
Juulikuu viimasel nädalavahe-
tusel, 30.–31. juulil toimub 
Viimsis traditsiooniline Ranna-
rahva festival. Laupäev, 30. juuli 
on kohvikute päev ja pühapäev,
31. juuli kogukonna päev.

Varasemate aastatega võrreldes teeb 
sündmuse eriliseks see, et tegevused 
laienevad üle kogu Viimsi poolsaare. 
Kahe meeleoluka päeva jooksul on 
festivalikülalistel võimalik nautida 
ehedat rannakülade elu ja melu ning 
seda nii vabaõhumuuseumis ajas ta-
gasi vaadates kui ka astudes sisse 
tänapäeva rannarahva avatud kodu-

Rannarahva festival kutsub külla!
desse-hoovidesse Viimsi kohvikute 
päeval. Tegevusi ning uudistamist ja-
gub nii suurtele kui ka väikestele!

Omapärane paik, kus sama piir-
konna naabrid on sattunud ühtaegu 
elama nii ühele kui ka teisele pool-
saare kaldale, kutsub festivalipäeva 
eluolu uudistama ka merelt – kaatrid, 
puupaadid, kalatraalid, purjekad… 
Kohvikute päeval avavad Viimsi sa-
damad uudistamiseks ja merereisi-
deks oma väravad ning külastajatel 
on võimalus reisida sadamast sada-
masse ning kohvikust kohvikusse 
merd mööda. Hüppa vaid paati!

Pühapäeval, kogukonna päeval 

Kohvikute päev
Kodu- ja hoovikohvikud ootavad kü-
lastajaid kõikjal Viimsi poolsaarel (koh-
vikute päeva kava ja kaart lk 2–3).

Tegevused Viimsi vabaõhu-
muuseumis
Viimsi vabaõhumuuseum on külas-
tajale avatud kell 10–20. Üritused on 
tasuta!

Kell 10–14: Taluturg muuseumi 
turuplatsil 

Turg rõõmustab laiendatud kauba-
valikuga ja nagu ikka on kõik värske 
ja kodumaine. 

Kell 10–16: Portselani, vanakraa-
mi ja disainilaat  

Oleme Viimsi vabaõhumuuseumi 
õuele kutsunud suure hulga põneva va-
likuga portselani- ja vanakraamikaup-
lejaid ning häid käsitöömeistreid, 
kunstnikke ja disainereid. Kauplejaid 
on üle neljakümne. Pakutava hulka 
kuulub nii vana väärikat portselani, 
vintage-rõivaid, vanamaterjalist redi-
sainitud sisustuskaupa, eriilmelisi eh-
teid, keraamikat, ägedaid lasterõivaid 
ja mänguasju kui ka palju muud. Ühe-
le õigele rannarahva laadale kohaselt 
tuuakse lettidele ka spetsiaalset mere-
list ja merest inspireeritud kaupa.

Kell 10–16: Vanaema vahvlid
Valikus on imemaitsvad juustu-, 

šokolaadi- ja traditsioonilised vahvlid!
Kell 11–20: Krügeri kalamaja
Maitsvad kalaroad, kodused küp-

setised, magustoidud ja kohv. Nautida 
saab otse rannakivil istudes, varbad 
vees!

Kell 11–16: Kalakokk Hanno Kask 
valmistab kohalikust kalast roogasid

Hanno Kask naudib kalast lihtsa 
ja maitsva toidu valmistamist, tehes 
igal võimalusel süüa just enda püütud 
kalast. Kui ilma ja kalaõnne on, satu-
vad ka festivalil pannile, potti ja grille 
tema enda võrku sattunud uimelised. 
Pannilabida keerutamise juures rää-
gib Hanno, millised on tema lemmik-
kalad ja nende valmistamise viisid. 
Kalast saab lihtsa vaevaga imemaits-
vaid roogasid, vaja vaid teada mõnd 
vajalikku nippi ja põnevat retsepti. 
Maitsvad kalaroad on külastajale de-
gusteerimiseks.

Kell 11–15: Kingu kohvitantede 
kohvilaud

Värskelt röstitud ja jahvatatud kohv, 
mille juurde räägitakse kohvikultuu-
rist ja ajaloost.

Kell 11–16: Kala suitsutamine 
bücklingi kastis

Ajaloolised kalasuitsutamise võt-
ted ja traditsioonid: kalade varrastami-
ne, kastipanek, tule tegemine, suitsu 
valvamine, kala valmimine ja degus-
teerimine.

Kell 11–16: Suitsuahju ehitamine 
ja võrgu kudumine

Kell 10–16: Merekultuuriaasta 
saatkond

Viktoriin, sõlmede tegemine, õn-
neloos, kala kahva sisse viskamine, 
paberist viikingikiivrite meisterdami-
ne ja ruunikirja õpituba.

