
televisiooni ilmateadetes on ilm ise muutunud täiesti marginaalseks osaks saatest
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Kõige vaadatava

mad asjad televi
sioonis olevat n-ö 
ootamatud uudi
sed ja ilmateade (näiteks Hiina 
sadadest miljonitest televaataja
test väidavad vaid 3,5 protsenti, 

et jälgivad ilmauudiseid “har
va”). Ainult et ootamatud uudis
tesaated võivad vahel tunde kes
ta, samas kui ilmateated peavad 

mahtuma 45 sekundi ja nelja 
minuti vahele.

Paar kuud tagasi kirjutati 
Postimehe lisas Arter, et il- 
matüdruku töö on see, millega 
on hea karjääri ahistada. Kas 
tõesti?! Et tavaliste uudiste luge
mine võib viia parlamenti, on 
teada fakt, aga ilmateated...

Ilma ennustamine on mui
dugi iseasi. Erakond Parem Ilm 
tegi mõni aasta tagasi ettepane
ku panna välis- või kaitseminist
riks naissünoptiku, sest nemad 
teavad hästi, kust uued tuuled 
puhuma hakkavad või kust mei
le külma tehakse, samuti on nad 
näinud rohkem fronte kui kõik 
me kindralid kokku.

Sellest ajast, kui Jim Fidler lu
ges 1940. aastal Cincinnati TV-s 
ette maailma esimese teleilma- 
prognoosi või kui briti sünopti
kud 1954. aastal helendavale ek
raanile pääsesid, on televisioo
nis leidnud aset väga suured 
muutused, seda nii saadete teh
nikas kui ka “elavjõus”.

Esimesed BBC ilmatutvusta- 
jad pidid olema meteoroloogili

se kõrgharidusega noored me
hed (ilma prillideta, sest need 
läikisid). Hiljem said ekraanile 
ka vanemad mehed - nende et
teasted olevat veenvamad. BBC 
telesünoptikuist kõige kuulsai
ma - Michael Fishi - karjäär kes
tis näiteks üle 25 aasta.

Enamikus riikidest on ilmaen
nustus endiselt meeste ala. Õrne-

Kui ilmakaunitaride 
huuled talvel läikisid, 
oli selge, et on oodata 
kiilasjääd.

Avaram dekoltee 
viitas seevastu selge
male taevale, 
paksem topp külmale.

mast soost töötajaid on ilmatee- 
nistustes kõige vähem Süürias 
(0 protsenti), Pakistanis (0,3 prot
senti) ja Jaapanis (1,6 protsenti), 
kõige enam, kujutage ette, Eestis 

- koguni 86,9 protsenti! Samasu
gune olukord valitseb ka televi
sioonis. Enamikus maadest või 
siis TV-kompaniidest on ekraanil 
näha mitut nn Pikse-Peetrit ning 
vaid ühte Baromeetri-Barbie’t. 
Muidugi eelistatakse värvata te- 
legeenseid, kuid samas profes
sionaalseid ja mitmeaastase töö
kogemusega sünoptikuid. Need 
oskavad operatiivselt, juba eetris 
olles ilmamuutusi edastada.

Praegune olukord Eesti tele
kanalites jätab paljugi soovida, 
nii kujunduses kui ka esituses. 
Neile, kes on ilmavärgis haritu
mad või “huvilisemad”, piisaks 
täiesti korralikust, võimalikult 
värskest ilmakaardist koos kom
mentaariga kaadritaguselt dik
torilt. Praegu aga pööratakse lii
ga suurt tähelepanu etlejate 
soengutele ja teksti õppimisele 
mitu tundi enne saate vaatajani 
jõudmist. Viimane on muidugi 
oluline: kümmekond aastat ta
gasi oli palju proteste, kui diktor 
teatas, et järgmisel päeval tuleb 
26 kraadi sooja, jättes ütlemata, 
et öeldu kehtib vaid Kagu-Eestis, 

sest rannikule ennustati palju- 
palju madalamaid näitajaid. 
Nüüd on taolisi apse õnneks vä
he. Ilmateate otse-eetrisse saat
miseni näikse minevat veel hulk 
aastaid, kuigi hiljuti võttis TV 3 
üle paljude aastate teadustajaks 
päris ehtsa sünoptiku - Maile 
Meiuse.

Prognoos atraktiivsemaks!
Kümmekond aastat tagasi nen
tis Peeter Volkonski, et ta eelis
tab vene ilmateateid - nood ole
vat seksikamad. Meie telekana
litest on talle vastu tulnud Kanal 
2, kus horoskoobi- ja ilmatüdru- 
küte kirevus peaks aparaatide 
juurde meelitama eeskätt mees
soost vaatajaid, samas kui vane
mad daamid eelistavat kuulda
vasti endiselt ETV kauaaegset il- 
madiktorit Peep Taimlat.

Kanal 2 ilmaneidude riietus 
on tegelikult arukalt läbi mõel
dud, kusjuures sünoptiline kaart 
ja muud andmed langevad ta
gaplaanile. Mõned näited.

Kui kaunitaride huuled talvel 
läikisid, oli selge, et on oodata kii

lasjääd. Avaram dekoltee viitas 
selgemale taevale, paksem topp 
aga külmale (mõnikümmend 
aastat tagasi soovitati ajalehtedes 
kanda pakasega vateeritud rin
nahoidjaid). Välguvad suvel sil
mad - läheneb äike.

Paari päeva eest kasutusele 
võetud uuendused ilmatüdru- 
küte väljanägemises (mõtlen ke- 
hamaalinguid) avardavad prog
noosi piltlikustamist veelgi. Ai
nult et värviliste riietusesemete 
matkimise asemel võiks keha 
kaunistada maakaart, millel nä
ha pilved, vihm ja äike kas või 
(põhja)nabani välja.

Seega on ajad tasapisi muu
tuma hakanud. Veel viie aasta 
eest teatas Kanal 2 üks juhte 
Toomas Lepp SL Õhtulehes: 
“Meie... meelelahutuslikku teed 
ei lähe. Kui aga eesti rahva iive 
peaks striptiisist ilmateates suu
renema, siis on sellel mõtet.”

Taolise ilmateate esitamise 
vastu protestijatele võib öelda, 
et kelmikamast etlemisviisist ii
vet tõstva striptiisini on suur 
tükk nahka. О .


