JAN 27TH

Alina

Seal otseselt laudu ei broneerita, seega peame ise piisavalt vara kohal olema, et endale kohad
võtta.

Danila

Mis kell nt?

Alina

Minu laud peaks olema Jüri laua kõrval (sest ta soovis nii) ning teine meie laud kohe selle kõrval.

Danila

Alina

Uksed avanevad 16.30. Ma olen palunud ka, et Andre (ta on ka õhtujuht) ka need kohad meile
hoiaks, sest ta on varem kohal. Aga hea, kui me ise ka varem jõuaks - kui häid kohti tahame.

Danila

Okei
Jouame

Alina

super. Proovin ka ise varem jõuda aga lokkide tegemine võtab aega

Carine

printige ääki kaks paberi reserveeritud ja ongi kõik )))
kes homme volikogule läheb, annab Andrele, ta paneb need paberikesd laua peale

Alina

Urmo ei lubanud neid panna
Aga võime ikka panna. Ma lihtsalt ise olen volikogus ainult alguses.

Carine

Urmo ei lubanud... kes on Urmo ))

Danila

Ahahahah

Carine

meil laudade taha on ministret nõunikud

Danila

Kui urmo kusib
Rusikas on alati
Argument ))

Alina

Hahahahaa
Ma kirjutan Urmole ka. Aga ma tema korraldust väga ei usalda

Carine

Urmo mõnikord unustab et tema on bürootöötaja, sina PM nõunik
---------------

Alina

Mul veel eraldi palve - ärge tehke uste juures suitsu, nii, et Jüri või Kadri seda näha võiks.

Carine

aga juua ennast täis siis võib ?

Danila

Siis god bless

Alina

Kui Jüri ära läheb - vabalt

Alina

Ja - kuna ma Triinu-Liisi meie lauda ei mahutanud, siis ärge kõva häälega nendest laudadest
rääkige

Danila

Okei

Carine

nõus

FEB 5TH

Alina

Marta

idikas
sorry ma ei suutnud olla poliitiliselt korrektne hetkel

Aleksandra

See on kinnine grupp, Marta!
Idikas sobib

Alina

Mul peiks küsis, et "Mis see Paabuliis tegi?"

Alina

Mulle meeldib tuline-Marta

----------------------------------------

Aleksandra

No comments! Ma ei annaks Triinule enam midagi teha!
Üldse!

Pavel

FEB 28TH

Aleksandra

Triinu-Liisile enam ei anna midagi teha. Ainult must töö
Ta ei ole adekvaadis. Vabandust.

Alina

Kes veel kursis ei ole - siis Lasnamäe piirkonna juhatusse sai Maaris Laine oma häältega sisse.
Meil on valida kas Maaris või Demtsenko juhatusse, kuid Demtsenko on nagunii Maarise inimene ja teeb
kõik nii, nagu ta ütleb.
Kui nad ise valida saaksid, valiksid nad Demtsenko, sest Maaris on nagunii juhatuse liige.
Kuna meil on põhikirja järgi kohustus valida, saame me seda teha. Samas, kui me valime Maarise, siis on
tal võimalus lihtsalt loobuda ning seejärel on järgmine nagunii Demtsenko.
Sellisel juhul saab Maaris näidata, et ta loobub oma kohast ning teeb sellega suure teene Demtsenkole ning
samas teeb ka meid lolliks, sest ükskõik mis me valime, ta nagunii kontrollib olukorda.
Kui me valime Demtsenko (ehk siis teeme nii, nagu nad tahavad), on nii tema kui Demtsenko üllatunud,
sest praegu nad ootavad mõlemad, et me nagunii valime Maarise (sest seda soovib meilt Lasnamäe juhatuse
normaalsem pool).

Aleksandra

Hea loogika! Las mu hääl jääb üheks

Alina

Kui me valime Demtsenko, saame näidata oma head tahet, õiglust (sest puhtalt fakte arvestades on
Demtsenko suurema klubi esimees ning Maaris on nagunii juhatuse liige, seega loogiline olekski
Demtsenko valida), ning jätame nii Maarise kui ka Demtsenko segadusse, sest ma saatsin suure kirja laiali,
kuidas me hakkame otsust langetama ja nad on mõlemad praegu närvis. Aga, siis teeme neile üllatuse, ja
valime nii, nagu nad kõige vähem ootavad - nende kasuks.