Kell 13, 14, 15: Võimasinaga ko-
duvõi tegemine

Võid pakutakse koos koduse leiva 
ja värskelt valminud suitsukalaga.

Lasteala vabaõhumuuseumis
Kell 10–20: Miniloomaaed
Kell 10–20: Avatud külakiik ja 

kiigeplats
Kell 11–15: Viimsi raamatukogu 

lugemistare
Mereteemaliste lugude etteluge-

mine lastele kell 12, 13 ja 14. Luge-
mistares on võimalik uudistada mere-
teemalisi lasteraamatuid, joonistada, 
mõistatada ja lahendada ristsõnu.

Kell 11–15: Mängud ja meister-
damine SPA Lastekeskuse, Viimsi 

Kino ja Atlantis H2O veekeskusega
Aktiivsetele osalejatele põnevad 

auhinnad, popkorn ja ahvatlevate au-
hindadega loosikast.

Kell 12–15: Laste kohvikute pidu
Head paremat pakuvad 6–12-aas-

tased hobikokad. Oma kohviku saad 
26. juulini üles anda e-posti aadressil 
festival@rannarahvamuuseum.ee (sa-
mast ka lisainfo)! 

Kell 11–16: Lasteaeroobika, joo-
ga, meisterdamine ja näomaalingud

Põnevat mujal Viimsis
Kell 10–12: Tallinn Triathlon 
Rattarada kulgeb läbi Viimsi. Rat-

taetapi ajal on liiklus autodele suletud 
Muuli teel, Sõpruse teel, Kaluri teel ja 
osaliselt Rohuneeme teel ning liiklus 

on ümber suunatud Randvere tee ja 
Heki tee kaudu. Täpsem info: www.
tallinntriathlon.ee.

Kell 13.30: Pranglil Kelnase sa-
damas etendus “Mereplekid” 

Lisateave ja piletiinfo: www.visit-
viismi.com. 

Kell 16: Pille Lille Muusikute 
Fondi kontsert Eesti Sõjamuuseumis 

Esineb Henri Zibo (akordion), ka-
vas Angelis, Pachelbel, Scarlatti jt. Üri-
tus on tasuta! Lisateave: www.esm.ee.

Kell 19.30: Naissaarel Nargen-
festi raames etendus “Aadama õunad”

Lisateave ja piletiinfo: www.nar-
genfestival.ee.

Kell 21: Black Rose Pubis ja VDJ 
Sass Nixoni juhtimisel videodisko

Lisateave www.spatallinn.ee.

ootame kõiki viimsilasi koos lähedas-
tega Viimsi vabaõhumuuseumisse, 
kus toimuvad ainulaadsed randlaste 
meistrivõistlused. Osavust, tarkust, 
sitkust ja nupukust, aga ka muhedat 
huumorisoont näitavad Viimsi külad 
võtavad omavahel mõõtu. See, kes 
kroonitakse randlaste meistrivõistlu-
se võitjaks, selgub alles meeleoluka 
jõukatsumise viimastel hetkedel, sest 
võitja määramisel on oluline roll ka 
kõigil kaasaelajatel-ergutajatel. Tule 
kaema!

Pühapäeva pärastlõunal kell 15 – 
festivali galaüritusel Viimsi vabaõhu-
muuseumis – saame kuuldule-nähtu-

Laupäev, 30. juuli – kohvikute ja laadapäev

le-kogetule veelkord tagasi vaadata. 
Tunnustame kohvikute päeva võõrus-
tajaid, ajame juttu, mekime mitme-
suguseid kalaroogasid, kaeme silma-
piiri, kus meri ja maa kokku saavad, 
keerutame jalga muheda rahvamuusi-
ka saatel ning nendime üheskoos, et 
Viimsi – puhugu meretuuled idast või 
läänest – on avastamiseks üks põnev 
ja tore paik.

Kohtumiseni Rannarahva festiva-
lil!

Viimsi vallavalitsus
Rannarahva muuseum

Visitviimsi.com

Rannarahva festivali info
n Operatiivset festivaliinfot vaata veebist: www.rannarahvamuuseum.ee.
n Facebooki sündmused: Rannarahva festival, Viimsi kohvikute päev, portse-
lani-, vanakraami- ja disainilaat.
n Neil lehekülgedel leiab ka lingi Google Mapsi kaardile, kus kohvikud tähis-
tatud. Kohvikute päeva info www.visitviimsi.com.
ÜLesKuTse! Jaga Viimsi kohvikute päeva hetki ja emotsioone Instagramis #vi-
sitviimsi #viimsikohvikutepäev! Samuti kutsume üles fotosid jagama Faceboo-
kis Viimsi kohvikute päeva ja Rannarahva festivali sündmuste juurde.
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Tulge külla, ootame! Foto Liis Auväärt
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Viimsi kohvikute päev, laupäeval 30. juulil
HAABNeeMe
1) DeANA TORDID JA KÜPseTIseD
Pihlaka tee 21

