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Kolme lapsega Pärnus.  
puhKust Pole!

“Äkki me jätame oma suure pere ja tiheda töösuvega pisut 
hullumeelse mulje?” muretseb lavastaja ja näitleja Kaili 
Viidas, kui suvises Pärnus neile küllaminekut klapitame. 
Tõsi, suvepealinnas ei mõtle just paljud tööle. Eriti kui elu 
kolme väikelapsega on niigi... paras töö.
TEKST: MAARJA SAVI FOTOD: MERIT HIRVOJA-TAMM

“H
ullumeelsust” ei reeda aga miski. 
On südasuvi, sulnis pühapäeva 
õhtupoolik. Päike sirab taevas, 
leebe tuul keerutab juukseid ja 
jahutab meelt – Pärnu! Puhka-

jate meelevallas kesklinna külje all, jalutuskäigu 
kaugusel jõest, asub armas hubane puumaja. Seal 
elavad Pärnu Endla teatri näitleja ja 
lavastaja Kaili Viidas (34), 
kirjanik ja õpetaja Ott 
Kilusk (42) ning 
nende kolm tütart 

– kolmene Emili 
ja kaheksakuused 
kaksikud Leenu 
ja Lauli.

Kui fotograafiga 
hoovi jalutame, 
valitseb seal täielik 
vaikus. Uks on pärani 
lahti, justkui meid oodates, 
selle ees hõljub kerges suvebriisis valge pits-
kardin. Teades, et see maja on koduks kolmele 
väiksele tüdrukutirtsule, on idülliline vaikus... 
ootamatu. Sama ootamatult pistab äkki oma pea 
kardina vahelt välja Kaili ja tervitab rõõmsalt. 
Emili alles tukastab toas, kaksikud viis Ott vank-
riga rallima. Päev varem naasis pere pikemast 
komandeeringust Tartusse, kus Kaili lavastas 
Emajõe Suveteatris Puškini ainetel etenduse 

“Tsaar Saltaan. Üleküpsenud muinasjutt”. Selle 
dramaturg on Ott. Laste päevarütm on sõidust 
veel pisut sassis. Kuidas vanemad nende kõrvalt 
üldse tööks aega leiavad?

Nagu vaikuseidüllist veel vähe oleks, leiame 
sisse astudes eest muuseumlikult puhta ja korras 
toa, mille iga sisustusdetail tundub olevat väga 
läbi mõeldud. Kamina kohal kaunistavad seina 
fotod ajast, mil Kaili, Ott ja Emili alles ootasid 
kaksikuid. Alustangi kohe algusest ja küsin ühe 
pisut totaka küsimuse…

Kuidas siis nii, et kohe kaksikud!?
Kaili, surudes terava noa arbuusi, meenutab, 
et seda uudist kuuldes oli ta algul isegi šokis. 
Tõsi, tema vanaisal oli kaksikõde ehk kaksiku-
geen on suguvõsas varemgi avaldunud. “Arst 

ja ämmaemand vaatasid ultraheliekraani. Siis 
teineteisele otsa. Vaatasid uuesti ekraani. Ja jälle 
teineteisele otsa! Küsisin, mis seal ometi on. 

“Kaks tükki on,” sain seepeale vastuseks.” Jõud-
nud koju, küsis Ott naiselt: noh, kas on siis... 
Ja Kaili sai meestki samade sõnadega üllatada: 

“On küll, jah. Kaks tükki on!”
Kaksikud olid tublid. Kasvasid kõhus 

kenasti ja sündisid õigel ajal. Ema 
ei suutnud ära imestada, kuidas 

tüdrukud kahekesi temasse 
mahtusid. Muudkui vaatas ja 
imetles oma vastsündinuid. 
Keisrilõikest taastuda aga oli 
raske. Kaili ei jõudnud jalgsi 
isegi tänava otsa minna, nõr-
kus oli nii suur. Õnneks oli 

Ott terve esimese kuu samuti 
kodus ja sõbrad käisid abiks 

süüa tegemas. “Kuni ühel hetkel 
tundsin, et tahaks lihtsalt vaikust ja 

rahu,” ütleb Kaili. “Tekkis tahtmine oma kodus 
ise hakkama saada. Mõtlesin: no kui hull see 
ikka olla saab!”

Kui hull see siis tegelikult oli?
Vahepeal koju jõudnud Ott nendib kiirelt, et 
täpselt nii kreisi elu kaksikutega ongi, nagu ta 
arvas. Kaili vaidleb vastu, et polnud ju…

Tõsi, kaksikud olid juba päris pisikestena 
haiged, lisaks tabasid tõved üksteise järel ka üle-
jäänud pereliikmeid. Kui mees pärastlõunal koju 
jõudis, ei pidanud terve päeva lastega madista-
nud naise närvid vastu ja ta elas end mehe peal 
välja. “Mulle tundus, et ta teeb kõike valesti! 
Kõike! Mul ei olnud aega isegi hambaid pesta. 
Olin nii pingul. Aga lõpuks lihtsalt õpid kogu 
pere logistikat paika panema,” tõdeb Kaili nüüd. 
Kaksikutega on kaks korda rohkem tegemist, 
aga vastutasuks ka kahekordne rõõm.