Aleksandra

Siis jah

Alina

Kokkuvõtlikult, me ei saa nagunii kuidagi muuta, kes saab Lasnamäe piirkonna juhatusse noortekogu
esindajaks. Aga me võime vähemalt võtta olukorrast parimad võimalikud punktid.
---------------------

Alina

Mis me teeme selle Triinu-Liisiga?

Pavel

Pakkime kottidesse ja viskame karjäärisse

Võiks teda kutsuda aukohtule?

Alina

Ma küsisin Triinu-Liisilt, miks saatis Tarmo Lausing (Rainer Vakra valimiskampaania juht) selle kirja
meile. Ta ütles, et nad leppisidki nii kokku, et keegi saadab selle kirja laiali ja Tarmo on lihtsalt parteitu
aktivist, kes seda tegi.
Ma ei saa Lausingut otse ka sõimata, ta blokeeris mu sõnumid Facebookis ära

----------------------------------------

Alina

Astanguga saab korda
Ja kõik on arvamusel, et Triinu on ohmakas

Aleksandra

Kuidas korda siis saab?

Danila

Sellistel juhtudel mul olemas kaks poisid pererburist, lahendavad kõik kiiresti, kuid mitte soodsalt

Marta

Alina

Hahahaa

Aleksandra

Räägi mis lahendus on

Alina

See peab jääma siia
Keegi ei tohi sellest teada
Mitte keegi

Aleksandra

Sa mõtled sinna?

Alina

Ei, see, mis tehakse peab jääma meie teada
Astangu koristatakse päev enne ära

Pavel

hahahahhaa

Danila

Ouch
Hahhaa

Alina

Aga see ei tohi kuidagi välja tulla

Marta

Oumaigaaaad ma tahaks seda pilti näha nende nägudes

Alina

MAR 7TH
Alina

Jobu
Rääkisin eile Jaanus Karilaiuga. Ta oli Triinu-Liisi pärast mures, sest ma olin teda sõimanud ja ähvardanud
välja visata.
Kuulge, ma ei joo alkoholi ja siin selline emoticon
Teine ettepanek - istuks kuskil pärast sünnipäeva?

Oma seltskonnaga

Danila

Jah

Alina

Võib mingi hetkeni minu juures aga tuleb vaikselt olla, sest mul juba ühekorra kutsuti politsei

Alina

Läheks kuskile odavamasse kohta
Mul pole raha

Alina

Aga mitte kogu juhatusele vaid oma seltskonnale nagu

---------------------------

Alina

Just
Ta praegu tegeleb sellega, et me kõik oma töökohtadest ilma jääksime.

Marta

Välja ei saa visata jah ma môtlen ka?

Alina

Me ei saa teda hetkel välja visata, sest meil ei ole selleks otsest alust ning tuleks lihtsalt skandaal. Ta tuleks
kuidagi neutraliseerida lihtsalt.

Aleksandra

Mulle unes tuli Maaris Laine

Alina

Hahahahaaa

Aleksandra

Danila

Maaris laine ero vaapshe hirm uni

Aleksandra

Ongi. Ma ärkasin kell 2
16 APRIL 08:55

Alina

Sõimasin just ühte poissi, kes lubas kesknoortesse/keskerakonda tulla. Andri Võsokovski Lõuna-Eestist.
Kadus ära mingiks hetkeks ning ma tean, et kohtus sotsidega. Küsisin ta käest, et mis juhtus jne, ei
vastanud midagi.
Lõpuks sain vastuse:
"Tere, Alina. Ootan ära ametliku pakkumise, mille lubas minule Janika saata. Kui olen seda näinud ja
sellega tutvunud, siis teen lõpliku otsuste. Enne ei soovi siduda ennast ühegi erakonnaga. "
(Janika = Janika Usin, Keskerakonna liige)

Alina

Ma ütlesin talle, et ta on loll, et selliseid asju välja ütleb, et mingisuguste pakkumiste alusel erakonda valib.
Ning absoluutselt iga erakond mäletab kogu tema karjääri seda, mis põhjusel ta erakonnaga liitus. Ning
ütlesin talle, et kui ta peaks ikkagi kesknoorte kasuks otsustama, siis meie organisatsioonis ei saa ta niisama
mitte ühtegi positsiooni, kõik tuleb enne välja teenida.
4 MAY 15:42