Meie menüüs on imelised küpsetised: 
kaneelisaiad, suured lihapirukad, toor-
juustumuffinid, murumunad, juustukoo-
gid, pulgakoogid. Pakume ka mõnusaid 
salateid!
2)  HAPPY JAZZ FesTIVALI KOHVIK
Palumetsa tee 1a

Igal täistunnil live-muusika alates kella 
14-st kuni 22-ni välja. Kohvikus kuuleb 
novembris toimuva Viimsi Happy Jazz 
festivali esinejaid, kell 19, 20 ja 21 esi-
nevad suured bändid, enne seda väikse-
mad koosseisud.

Lisaks kohvikule Vivrut Designsi hee-
geldatud kleitide ja aksessuaaride müük 
ning lastele käsitööna valminud mängu-
asjade lett. Loomulikult suur plaadilett. 
Avatud kella 12-st hilise õhtuni.
3) JAAPANI suVeResTORAN Kuu
Vardi tee 3

Jaapani maitsetest vaimustunud ho-
bikokad pakuvad tervislikke ja kõhtu pai-
tavaid roogi. Menüü lubab jaapani toite 
põhjamaise nüansiga. Valikust leiate ra-
meni, okonomiyaki, erinevaid nuudliroo-
gasid ning onigirid, okakiage, sushisala-
ti, temaki sushi, sushirrito. Magusasõpra-
dele pakume mahedaid matcha-juustu-
kooke ja matcha-beseerulle ning suussu-
lavat matchajäätist. Kodune ingveri-sid-
runi limonaad paneb kogu maitsebuke-
tile punkti. Suurematele restoranikülas-
tajatele on valikus ka erinevad jaapani 
õlled ja ploomiveinikokteilid. Saab ka 
head kohvi ja matcha-lattet. 

Kuna oleme ise õpetajad, siis hari-
dustöötajatele on meie suverestoranis 
soodushinnad. Kohvik on avatud kell 
12–20.
4) JÄTsu JÄÄTIseKOHVIK
Kaluri tee 6

JÄTSU toodab kitsepiimast kodumai-
sete maitsetega naturaalset jäätist. Alus-
tasime õpilasfirmana, aga oleme nüüd 
suureks saanud ja soovime kõigi jääti-
searmastajateni tuua meie erilised jää-
tised. Viimsi jäätisesõpradeni jõuame 
esimest korda kohvikute päeva raames 
Haabneemes Kaluri tee 6 muruplatsil 
Grossi poe lähistel. Pakume kuut inten-
siivset ja kodumaist maitset: vanill, õun, 
aroonia-õun, astelpaju, mustsõstar ja jõh-
vikas. Jäätist saab nii vahvlis kui ka suu-
res ja väikses topsis. Tulge nautige sooja 
suvepäeva koos ühe mõnusa kitsepii-
mast jäätisega!
5) KAI KODuseD KÜPseTIseD
Kesk tee 1, Rannapere pansionaadi 
hoov

Pakume maitsvaid ja hõrke värskeid 
küpsetisi – imemaitsvad  muffinid, eri-
nevad koogid/tordid ja kindlasti ka soo-
lased ampsukesed. 
6) LAsTeKOHVIK
Lille tee 12-1

Kohvikute päeval pakume küpsetisi: 
vahvleid ja kondenspiimatäidisega “Kree-
ka pähkleid”, kooki ja muffineid. Kohvik 
asub Laanelinnu lasteaia kõrval.
7) LOOTusTe PuRI
Puri rannarestoran, Haabneeme rand

Eesti Naisjuristide Liidu heategevus-
liku kohviku menüüs on sellised ahvat-
levad naisjuristide tehtud hõrgutised na-
gu Paragrahvi pirukas, Lahutuse tordi-
lõik, Mõrva muffin, Kohtuniku koorekoh-
vivaht, Kompromissi kook ja Väärteo vahv-
lid. Joogiks pakume temaatilisi keele-
kasteid nagu Süütuse allikavesi, Juristi-
jook, Krimi kokteil ja Inimõiguste naps

Kõik tulud lähevad heategevuseks ja 
inimõiguste eest võitlemiseks!

