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Einar Vallbaumi selgitus toimuvast (täheldatud üles töörühma liikmete poolt): 
 
2011. aasta sisevalimistel kandideeris erakonna juhatusse Lääne-Viru MKO liige Einar Vallbaum, kes 
on tänaseni Lääne-Viru maavanem (edaspidi: Einar). 
 
Laupäeval, 1. juuni 2013 oli Einarile selgunud, et Taimi oli andnud aastal 2011 Einari xxx-le teiste 
liikmete Oravavõrgu paroolid ja palunud temal sisevalimistel teiste eest hääletada. Kai astus 
erakonnast välja 3. juuni 2013. Kai toimetas Einari eest ka igapäevaselt Oravavõrgus. 
 
Einar ütles teistele 2011. aasta sisevalimiste eel, et ega ma neid hääli niikuinii kokku ei saa, mistõttu 
Einaril otsene motivatsioon juhatusse pääsemiseks puudus. Kristiina ja Taimi lubasid saada hääled 
kokku ning seetõttu otsustas Einar ikkagi kandideerida. Ida-Virumaa inimesed viisid Einari kokku 
Avinurme inimestega – mis oli üks vähestest sisevalimiste kampaaniaüritustest. 
 
Einari väitel tuli 2. juuni MKO juhatuse istungil ilmsiks, et Taimi oli andnud teiste liikmete Oravavõrgu 
paroolid nii xxx-le kui xxx-le. Xxx olla teiste liikmete eest ka hääletanud. Yyy ei saanud nende 
paroolidega Oravavõrku. 
 
Ka 2013 aasta sisevalimistel hääletas Einari xxx Einari eest, sest Einar andis talle enda Oravavõrgu 
paroolid. Einar küll ütles, et ta pool hääletust tegi ära ja teise poole lasi xxx-l teha, kuid tõenäoliselt 
tema pool hääletust ei läinud läbi, sest see pole tehniliselt võimalik. 
 
2011 aastal küsis Taimi Einari käest, kas ta saaks maksta liikmemakse osade liikmete eest. Einar 
keeldus sellest, sest tema ei hakka kellegi teise eest liikmemakse tasuma. 
Töörühma kommentaar: nende liikmete, kelle eest hääletus tehti, ei olnud vaja tasuda liikmemaksu, 
sest tegemist oli uute liikmetega, kel oli õigus osaleda sisevalimistel ka ilma liikmemaksu tasumata. 
 
Taimi olevat mitmel korra küsinud Einarilt, et kas Einar saaks anda mõnda arvutit ja internetipulka, 
kui mõnel PKO koosolekul liikmed hääletada sooviksid. 
 
Einarile jäi mulje, et kedagi aastal 2011 ei petetud. Sellest, et xxx hääletas teiste liikmete eest, sai 
Einar teada alles laupäeval, 2. juuni 2013. Einar viis peale 2011. aasta sisevalimisi erakonna liikmeid 
oma rahadega Tallinna, kus külastati Riigikogu ja Stenbocki maja. 
 
Neljapäeval, 30. mai kutsus Einar Taimit enda juurde shampust jooma. Reede hommikul helistas 
Kristiina Einarile ja ütles, et Taimi on kusagile kadunud. Einar otsis Taimit, sest muretses tema pärast. 
Kontor olevat Taimile öelnud, et ta ei tohi kellegagi suhelda ja käsk on, et nädalavahetuseks tuleb tal 
sõita ära. Einar vaatas talle silma ja Taimi ütles, et Reimo oli Ihasalus ja ei lubanud tal Kristiinaga 
kohtuda. 
 



Einar tegi Taimile ettepaneku teha lahkumisavaldus ja pressiteade, et võtab kõik enda peale. Einar 
lubas leida Taimile töö, sest tegemist on olnud hea töötajaga. 
 
Einar ja Kristiina on suhelnud omavahel 2011 aasta sisevalimiste raames vaid teemal, et Kristiina 
helistab ja kutsub erakonnakaaslaseid Einari poolt hääletama. 
 
Taimil oli tähelepanu puudus. Tahtis paista välja tubli. Einari arvates täitis Taimi erakonnaasju väga 
korrektselt. Kristiina kutsus Einarit sel aastal enda poolt hääletama. 
 
Einar on aidanud ka neid inimesi, kes on vanglast tulnud. Seetõttu soovis ta aidata ka Taimit, kes oli 
vigu teinud, kuid üldiselt tegi ta head tööd. Einar pakkus Taimile ka võimalust minna kuuks ajaks 
puhkama. Taimi muretses ja kurtis Einarile ning Kristiinale 31. mai kohtumisel, et mis tema 
lähedastest peale seda skandaali saab. Selge, et Taimit enam usaldada ei saa, aga ei tohiks lasta teda 
ka allavett lihtsalt minna oli Einari veendumus. 
 
Taimi ütles Einarile, et erakonnale on tarvis Kristiina pead (ütles seda telefonitsi teisipäeval, 28. mai). 
 
Einari arvates Kristiina peaks saama need hääled niikuinii kätte ja seetõttu tal pole vajadust selliselt 
käituda. Kristiina väitis eile MKO juhatuses, et Reimo oli Ihasalus. 
 
Kristiina ei kirjutanud 2013. aasta Lääne-Viru MKO listi ühtegi kirja, kus kellegi poolt soovitas 
hääletada. Taimi on olnud sõjakas MKO juhatustes, kus on tahtnud alati mingi seisukoha võtta ja 
püüdnud leida toetusy, et peakontorile mingi avaldus teha. 