Alina

Alina

Ma arvan, et sellest tuleb selline lehekülg nagu Taavi Pukil

Aleksandra

Taavi Pukil on alati Inna Fjodorova lika.
Like

Alina

Ma kustutan enne oma Facebooki konto ära kui teda laigin

18 MAY 16:09

Carine

Et muuta teemat, edastan Demchenko kirja teile, teadmiseks. Aga Kea on tubli, ta kindlasti leiab endale
rakendust. Tere ! Suur rõõm, et Noortekogu juhatusele tuli meelde, et Lasnamäe klubi eksisteerib. Just 6
kuud pärast Teie valituks osutamist sain ma esimest kutset üritusele. Aitäh ! Peab tõdema, et üritus on
sama, nagu oli ka viimaste aastate jooksul olnud ja kuhjaga. Erilist huvi see noortele ei pakku. Seega,
vaevalt, et saan sinu palvele midagi vastata. Võib olla ainult seda, et samal päeval on meie piirkonnas suur
üritus niigi toimumas, kus osalevad ka minu noored. Ja veel nii palju, see, et klubi ei osale Noortekogu
juhatuse poolt korraldatud üritustel, ei tähenda veel seda, et klubi on surnud! Pigem aga tähendab see seda,
et üritus ei pakku noortele huvi. Edu teie ettevõtmistes. Lugupidamisega Dmitri Demtšenko Eesti
Keskerakonna Noortekogu Lasnamäe klubi esimees

Aleksandra

Teate, ma arvan, et nad praegu hakkavad meile saatma selliseid kirju.
Minul on info, et Taavi Pukk tahab tööle võtta Dmitri Fadini, kes on puht Maarise inimene ja juba valetas
meile.

Alina

Rahu
Helistame talle homme
Ma võin leida paar punkti, mille eest ta noortekogust välja visata.

Alina

Palun saatke mulle edasi kõik kirjad, mis on läinud Dmitri Demtšenkole.
Samamoodi kõik kirjad. Lihtsalt forwardiga. Lahendame selle probleemi ära.

15:27

Marta

Appi saatke kiirabi
Täiskuu on täna muide �
Ise sain just enne Lenkilt sõimata, et Lõuna-Eesti noorteklubid on bluff

Aleksandra

Palun on vaja kontrollida, et Fadin ei saaks töökoha.
16:49

Alina

Kuidas me seda kontrollime?

Aleksandra

Seal on juba kõik kontrolli alr läinud kui Fjodorova tuli. Nõus.
Alt*

Alina

Helistasin Demtšenkole. Tõenäoliselt kohtume esmaspäeval.
Kui ta jätkuvalt ütleb, et tal ei ole huvi juhatuse tegevuse vastu, siis ma küsin ta käest, et äkki ta peaks
noortekogust välja astuma, sest tema koht ei ole siin.
Kui ta muutub ülbeks, küsin ma tema käest, miks ta ei ole edastanud meile põhikirja järgi oma liikmete
andmebaasi uuendusi või täitnud mõnda muud punkti põhikirjast ning järgmisel juhatuse koosolekul
arvame ta kesknoortest välja.
Ning valime Lasnamäele uue juhi.
Miks mitte @Danila Kuznetsov näiteks.

Alina

Kui Demtšenko avaldab soovi koostööks, siis hakaku mööda nööri käima. Õppigu põhikiri parem selgeks.

Danila

Mis see viimane tähendab
Mööda nööri käuna
Käima

Alina

See tähendab seda, et olgu väga tubli. Kui ta ühe eksimuse teeb, siis viskame ikkagi välja.

WED 13:13

Carine

Tere! Siin on meie uue juhatuse koosseisu vestlus
Jeliseiga!

kuna eelmine peasek vahetus, tegime uut vestlus, koos

Marta Magdaleen added Jelisei Lokotar.

Marta named the group Dreamteam.