Saab osaleda juriidika jututoas, nõu 
küsida ja juriidilistel teemadel aruta-
da. Meie vapper vapiloom tuhkur lubab 
lastel ja loomasõbralikel täiskasvanutel 
selfisid teha.
8) NuGIsTe KÖÖK
Lumemarja 14

Nugiste köögi hoovikohvikus toime-
tavad neli põlvkonda nugiseid ja nende 
sõbrad. Pakume värske grillihaga pita-
burgereid, maitsvaid pirukaid ja kooke. 
Meeleolu loovad improsessioonid kitar-
ril, lastele mängunurk ja aarete jaht. 
Nugiste köök on avatud kell 11–18.
9) PePe KODuKOHVIK
Käärti tee 11

Oma kaunis avaras koduaias oleme 
üles seadnud rohkelt mõnusaid istumis-
nurki. Hõrke koduseid maitseid saab nau-
tida nii laua taga, lamamistoolides kui 
ka murule paigutatud tekkidel-patjadel. 
Pakume suussulavaid soolaseid ja ma-
gusaid küpsetisi, põnevaid koduseid limo-
naade, smuutit ning pannkooke suure 
valiku isevalmistatud moosidega. Loo-
mulikult ei puudu menüüst ka aromaat-
ne tassitäis kohvi või teed. 

Kohviku menüü pakatab vitamiiniroh-
kest, ise kasvatatud-korjatud ja puhtast 
toorainest. Kindlasti proovige pereema 
legendaarset Napoleoni kooki ning ime-
maitsvaid kapsa- ja porgandipirukaid. 

Kõikidele suurtele ja väikestele (NB! 
kahejalgsetele) külalistele pakub mee-
lelahutust ning kõiki oma mänguasju rõõ-
mus Yorkie-poiss Pepe.
10) PuBI BLACK ROse suVeTeRRAss
Viimsi sPA pubi Black Rose

Kohvikute päeval valmivad suveterras-
si imemaitsvad grillroad – veise marmor-
steik, kanafilee, beebiforell, seakaela-
karbonaad. Taimetoidusõpradele pakume 
grillitud maisi ja köögiviljasid munanuud-
lite ja seesamiseemnetega. Tänavatoidu
austajatele valmib grillil veiselihaburger 
sibulamoosi ja soolakurgiga. Maiasmok-
kadele kohapeal valmistatud koogid.

Õhtul alates kella 21-st pubi suurel 
ekraanil videodisko – VDJ Sass Nixon.
11) sAVIKOJA KOHVIK
Heki tee 4

Stuudiokeraamika savikoda asub Haab-
neeme keskuse vaikses nurgakeses suu-
re kortermaja esimesel korrusel. Kohvi-
ku külalistel on võimalik uudistada ke-
raamika väljapanekut, pere noorematel 
aga teha näpud saviseks ja meisterda-
da juhendaja abil midagi lõbusat. Kodu-
küpsetatud suupisteid ja kohvi pakuvad 
Viimsi päevakeskuse keraamikaringi naised.
12) sOFI KOFIK
Heldri tee 39

Sofi Kofik on juba kogemustega tegi-
ja. Seni tegutsenud küll vaid  kohvikupi-
daja Sophie sünnipäevadel... Ettekand-
jateks Sophie ja tema sõbrad. Köögipoo-
lel aitab ema Riina, kelle valmistatud 
suussulavaid suupisteid on Viimsi ini-
mestel olnud võimalus mekkida nii Har-
moonikumi kui ka Rannarahva muuseu-
mi peolaudadel. Pakume kauneid kooke 
– nii klassikalisi kui ka kiiksuga –, suvi-
seid jooke – sidrunilimonaadist Sangria-
ni –, kodutehtud jäätist – sõstrasorbeest 
kreembrüleeni –, pikantseid pirukaid – 
nii pisikesi kui ka pirakaid. 

Peale selle saab kultuurihuvilistele 
välja pandud raamatulett (väärt kirjan-
dust ja teatmeteoseid vähemasti 5 eri-
nevas keeles) ja muusikalett (CD-sid ja 
LP-sid klassikast jazzini). Aiavärav ava-
tud kella 12-st kuni külastajaid jätkub.
13) TuuDY KOHVIK
Heki tee 16 
Kõigi magusasõprade rõõmuks pakume 
pehmet vaniljejäätist ja suhkruvatti, mis 
valmivad tellimise hetkel. Soovi korral 
saab ka ise proovida neid teha!
14) VAHTRA Tee KOHVIK
Vahtra tee 3

Pakume külalistele soolaseid ja ma-
gusaid suupisteid ning imemaitsvaid 
kooke ja külmi jooke. Kui ilm on suviselt 
jahe, siis teeme joogid soojaks!
15) HAABNeeMe KOHVIK

30.–31. juulil on nn nostalgiline nä-
dalavahetus – meie kondiitrivalikus on 
klassikapärlid: vahukoorekook, sefiirikor-
vikesed, Alexandri kook, purukook, aga 

ka Kiievi kotlet, viinerid ja kartulisalat. 
Loomulikult serveeritakse toit teile ajas-
tutruudel lauanõudel. Ootame stiilseid 
külalisi ja Kirovi kalurikolhoosi teenelisi 
veterane ning rahvakunstnikke!
16) BOLLYWOOD 

Bollywood kostitab oma külalisi koh-
vikute päeva puhul suveterrassil aasiapä-
raste tuliste suupistetega. Lastele tee-
me näomaalinguid. 

