
Kennethi seiklus 

 

Oli järjekordne tavaline päev Rudolfi elus. Kuniks ... 

Nädala eest oli ta leidnud rannast pudelkirja, milles oli 

aardekaart. Seal oli näidatud rada, mis viib ta järgmise 

vihjeni. 

Rudolf oli Pringist leidnud vihje kolme musta kivi vahelt. 

See juhatas ta Rohuneeme, kus oli ta roninud katusele 

kurepessa. Seal sahmimise lõpetanud, märkas ta 

väikest paberitükki. Järgmiseks pidi ta minema 

Leppneeme, seal oli ta läinud naabrite majja. Ta otsis ja 

otsis, kuniks oli üle vaadata ainult üks maal ja selle sees 

oligi vihje. Tuli Mäealusele minna.  

Rudolf maadles kaks tundi emakaruga, et aardele 

lähemale saada. 

Oli möödunud mitu päeva. Ta oli kaevanud Randveres, 

sonkinud Pärnamäel, tuhninud Lubjal, pööranud ümber 

kogu Miiduranna, ja söönud ära kogu Haabneeme leiva, 

ei uskunud ta oma silmi - tuli ujuda Aegnale. 

Mis siis ikka, pani selga ujumispesu, tõmbas ümber 

ujumisrõnga ja pani jalga lestad. Aegnal kirstu ta leidiski. 

Kangutas pool tundi ja leidis vanad sokid. 
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Kadi lugu 

 

Elas kord Viimsis üks tüdruk, kelle nimi oli Anna.  

Ükskord tulid tema juurde ta sõbrad, kes elasid muidu teistes 

Viimsi külades. Sõbrad mõtlesid, et võiks minna Viimsi poolsaart 

avastama. Nad otsustasid alustada Miiduranna külast, seal nägid 

nad sadamat. Järgmisena läksid Haabneeme, mida kutsuvad 

viimsilased lihtsalt Viimsiks, see on nagu Viimsi keskus.  

Edasi põrutasid nad Püünsisse, kus kohtusid kalur Priiduga, kes 

oma väikese kalapaadiga just sadamasse randus. Edasi viis tee 

neid Rohuneeme, seal otsustasid minna vaatama suurt 

rändrahnu.  

Järgmiseks kõndisid nad Kelvingisse, sealsel laullulaval kohtusid 

nad Eurovisiooni võitja Dave Bentoniga. Veel viis nende tee läbi 

Leppneeme Tammneemesse, kust merel paistsid suured 

kaubalaevad.  

Mööda mereranda edasi liikudes jõudsid nad ühte Viimsi 

suurimasse külla Randverre. Edasi rändasid nad järgmise suure 

rändrahnu poole, mis asub Muugal. Oma Viimsi retke jätkasid nad 

Metsakastis, kus külastasid looduskaitsealust Riiasöödi tamme.  

Edasi viis tee Äigrumäele ja Laiakülla. Lapsed olid juba päris 

väsinud, aga otsustasid veel minna Pärnamäe külas asuvasse 

Soosepa rappa. Oli juba õhtu ja lapsed otsustasid Anna juurde 

Lubja külla ööbima jääda. Kuna see päev mõõdus väga ruttu ja 

huvitavalt otsustasid nad kutsuda järgmine kord kaasa ka oma 

vanemad ja minna uurima Viimsi saari. 
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Maria seiklusjutt 

 

Kord elasid Randveres Randvere kooli ääres mäe all 

päkapikud. Nad otsustasid Viimsis õhupalliga ringi 

lennata.  

Nad tahtsid lennata Rohuneemesse, aga tuul puhus 

teise suunda ja viis neid Metsakastisse, ja pärast 

Metsakastist lendasid nad Äigrumäele.  

,,Me lendame vale suunda!’’ karjusid päkapikad ja 

maandusid Äigrumäel. Seal nad võtsid bussi ja sõitsid 

bussiga Pärnamäele, Pärnamäelt viis neid buss 

Haabneemesse. Õhupalliga on mugavam reisida, aga 

nad ei julgenud: nad kartsid et tuul viib neid Miiduranda.  

,,Lähme jalgsi!’’ otsustasid päkapikud ja läksid Pringisse. 

Nad olid juba väsinud ja ööbisid Pringis. Hommikul tuul 

muutus ja päkapikud lendasid rõõmsalt edasi 

Rohuneemesse. Kuid tuul oli liiga tugev ja kui päkapikud 

maandusid, olid nad juba Kelvingis. ,,Lähme jalgsi,’’ 

otsustasid päkapikud.  

Leppneemes küsisid nad - ,,Kui kaugel on 

Rohuneeme?’’. Said teada, et nad läksid vale teed. 

Otstustasid sõita bussiga Randveresse – nad olid väga 

väsinud. ,,Rohuneemesse sõidame järgmine kord.’’ 
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Cassandra seiklusjutt 

 

Randvere metsavaht märkas hommikul Tädu matkarajal 

karu jälgi. Ta helistas oma sõbrale Tammneemes ja palus 

uurida karu jälgede kohta ka seal.  

Samal ajal tuli teade Rohuneemest karu jälgede kohta. 

Haabneemes oli aga hommikul kuulda kahtlasi hääli. 

Loodetavasti polnud karu suundunud Viimsisse, kus on 

liiga palju elanikke.  

Metsakastile polnud uudis karu jälgedest midagi uut. 

Metsakastile olid tulnud teated juba Leppneemest eile 

õhtul. Äigrumäel elavad inimesed kutsusid kohale 

loomakaitse, kuna nemad nägid karu varahommikul prügi 

kaste tuulamas.  

Püünsist tuli teade loomakaitsele, et karu on nähtud 

minemas Kelvingi poole. Loomakaitse leidis karu Kelvingi 

mereäärest rõõmsalt jooksmas.  

Karu toimetati tagasi õigesse kohta. 
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