Carine

@Jelisei Lokotar sulle teadmiseks - siin ei ole esindatud kõik juhatuse liikmed, selleks on ka põhjus

Marta

Meile kõik ei meeldi

Alina

Ma vist kõigile pole jõudnud kirjutada. Igatahes, mul on kõigile suur palve abi osas.
Sel reedel kell 15.00 on Keskerakonna Roheliste kogu aastakoosolek Euroakadeemias. Karilaid pressis
sinna Triinu-Liisi alguses esimeheks (selle ma suutsin ära jätta) ning seejärel pressib teda aseesimeheks.
Esimehe kandidaat on praegu Marko Šorin.
Me paneme enda poolt juhatuse kandidaadiks Karine. See on Karine valdkond ja ta on kõikide nii
konkreetsete kui üldiste faktide järgi parem kandidaat.

Alina

Oh, super!!
Praegu on nii, et rääkisin täna Marko Šoriniga, ta kandideerib esimeheks. Kui Triinu-Liis Paabo tema vastu
esimeheks kandideerib, valime Markot.

Carine

See vist muutub koige populaarsemaks aastakoosolekuks labi aegade
Roheliste kogu...

Alina

Aga viimane info on, et Triinu-Liis kandideerib juhatusse. Meil on juhatusse kandideerimas Karine

Carine

Karine on tavaline liige, et triinu ei saaks sisse

Danila

Okei
Siis kui tlp ja marko, valime marko

Kui tlp ja karine, siis karine

Alina

Meie poolt kandideerib juhatusse ka Kristjan Kuusik, et kui läheb hääletamiseks, jääks meile enamus.
Just
saab valida mitu, toetame Karined ja Kristjanit

Alina

Taustaks - Karilaid ütles kolmapäeval välja, et tema tahab roheliste kogu esimeheks Triinu-Liisi. Kui ma
ütlesin, et Triinu-Liis ei saa hakkama, siis ütles Karilaid, et Triinu-Liis võib sama teiste juhatuse liikmete
kohta öelda.
Et me ei tea, keda uskuda
Jüri ütles selle peale, et me ei saa nii noort ka kogenematut inimest sellise kogu etteotsa lasta ning ütles
Karilaiule, et Karilaid kutsuks Marko Šorini esimeheks kandideerida. Karilaid lubas Markoga rääkida.

Alina

Helistasin täna Markole ja küsisin, et kas Karilaid rääkis temaga. Marko ütles, et oli helistanud ja pakkunud
kohta aga Marko oli öelnud, et ta ei tea ja peab mõtlema. Karilaid oli öelnud, et teised inimesed helistavad
veel Markole. Aga täna õhtuni polnud keegi helistanud ja Marko oli mõelnud, et küllap siis pole vaja.

Alina

Mul on tunne, et Karilaid läkski selle peale välja, et ta saab kõigile öelda, et ta pakkus Markole aga too ei
tahtnud ja siis jäigi üle ainult Triinu-Liis.

Carine

kokkuvõtte: suuruda kolmeliikmelist juhatust
esimees Marko
liimed: Kristjan, Karine

Alina

Oleneb, kas me saame Kristjanit kandideerima panna

Carine

Roheliste kogu esindaja erakonna volikogus - Kristjan

Alina

See alles selgub, sest Kristjan ei saa kohale tulla

Carine

peab saama
Triin ei tohi sisse saada ja volikogusse

Alina

volikogusse kindlasti mitte.

Carine

öörmisel juhuk ma ei tea, las jelisej kandideerib minuga
kui Kristjan ei saa

Carine

eee? kui nii mõelda siis ei ole ka äärmiselt kriitiline kui ta esimeheks saaks

Alina

Esimehena on tal kindel positsioon. Praegu pole tal positsiooni ega ka juhatuse enamust. Samas, Karilaid
peab olema vait ja rahul, sest Triinu-Liis sai selle, mis ta tahtis. Samuti peab olema Triinu-Liis mingi aeg
vait ja rahul.