KeLVINGI 
17) CRePeRIe
eha tee 43

Creperie – koht, kus serveeritakse ime-
õhukesi ülepannikooke ehk prantsuspä-
raseid crêpes’e ja galettes’e, millede 
võlu peitub just täidistes, kus valiku ku-
jundamisel on piiriks vaid igaühe fan-
taasia. Galetti täidis on traditsiooniliselt 
soolane ning kreppe serveeritakse ma-
gustoitudena. Meie pakume välikohvi-
kus nii galette, kreppe kui ka vanakooli 
vahvleid. Kõhu saab täis igaüks!
18) KOTT ja KOOK
eha tee 29

Perenaised Annely, Lizzy ja Amy pa-
kuvad suussulavaid kooke, magusaid Bel-
gia suhkruvahvleid, õhukesi Prantsuse 
pannkooke, kõhtu hellitavat Itaalia lasan-
jet, tellida saab ka smuutisid.
19) ReGATT
Koidu tee 12

Meil on vähemalt Kelvingi küla suu-
rim koogivalik, isetehtud jahutav limo-
naad, krõmpsuvad soolakurgid, kodune 
kartulisalat, värsked quiche`id ja mõnus 
atmosfäär. Meie juures on mõnus olla!

LePPNeeMe
20) FRÄNKs ja KALÄ
Leppneeme sadam

Ega siis ainult kassid kala ei armas-
ta – ka meie Leppneeme sadama köö-
gis on maitseelamustele kaasa elamas 
väike merekaru. Pakume kalalisi ja oo-
tame külalisi! Nälga ei jää ka see, kellel 
ei näkka!
21) KALuRINAIsTe POP-uP KOHVIK
Leppneeme sadam

Ei ole ennemuiste jäänud nälga üks-
ki kalur ja ei jää nälga ka seekord ükski 
sadama külaline. Väga hõrgutavaid kuli-
naarseid toite pakuvad kohvikus Lepp-
neeme kohalikud kalurite naised.

LuBJA 
22) KAsTeHeINA KOHVIK
Lubja tee, Tõnikse talu

Kohvik asub heinamaa peal, kus ilu-
sat ilma saab nautida keset kastehei-
na ja muid kõrrelisi. Kohvikus pakume 
rahva lemmikuid eelmisest aastast ning 
midagi uut ja huvitavat ka.
23) TuLeTORNI KOHVIK
Lubja tuletorni jalam 

Saab nautida hääd kohvi ja muid hõr-
gutisi, vesta juttu ning ehk kiigata Viim-
sit pea linnulennult ka ajaloolisest Lubja 
tuletornist. Kohvik on avatud kell 12–18.

MeTsAKAsTI
24) VALGe MAJA KODuKOHVIK 
Lootuse tee 12, Metsakasti küla

Kõik head inimesed oodatud Lootu-
se teel paiknevasse valgesse majja koh-
vikumelu nautima. Värav lüüakse valla 
kell 13 ning suletakse siis, kui viimased 
külalised lahkunud ja viimane koogitükk 
otsas. Perenaine, kes on juhtumisi ka 
Metsakasti külavanem, pakub kooki, sa-
lateid ja keelekastet. Särtsu lisavad pe-
renaise sõbrad:

SLAPSLOP, kelle hõrgud lisaainete va-
bad toidud on tõeliste toidugurmaani-
de hulgas juba laialt tuntud ning kelle 
Fiery Kimchi on kui teravaarmastajate 
tulipunane unenägu. Valmistatud mõne 
tänavavahe kaugusel käsitööna. Kohvi-
kumenüüs seekord Mehhiko tortillas de 
carnitas marineeritud sibula-jalapeño 
kastmega (maisitortilla rebitud sealiha-

ga). Lisaks saab purkides nende hääd-
paremat käsitöökraami ka kaasa osta.

Tulevane kuulus telekokk Ain pakub 
mitut sorti quiche’i, tiramisut ja otse gril-
lil valmivaid hõrgutavaid bruschettasid. 

Ja et päike, tuul (ee... lumi?) liiga ei 
teeks, on saadaval ka imearmsad Olive-
Hats käsitöömütsid – valikus leidub nii 
surfimütse kui ka tutimütse ehk et kõi-
ke, mida tarvis selleks, et Eestimaa su-
ves vaid parimad mõtted peas püsiksid.