Kaili sõnul on nii vahva vaadata, kuidas Lee-
nu ja Lauli teineteist paitavad või sakutavad. Just 
nagu kutsikad. Või kui palju nalja saab, kui nad 
vannis teineteise varbaid lutsutavad või üksteise-
le lutti suhu topivad.

Suur õde Emili on algusest peale olnud 
kõigesse kaasatud, mistõttu pole ette tulnud ka allkiri

Väljavõtte näide. 

Väljavõtte näide. 

Väljavõtte näide. 

Väljavõtte näide. 



6 Pere ja Kodu  | august 2018  august 2018  |  Pere ja Kodu 7

KÜLASKÄIK

erilisi armukadedushetki. Emili tunneb end suure õe rollis 
hästi. “Tema on boss. Tema on ema. Õhtuti paneb oma “lap-
si” ehk kaisukarusid ükshaaval magama. Käib imetamispad-
jaga mööda tuba ringi ja kurdab, et kõik on alles tissitamata,” 
kirjeldab Ott ning meenutab, kuidas ta tabas Emili kaisulam-
bale “tissi andmast”.

Emadel on pikem kannatus
Jälle kodus on hea olla! Kaili ja Ott otsisid tükk aega “oma 
pesa”. Olid juba sobiva korteri välja valinud, kuid südame 
rahustuseks otsustasid ka praeguse elupaiga üle vaadata. “Niipea 
kui veidi ringi käisime ja pööningule jõudsime, saime aru, et see 
on see õige! Ülivaikne ja idülliline piirkond viie minuti kaugusel 
Pärnu keskusest.” Paar armastab Pärnut igal aastaajal. “Mina 
olen ikka rohkem suvepoiss!” teatab Ott. “Mulle meeldivad Pär-
nu vaiksed tänavad just siis, kui lumi on maas ja päeva jooksul 
möödub meie majast kolm autot,” möönab Kaili.

Vahepeal on kaksikud ärganud ja isa on nad söögitooli pist-
nud. Ott asub neid toitma ja tunnistab, et pereelu on praegu 
väga hakitud. Mõnikord tundub tema ja naise käike-tegemisi 
ühitada pea võimatu. “Aga meil on põhimõte, et midagi ei jää 
pooleli,” selgitab ta ning lisab naljatades: “Seinal on kalender 

– võidab see, kes jõuab oma asjad sinna 
enne kirja panna.” Lisaks kalendrile 
on neil olemas ka “omad”, kes on 
vajadusel valmis appi tulema.

Kaksikud on vahepeal keeranud 
enda toitmise mänguks ja ema võtab 
töö isalt üle, lootuses, et uus lusika-
hoidja taastab linnupoegade huvi 
söögi vastu. Otile tundub, et Kaili on 

natuke nõudlikum lapsevanem, ja kuigi 
naine esiti üllatunult kulme kergitab, 

nõustub ta mõttekäiguga peagi ka 
ise. Otile jällegi on omane terav ja 
natuke must huumor, ka isana, mis 
Kailit küll aeg-ajalt pead vangu-
tama paneb, aga millest ta ometi 
mängleva kergusega üle tundub 
olevat. Ta teab ju hästi, kui hea ja 
pühendunud isa selle taga on.

Ott ütleb, et teeb kõike, mida 
lastega vaja teha on – vaid tissi ei 
anna. Sealt lihtsalt ei tule midagi! 
Kuid päris 24/7 ta oma lapsi 
kantseldada ei suudaks. Sügisest 
nühib ta taas kooliõpetaja pinki. 
Samas räägib mees kohe heldinult, 
kuidas ta magavate beebidega 
mööda tänavaid patseerib ja 
vanema tütrega maailmaasju 
arutab. Milline mõnu, sest Emili 
on tõeline väike filosoof  ja hea 
vestluskaaslane!

allkiri

allkiri Väljavõtte näide. 

Väljavõtte näide. 

Väljavõtte näide. 

Väljavõtte näide. 
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Kaksikud on jõudnud põrandale oma 
tekikesele maailma avastama. Ega nad enam 
väga paigal püsigi. Kuidas on võimalik nii 
pisikeste laste kõrvalt kodu korras hoida? 
Kaili ja Ott tunnistavad mõlemad, et puhtus 
on neile oluline. Kuigi koristamine jääb 
Leenu ja Lauli kõrvalt sageli pooleli. Õigu-
poolest jäävad kõik toimetused kaksikute 
kõrvalt pooleli…

Kui isa võtab aega suurema lapsega 
koos olla, jääb Emili varem või hiljem üksi 
mängima... Sellest rääkides muutub Ott äkki 
tõsiseks. Kaili aga püüab näha helgemat 
poolt: ta kinnitab, et laps peabki oskama 
ka üksi mängida. Samas on laste võrdne 
kohtlemine talle kolme lapse emana hell 
teema: “Kõik asjad, mis ma lastega teen, 
peavad olema võrdsed. Et mul ei tekiks…” 
Kaili jääb mõttesse, et õiget sõna leida. 