Carine

kui me omal ajal kohe panneksime inimest paika, praegu me ei tegeleks sellega. ma mõtlen et ta muutub
aina ülbemaks, sest me ei tee midagi. ta võib kirjutada mis tahab, avaldada, rääkidfa meie kohta halvasti
teistele inimestele, teha koostööd teiste erakondadega - mingeid sanktsioone ei tule. no ma siis ei tea... ))))

Alina

Kui ta teeb midagi valesti (korraldab Vakrale mingi kampaaniaürituse jälle), saab teda roheliste kogu
juhatusest välja visata.
Ma olen sinuga nõus. Aga sa ju näed, kuidas ta oskab inimesi oma esinemisega ära petta.
Ta ei saa tõenäoliselt väga palju hääli, ca 50.
Aga kui me teda kuni valimisteni suudaks lihtsalt vait hoida, oleks see meile kõige kasulikum.
See, kas ta võtab oma 50 häält Keskerakonnas või Sotsides.. no ei ole väga vahet. Aga sa võid ju ette
kujutada, mis Tallinna linna noortevolikogu veel siis hakkab korraldama, kui Triinu-Liis ametlikult
sotsidesse läheb.
Ma olen absoluutselt seda meelt, et võiks ta välja visata ja talle peksa anda.

Carine

sest meie kogu aeg anname talle seda võimalust. kui ta saab, ta on ka KENKi esindaja seal, siis tal jällegi
saab endale punkti

Alina

pärast seda sügist ta lõpetab linna noortevolikogus ja sel kongressil ta ei pääse enam ka noortekogu
juhatusse.
las ta virvendab seal, see ei ole kõige suurem positsioon

Carine

kutsume teda debateerima, kutsume lõunale PMga jne. aga see on vaid minu arvamus, see ei pruugu õige
olla

Alina

Ning mis tegelikult, kui suuremat pilti vaadata, siis ta tõmbab roheliste kogule tähelepanu, sest kõik
tahavad tema vastu olla.

Alina

Ma olen talle otse korduvalt öelnud, et ma ei usalda teda ning ei hakka kunagi usaldama ning kindlasti ei
soovi ma temaga mitte kunagi koostööd teha.

Alina

Muidugi ütlen, ma küsin võimalusel avalikult teiste ees seda.

Ta peab ka aru saama, et meil tõenäoliselt on võimalus ta roheliste kogu juhatusse saamisest välja
hääletada.

Alina

Pekkkkkkkiii. kelle poolt nad on
Selge, Karilaid kutsus enda juurde.
nüüd on 11-10 triinu kasuks
järgmine

kes need on

Danila

Bliat

Alina

Toetame: 1, 6, 7 ja 8 juhatusse. Vajadusel ka 4

Alina

Tublid
Aitäh teile
Ma ootan, kuni Jaanus lahkub, lähen annan talle nurga taga peksa

Danila

Tal on hambaid liiga palju
Peaks kylastama hambaarsti pärast minuga kohtumist

Carine

ma siiralt tänan neid, kes leidsid aega nii mõtetule kokuvõtes asjale )))

Alina

Rääkisin just 20 minutit Karilaiuga

Carine

mul on juba täitsa ükskõik ja kui keegi midagi küsib, näiteks abi, ma saadan Triinu juurde, sest inimesed
kellel on haridus, taust, kogemus, isegi akadeemilise atustaga inimesed saavad vähem toetust kui see tibi,
no andke andeks

Alina

Ta ütles, et tema seisab lõpuni Triinu-Liisi eest ja võib kõik asjad ise ära teha tema eest, mis vaja on.

Carine

mul on siiralt kahju, ma ei ole solvunud, ma natuke imestan
kallistan teid ja veel kord tänan! võite minule loota, kui teil on valimised kuskile tulemas

Alina

Karine, sa olid tubli.
Ma arvan, et ma olen praegu kordades vihasem kui sina.
See on lihtsalt nii ebaõiglane.
Aga noh, võtame positiivselt, sina oled juhatuse liige ja Triinu-Liis ei saanud esimeheks.
midagi me suutsime korda saata

Carine

kui teda pannakse aseeimeheks, ma kirjutan avaldust, mul on kuhu pannustada ja mida teha, tema alluvuses
ma küll ei haka olema

Alina

Teda ei panda.

Alina

Teine asi - EKNA esimeheks kandideerib minu andmetel kolm inimest - Liis Ivaste, Merili Vasser ja
Nazari Goudin.
Valimised on 28. juunil kell 18.00 erakonna büroos ning kõik tudengid või kõrghariduse omandanud
võiksid tulla kohale Nazari poolt hääletama.
Seal läheb tõenäoliselt kuni 30 minutit.

Alina

Nazari Goudin on magistrant, edukas ettevõtja nii Eestis kui välismaal ning muuhulgas ka Jüri naaber. Ta
on juhatusse suurepärane täiendus