MIIDuRANNA
25) KOTKA PesA
Kirstjani tee 2

Miiduranna uues külas ootab teid 
Kotka Pesa kohvik. Suured ja väikesed 
Kotkad pakuvad teile mõnusa valiku suu- 
pisteid. Eriti maitsev on pereisa eriret-
septi järgi tehtud suitsukala, pereema 
hõrk spinatipirukas ning magustoiduks 
serveeritav New York astelpaju Classic. 
Kohvigurmaanidele garanteeritud mait-
senauding! Tegevust leidub ka lastele!  

Kui aeda enam ei mahu, siis võib au-
to jätta ka tõkkepuu taha. Kotka Pesa on 
avatud kell 12–18.
26) MIIDuRANNA KOHVIK
Miiduranna tee 11

Miiduranna kohvikus ootavad külalisi 
Ülle ja Anto koos laste ja lastelastega. 
Anto suitsetab eriretsepti järgi kala, Ülle 
küpsetab kooke-pirukaid, lastepere pa-
kub oma lemmiktoite-jooke. Kohvi kõr-
vale vaade üle lahe Tallinna siluetile.

PRANGLI
27) KeLNAse sADAMA TeATRIKOHVIK
Kelnase sadam

Sadama teatrikohvik on avatud kell 
12–17. Pakume magusat ja soolast su-
hupistmist ja toekamat toitu. Kui meri 
annab, siis suitsukalagi. Salapiirituseve-
damisest kõnelev teatritükk “Mereple-
kid” algab sealsamas kell 13.30.
28) PRANGLI POe POP-uP KOHVIK
Idaotsa küla

Kas soovid maailma parimat kohvi 
või hoopis külmi ja karastavaid jooke, 
armastusega tehtud küpsetisi ning vah-
vat ja sõbralikku seltskonda? Kui jah, siis 
oled “meie inimene“! Ootame sind poe 
suveterrassile!
29) PRANGLI RAHVAMAJA KOHVIK
Idaotsa küla

Avame vaid selleks päevaks rahva-
maja esisel platsil välikohviku, kus on 
võimalik keha kinnitada erinevate ko-
halike suupistetega.
30) PRANGLI MuuseuMI KOHVIK
Lääneotsa küla, Vanani talu

Prangli muuseumi välikohvikus on  
põhitoodeteks jäätisekokteilid värskete 
marjadega ning kodused vahvlid.
31) PRAAGA TALu sININe MAJA
Lääneotsa küla

Ühepäevakohvikus pakume kohvi kõr-
vale traditsioonilisi saarepäraseid suu-
pisteid ja muud maitsvat.

PÜÜNsI
32) KuNsT&KALA 
Meremärgi tee 21

Hubases aias leiab mõnusa istumi-
se õunapuude all, võimaluse kosutada 
keha kalaroogadega, maiustada kodu-
küpsetatud kookidega ja rüübata kohvi. 
Kokakunsti kõrval saab nautida käsitööd 
ja maalikunsti.

Kohviku perenaine kauaaegne viim-
silane Hinge Jürgenson on kohvikus ühen-
danud oma armastuse mere, kalanduse 
ja maalimise vastu. Hinge on töötanud 
Kirovi kalurikolhoosi kalatoodete tehno-
loogina ning üle 40 aasta maalinud merd, 
rannamotiive, lilli ja vaikelu. Tema ret-
septide järgi valminud kalaraod viivad 
keele alla, legendaarsed on Hinge kala-
küpsikud ja suitsukalasupp.
33) KOHVIK VeTO
Vesiroosi tee 16

Eelmisel aastal kuulsust kogunud Püün-

si küla kohvik VeTo tuleb taas! Pakume 
nii varasemast tuttavaks saanud hõrgu-
tisi karbisupi ja pekileiva näol kui ka uusi 
põnevaid maitseid. Seekord on samuti 
võimalus vaadata ja katsuda vahvat külg-
korviga mootorratast ning julgematel ka 
sõitu saada. 
34) LeeVIKese KOHVIK
Leevikese tee 2

Kohviku perenaisteks on kaks tublit 
ja tegusat tüdrukut – Nele ja Claudia. 
Pakume oma kohvikus head ja paremat 
igale maitsele. Kindlasti on siin tore ka 
lastel. Tule vaata ja proovi ise järele! Oo-
tame väga!

PRINGI
35) AIAKOHVIK MARIA
Kimsi tee 2

Pakume värvikirevat toitu, mis on val-
mistatud hooajalisest ja värskest toorai-
nest. Menüüst leiab eelmise aasta lem- 
mikuid – kiluvõileibu, suupisteid tursa-
maksaga, itaaliapärast foccaciat, imelisi 
Pavlova kooke. Ja loomulikult uusi põ-
nevaid hõrgutisi. Joogivalikus on kodu-
ne morss, maitsevesi, tee ja kohv ning 
peene mulliga kihisev.

