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Aastal 2011 olid Reformierakon-
na juhatuse valimised uuen-
duslikud. Oma soosikuid sai 

valida ka e-hääletuse teel. 
Mõni päev enne üldkogu liitus Re-

formierakonnaga mitmeid vanaini-
mesi. Ka nemad olid uuenduslikud. 
Nende valik saabus erakonnale e-hää-
lena. Vanainimesed ise ei teadnud 
nendest häältest midagi, kuni Eks-
press nad üles otsis.

“Olen jah erakonnas, aga ma olen 
sealt pikka aega tahtnud välja astuda,” 
ütleb Evi Leontjev. 

Leontjev on 66aastane proua, kes 
kahe aasta eest tahtis oma silmanä-
gemist kontrollida. Reformierakonna 
silmabuss pakkus selleks tema kodu-
maakonnas Lääne-Virumaal võima-
lust. 

“Seal pakuti, et mõõdetakse silma-
rõhku. Seisime sõbrannaga järjekorras, 
kui tuli kena ja noor daam ligi.”

Järgnes palju küsimusi eluolu 
kohta ja ka andmete kohta. Noored ja 
meeldivad tütarlapsed, nagu iseloo-
mustab proua.

“Pani paberile kirja ja küsis, et kas 
ma allkirja ka annan. Ma ütlesin, et 
eks ma ikka tean veel, mida ma rää-
gin, ja andsin – paar päeva hiljem tuli 
teade, et ma olin niimoodi astunud Re-
formierakonda.”

Reformierakonna üldkogu mater-
jalid väidavad, et proua kuulub e-hää-
letajate hulka. Kellele e-hääl läks, ei 
oska Leontjev öelda. Vähe sellest: “Ma 
ei hääletanud sisevalimistel!” 

Küsin üle: “Kas te kindlasti siseva-
limistel ei hääletanud?”

“Kui nad jälle läbi lillede ei küsi-
nud.”

“Protokollid ütlevad, et teie hääl 
tuli läbi interneti.”

“Ei, siis raudselt pole hääletanud. 
Mul polnud siis internettigi.”

Fiktiivsed meiliaadressid
Reformierakonna Oravavõrgu kaudu 
hääletamine eeldab ID-kaardi, Face-
booki või salasõna abil oma isiku tu-
vastamist. Teised erakonnad pole sel-
list hääletusmeetodit kasutanud – IRL 
on küll isekeskis võimalust kasutanud, 
kuid liigse manipulatsiooniohu pärast 
sellest loobunud.

Ekspress käib välja kõige tõenäo-
lisema petuskeemi. Erakonnaga lii-
tunud vanainimestele tehti fiktiivne 
e-postiaadress, millega küsiti erakon-
na peakontorist salasõna ja kasutaja-
nime. Peakontor saatis vajaliku info ja 
fiktiivsed aadressid teinud pettur lo-
gis Oravavõrku sisse ja hääletas enda-
le soovitud suunas.

Leontjev pole ainuke. Ekspress 
analüüsis Reformierakonna juhatu-
se valimistel osalenute nimekirju ja 
valis välja Lääne-Virumaa. Valimisse 
kuulusid aasta jooksul enne sisevali-
misi erakonnaga liitunud pensionä-
rid. Neid oli paarkümmend, kuid ko-
guni kuus neist ei tea enda osalemi-
sest sisevalimistel midagi. 

Rakverelanna Heli Laine Sinijärv 
saab järgmisel aastal 90aastaseks. Era-
konna liikmena täitub tal siis neli aas-
tat. Vanaprouale tuli kutse ka 2011. aas-
ta sisevalimistel osaleda, kuid seal ta 
ei osalenud. Probleemi polnud – e-hääl 
läks ikka kuidagi kontori poole teele.

Ivi Vereštšagin (74) peab esmalt 
meenutama, mis erakonda ta üldse 
kuulub. “Mis selle erakonna nimi oli-
gi, kus me oleme?” küsib ta telefoni 
kõrvalt. “Reformierakond oli jah. Olen 
sinna kuidagi sattunud.”

Sama lugu on Meeli Liivaga (73). 
Kõik nad on Lääne-Virumaalt.

Piirkonda juhib Kristiina Ojuland
Ella Riisberg (82) käib küll kodani-
kuna valimas, kuid mitte kunagi era-
konna sisevalimistel. Peale selle ei tea 
ta enda sõnul sedagi, et ta ühtegi era-
konda kuuluks. “ID-kaarti mul pole-
gi, et e-valimistel osaleda. Ma ei tea ka 
üldse, kas ma enam valima lähen, sest 

Pildilt puudub
kultuuriminister 
Rein Lang 
501 häält (448) 

Kes reformierakondlastest 
varastas vanainimeste e-hääli?
Eesti Ekspress avastas Reformierakonna 
sisevalimistel pettuse. Pahaaimamatud Lääne-
Virumaa vanainimesed osalesid enda teadmata 
peaminister Andrus Ansipi partei juhatuse 
moodustamisel.

2013. aasta Reformierakonna 
juhatuse valimiste võitjad
Juhatuse liikmete valimisel oli kandidaate 21.  
E-valimistel osales 1365 liiget ning üldkogul 129 liiget.

Erakonna juhatajaks valiti 

Andrus Ansip 
1212 häälega, 
neist 1088 anti  
e-hääletuse teel

sotsiaalminister 
Taavi Rõivas 
698 häält (624)

Tartu linnapea 
Urmas Kruuse 
704 häält (627)

riigikogu liige 
Valdo 
Randpere 
581 häält (526)

Enim sai hääli riigikogu liige 
Kaja Kallas, 
kelle poolt hääletas 909 
reformierakondlast, neist 
821 e-hääletusel 

keskkonnaminister 
Keit Pentus-
Rosimannus 
sai 827 häält (742)

peaministri büroo juht 
Kairi Uustulnd 
496 häält (441) 

riigikogu 
aseesimees 
Laine Randjärv 
535 häält (475)

Euroopa Parlamendi liige 
Kristiina Ojuland 
779 häält (690)

Välisminister 
Urmas Paet 
sai 849 häält  
(765 e-häält)

justiitsminister 
Hanno Pevkur 
774 häält (691)

rahandusminister 
Jürgen Ligi 
793 häält (706)

riigikogu liige 
Kalev Lillo 
485 häält (455)

riigikogu liige 
Jaanus 
Tamkivi 
554 häält (490)
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