-
seste kui

—
väljapoole

ulatuvate suhete
korraldamisel, samuti
läbi viima.-Õppeprog-
ramme.

kasvõi mõnd kirjaridagi, mis
neid tööaastaid meenutada
aitaks. ETV arenguloost ju
mind välja ei lõika, õigemini
küll seda, mis mul käidud
teekonna kohta öelda on."
(L. Piip)

Meie poolt vaadatuna on
see ehk osanunuke TV
õppekeskuse rajamise poole,
millest küllap paljud oma
maja inimesedki puudust
tunnevad.
Vastutasuks=õpetuse ja
ruumide=eest=pakutakse
telemaja inimestele võima-
lust

—
hakata=kuulama

Humanitaarinstituudi loen-
grid. Ja seda tasuta. Muidu
maksab sealne semester 750
krooni.

Võta ette "Telekraadi" mullnumber. Selle kolmandalt leheküljelt
leiad ETV uue struktuuri projekti. Igal osakonnal on aga ka
juhid. Millenimeline juht juhib mida, selgub alljärgnevalt.
Tähelepanu: struktuuri projektis on pisikesi muudatusi.
PEADIREKTOR

* REFORMIPROJEKTI TUGIGRUPP- projekti juht; nõunik
* KANTSELEI - juhataja
- agjaajamine, kirjad, post
- ETV infoleht 9.38
- trükitellimuste täitmine
- paljundustööd
* ARENDUSTALITUS - arendusjuht
- arendusprogrammid
- koolituskeskus - juhataja
- ETV infoajaleht "Telekraat" - toimetaja
- raamatukogu - juhataja
- PR tegevus - toimetaja
- auditooriumiuuringud
- trükiste koostamine
* PROGRAMMITALITUS - programmi juht
- perspektiivne planeerimine
- adapteerimistoimetus - peatoimetaja
- hanke- ja müügiosakond - osakonnajuhataja 3

- televideofond (+ arhiivitoimetus) - vastutav toimetaja
* SÜNDMUS- JA PUBLITSISTIKAPROGRAMM - programmi juht
- uudäistetoimetus - peatoimetaja
- ühiskonnaelu toimetus - peatoimetaja
- Sporditoimetus - peatoimetaja
- hommiku-TV toimetus - peatoimetaja
- haridussaadete toimetus - peatoimetaja
- Tartu toimetus - peatoimetaja
* KULTUURI- JA MEELELAHUTUSPROGRAMM programmi juht
- kultuurisaadete toimetus - peatoimetaja
- meelelahutussaadete toimetus - peatoimetaja
- teleteater - peatoimetaja
- "Telefilm" - peatoimetaja
- lastesaadete toimetus - Paala* TOOTMISTALITUS - tootmi
- tootmise planeerimise kid= osakonnajuhataja
- väljastusosakond "- osakonnajuhataja
* AUDIOVISUAALSETE TEENUSTE GRUPP - asetootmigsjuht
- operaatorite osakond - osakonnajuhataja
- heliosakond - osakonnajuhataja
- kujundusosakond - osakonnajuhataja
- valgugosakond - osakonnajuhataja
* TEHNIKATEENUSTE GRUPP - asetootmisjuht
- stuudio- ja ülekandeosakond- osakonnajuhataja
- salvestusosakond - osakonnajuhataja
- saateosakond - osakonnajuhataja
- filmitöötlusosakond - osakonnajuhataja
* RESSURSITALITUS - ressursijuht
- plaaniosakond - osakonnajuhataja
- raamatupidamine - pearaamatupidaja
- personaliosakond- osako ataja
* TEHNIKA INNOVATSIOONI JA HEADUSE tehnikajuht
- tehnika arendus
- tehnika remont ja hooldus
- arvutivõrk
* VALISTALITUS - välistalituse juht
- välisteenused
- välisorganisatsioonide (EBU) koordinatsioon
- festivalid, konkursid
- viisad, hotellid, piletid
* ÕIGUSTALITUS - õigustalituse juht
- õigusaktide arvestus
- Õigusalane info ja konsultatsioonid
- õiguslik kooskõlastamine
- õigusnormide järgimise kontroll
* MAJANDUSTALITUS - majandusjuht
- varustusosakond - osakonnajuhataja
- transpordiosakond- osakonnajuhataja
- mehaanikaosakond- osako taja
- energeetikaosakond - osakonnajuhataja,
- majapidamisosakond - osakonnajuhataja

,

- turvateenistus - osakonnajuhataja
* TELEVISIOONILEHTEDE TOIMETUS- pea- ja tegevtoimetaja

duhid juhivad juhitavaid. Nemad jagunevad (vähemalt esialgu
veel) toimetajateks, rezhissöörideks, assistentideks, administ-
raatoriteks, kunstnikeks, operaatoriteks, insenerideks,
puuseppadeks, valvuriteks, autojuhtideks (kes küll ka ise

juhivad) ja nii edasi ja, nii edasi.
Jõudu töölel



22. jaanuari "Rah- kontrollinud järel võeti Lenini
va Häälest" võis vastutustundetult, kuju maha! Häbe-
lugeda, et Balti kassee info vastab nevat/MM TV
Laevaremondi- tõele ka 3. veebr. toimetajat lohutab
tehase hoovil sei- ja nii edastas MM (natu-natuke)
sab ilmselt Tal- TV oma saates sel- vaid teadmine, et
linna viimane lest uudisemaigu- Balti Laeva-
Lenini kuju. Fakt

—
lise 1oo. Tegelikult remonditehase

oli

—
illustreeritud=seda ausammast 3. inimesed vaatavad

nimetatud au- veebruaril seal MMTV saadet.
samba fotoga. MM enam polnud: RH-s (to; MM TV rezhissööri
TV toimetaja ei ilmunud artikli solidaarsushäbenemine.
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Kolmapäeval algusega kell
10.30 toimub proovisaalis
naiste- ja meestekingade MÜÜN KORRALIKU PRUUNI
(Made in Germany, China %JE au al KUNSTNAHAST LASTE POOLKASUKA

sost200 koonini,Lisaks

—
NR, 42-44, HIND NORMAALNE. TUBAa /

umber 31 ja 33 609, TEL. 46 31.

Kui ekraanil on Feliks Unduskit näha, läheb saatepäev 10 minutit pikemaks (ETV vanasõna)
Kirjutage meile, joonistage meile Toimetaja TIINA KANGRO (tuba 210, tel. 4642)
(Postikana, nov. 1983) Heiki Meeri, Riho Raie, AEdai tel. 4605)

t esi i Fotod: HEIDI MAASIKMETS; E arhiiv; MM Mammuti arhiivVahendame küsimusil Paljundatud ETV paljunduskontoris