Lapsedki avavad oma kohviku. Nad 
küpsetavad ja meisterdavad täitsa ise.

Kohvik Maria on avatud kell 12–17.
36) PRINGID PIRuKAD
Tuulepesa tee 6

Kodukohvik Pringid Pirukad on kol-
me Pringi külas elava pererahva ette-
võtmine, kus igal perenaisel pakkuda 
külalistele nii soolaseid kui ka magusaid 
pirukaid. Kogukonna Klubi baar pakub 
külmi ja sooje jooke ning terve päeva 
on kohal ansambel Rannakivid, kelle lõ-
bus repertuaar teeb kindlasti tuju heaks.
37) VeINIsÕBRA VeINIBAAR
Nurme tee 3, Rannarahva muuseumi 
hoov

Igapäevaselt Viimsi Kaubanduskeskuse 
II korrusel pesitsev Veinisõber tuleb õue 
ja kutsub nautima spetsiaalselt kohviku-
te päevaks valitud suveveine ja suupis-
teid. Kasuta võimalust puhuda sommel-
jeega veinijuttu, küsida nõu või lihtsalt 
suviseid maitseid proovida-nautida.

VIIMsI VABAÕHuMuuseuM
38) KRÜGeRI KALAMAJA
Viimsi vabaõhumuuseum

Viimsi kohvikute päevaks valmistab 
Krügeri kalamaja perenaine Triin popu-
laarse Fish&Chipsi kõrval ka maitsvaid 
küpsetisi ja magustoite. Pakume ka koh-
vi, erinevat keelemärjukest ja põnevaid 
vinnutatud kalu. Samuti leiab Krügeri 
kalamajast väikest valikut eAntiigi kau-
bast! Krügeri kalamajas asub ka väike 
kaptenilaud ja hoov, kus perenaine kas-
vatab kartuleid, suvikõrvitsaid ning mit-
meid erinevaid ürte ja lilli. 
39) KINGu KOHVITANTeDe KOHVILAuD
Kingu talu, Viimsi vabaõhumuuseum

Viimsi vabaõhumuuseumi prouad pa-
kuvad värsket enda röstitud kohvi ja sin-
na juurde hõrku moosisaia. Kes kofeiini 
ei kannata või lihtsalt uudishimulik, võib 
mekkida viljakohvi. 

Laual aurab vanaaegne söega soen-
datav kohvikann ja hubast Kingu eluma-
ja täidab värskelt valminud kohviubade 
meeldiv aroom, mis heljub ka lähiümb-
ruses. Taamal loksuv meri, kibuvitsad ja 
vana rannaküla hõng teevad kohvi veel 
eriti maitsvaks ja pakuvad lisaks maitse-
meeltele ka silmarõõmu. 

Kohvilauas puhutakse juttu endisaeg-
sest elust-olust ja sellestki, et kohvijoo-
mise kombe just rannarahvas Eestimaa-
le toonud on.

Värskelt röstitud-jahvatatud-keedetud 
kohvi saab Viimsi vabaõhumuuseumis 
mekkida kell 11 –15.
40) VANAeMA VAHVLID
Viimsi vabaõhumuuseum

Vanaema Vahvlid sai alguse kahest 
Viimsi neiust, kelle vanaemad on alati ime-
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maitsvaid vahvleid küpsetanud ning oma 
salaretsepte ja vahvlimasinaid oma las-
telastelegi jaganud. Pakume maitsvaid 
vanakooli vahvleid. Nii legendaarseid ma-
gusaid, kuid ka väikse vimkaga uusi mait-
seid. Valikus on mõnusad juustuvahvlid, 
traditsioonilised vanaema vahvlid ja las-
te lemmikud šokolaadi ja nonparellide-
ga kaetud vahvlid.

Vanaema vahvlid Viimsi vabaõhu-
muuseumis laupäeval kell 10–16 ja pü-
hapäeval 10–15!

PÄRNAMÄe
41) GRILL BILL
Künka tee 1

Sul avaneb taas võimalus maiustada 

Grill Bill burxidega! Ootame alates kel-
la 11-st Pärnamäe külla. Asume ikka La-
geda tee ääres, aga mõni hoov edasi. 
Siin valmivad suussulavad, jalust raba-
vad grillitud veiseliha pihviga burgerid. 
Need on burgerid, mis on heaks kiide-
tud naabrite ja naabrite naabrite poolt 
ning kahesaja vahva burksi sööja poolt 
eelmisel aastal. Tule naudi pere ja sõp-
radega mõnusat soolast suutäit, meele-
olumuusikat ja lõbusat seltskonda. Tule 
jalgsi, rattaga või autoga – meie külas 
parkimisega probleemi ei teki.
42) KOHVIK sNÄPPeR
Lageda tee 1-1

Meie menüüs on pere ja sõprade 
poolt tunnustatud kala- ja mereanniroad. 