“Lemmiklast?” pakun. “Jah, lemmiklast. Kuigi 
ma ei tea, kas selline oht üldse on?” Ta ei taha, 
et Emili tunneks end üleliigsena, mistõttu pole 
ta praegu veel nõus vanemat tütart suveks ka 
nädalaks vanaisa-vanaema juurde saatma.

Millal te siis puhkate?
Kaili käib vahepeal tagatoas Emilit äratamas. Ta 
lahendab mõnusalt ja mänglevalt olukorrad, mis 
kolmesega ikka ette tulevad. Näiteks siis, kui 
teda oleks vaja saada fotograafile poseerima, aga 
tüdruk hoopis diivani alla poeb. 

Kui ma küsin väikelaste vanematelt, kuidas 
nad puhkavad, tekib pikk paus. Seejärel hüüatab 
Kaili: “Oot, mida-aa!?” Eks see küsimus olegi 
natuke provokatiivne, eriti olukorras, kus üks 
laps on ema, teine isa süles ja kolmas otsapidi 
juba söögilaua alla rullunud. Aga siiski? 

Kaili tõstab nimetissõrme õhku: “Ma tean! 
Otil on õhtune aeg, tema kaks tundi, kui kogu 
pere magab, mina kaasa arvatud. Siis ta loeb või 
kirjutab. Mina lõõgastun, kui Ott võtab lapsed 
ja läheb parki. Ta ütleb, et ma peaksin sel ajal 
magama. Aga ma ei maga!” naerab Kaili kavalalt. 
Siis ta hoopis koristab ja Ott on pärast selle 
pärast pahane. “Aga koristamine ka lõõgastab!” 
kinnitab Kaili.

Mõnikord ta siiski kasutab Oti antud tunde 
pikutamiseks, samal ajal kuulatades, kuidas mees 
lastega allkorrusel naerda lõkerdab. “Siis ma 
mõtlen küll, et pole see elu kolme väikelapsega 
õudne midagi!” Ja Ott ei väsi talle omase musta 
huumorinoodiga kordamast, kui õudne see kõik 
ikkagi on.

Mehel on unistus, et lapsed hakkavad kunagi 
koos mängima. Suuremate laste vanematest 
sõbrad lohutavad, et varsti läheb lihtsamaks. Ja 
siis tekib Otil mõte endale üks kohv teha. Järsku 
ta kahvatab ja küsib ehmunult Kaililt: “Kas sa 

külalistele üldse kohvi pakkusid?!” “Ei!” vastab 
Kaili sama jahmunult. “Aga kas sina pakkusid?!” 
ei jää ta vastust võlgu.

Meie, kohvita jäänud külalised, saame mõnusa 
suutäie naerda ja tõepoolest kohvist ei hooligi. 
Hakkame hoopis minekule sättima, sest fotoses-
sioon on pisikesed väsitanud. Ott istub laua taga, 
süles üks kaksikutest ja teises käes aurav kohvi-
tass. Kaili kantseldab samal ajal teist kaksikut ja 
Emili asjatab omasoodu ringi. Terve õhtu läheb 
mu mõte üha armsa ja hubase puumaja ning selle 
elanike peale. Meile antakse just nii palju, kui me 
kanda jaksame. Milline peab küll olema inimeste 
jõud, kellele antakse kanda nii palju õnne... 

1.  Otsige privaatsemaid 
ranna ribasid Uulu ja Kabli 
poolt, seal on mõnus laste-
ga piknikku pidada ja vees 
sulistada.

2.  Kuigi võib tunduda, et 
väikelastega rabas jalutada 
pole võimalik, siis Pärnu 
lähedal on Tolkuse raba, kus 
saab mööda laudteid isegi 
kaksikutevankriga liikuda! 
Vankrit tuleb siiski trepist 
alla ja üles tassida.

3.   Pärnu on jalgrattalinn. Siin 
on nii palju võimalusi just 
endale sobiv sõiduriist 

laenata – proovige tan-
demratast, buggy’t, laste 
järelkäru rattale jne). See 
annab võimaluse linnutiivul 
linna ja selle lähiümbrust 
avastada.

4.  Linnalehmad on ikka väga 
ägedad! Papiniidu ja Hirve 
tänava otsa Pärnu ranna-
niidule ehitatud linnuvaa-
tlustornidest on äge linde 
vaadelda, niitu ja merelahte 
imetleda. Maist oktoobrini 
tuuakse rannaniidule veised 
ehk “linnalehmad”, kes 
pilliroogu nosivad. 

  Kaili ja Ott soovitavad:  
mida lastega suvel Pärnus teha?