Suu saab magusaks Pavlova ja Napoleoni 
koogiga. Kohvik avab uksed kell 14.

RANDVeRe 
43) JOANNA KÖÖK
Hoburaua tee 1

Pakume angerjasuppi ja kaasa saab 
osta ka marineeritud angerjat purgis. Ma-
gusat kooki, kohvi, lastele kakaod, limp-
si ja jäätist saab ka!
44) KIKeRPuu GuRMee sTAAP
Kikerpuu ring

Meie staabis leidub nii soolast kui ka 
magusat ehk burgerist Pavlovani. Kee-
lekastet nii väikestele kui ka suurtele. Et 
vanematel oleks aega nautida, on laste-
le tehtud mõnus mänguväljak.

45) KOHVIK KVARTs
Metsavahe 2 

Tähistame MÜ Kvarts 40. juubelit koos 
naabrite ja külalistega. Räägime sünni-
päevajuttu ja pakume sünnipäevakooki. 
Kohvik on avatud kell 12–16.
46) NÕIAKÖÖK LuuA TÄNAVAs
Luua tee 9

Oleme elanud loodusega kooskõlas 
aastasadu ja -tuhandeid. Need teadmi-
sed, mis vahepeal jäid unarusse, on nüüd 
jälle muutumas meie elu loomulikuks 
osaks. Nõiaköök aitab sinulgi suruda juu-
red taas mulda ja sirutada pea taevasse!

Menüüs on kohapeal valmivad mah-
lad, smuutid ja kokteilid värsketest puu- 
ja köögiviljadest, taimeteed ja tõmmised 

iga häda vastu, nii soolased kui ka magu-
sad kodused küpsetised. Siinsamas paku-
me ka vana-eesti soonetasumist ja teisi 
massaažiliike. Leiame abi iga mure kor-
ral! Massaaži soovijad palun registreeri-
ge eelnevalt hegrelia@gmail.com.
47) TOOMe šOKOLAADIKOHVIK
Toome tee 13

Jäätist ja šokolaadi, jäätist ja šoko-
laadi, jäätist ja šokolaadi!!!!

ROHuNeeMe
48) KAPTeNIMAJA KOHVIK
Rohuneeme sadam

Kohvikute päeval saab kaptenimajast 
kalarestoran. Imeline merevaade Tallin-
na lahele, maitsvad road ja meresõidud 
teevad sellest päevast kogu pere lem-
miku. Pakume suupisteid ja kalarooga-
sid, samuti ülimaitsvaid suitsukrevette 
ja suitsukala. Soovi korral saab värsket 
suitsukala ja maitsvaid hiid-suitsukrevet-
te ka koju kaasa tellida. Lisaks kalares-
toranile pakume meresõite kiirkaatrite-
ga, on avatud suisa otseliin Leppneeme 
ja Kelvingiga. 
49) KIVINeeMe KOHVIK
suur-Ringtee 19

Kivineeme kohvikus pakutakse suu-
pisteid merest, metsast ja koduaiast. Igal 
täistunnil esineb drillimisshowga Nor-
ra meister Mariatu. Värske õhk, kaunis 
merevaade ja lustakad perenaised oo-
tavad. Tulge kindlasti!
50) VALLI KOHVIK
Valli tee 3

Ootame koduste ja toitvate ampsu-
dega tänavakohvikusse Rohuneeme ti-
pus. Pakume oma ühepäevakohvikus 
kõike seda, mis meile endale hästi mait-
seb. Võta lapsed kaasa, meitel omal tä-
nav põnne täis, siis on seltsis segasem.

VIIMsI
51) HÄMARIK 
Hämariku tee 8

Teeme suu magusaks ja naudime mõ-
nusas seltskonnas suurepärast ilma. Kaa-
satud on ka meie pere nooremad, kel-
le suur unistus oligi just suvel kohvikut 
pidada. Menüüs on muffinid, vahvlid, 
koogid, jäätis ja valik soolaseid toite. 
Õnneloos. Ootame külla!
52) KuuKANGRuD
Aiandi tee 4

Oleme kaks kangasteljefänni, kes said 
vanaemalt päranduseks kudumispisiku 
ja vanad kangasteljed. Nüüdseks on tel-
gede valik suurenenud ja kudumishuvi 
veelgi kasvanud ning käidud ka mitme-
tel kursustel. Keskkonnahoiu ja säästliku 
tarbimise põhimõtteid järgides püüame 
ikka esiemade kombel vanast uut luua 
– eelistame kududa oma ühe elu ära 
elanud puuvillastest ja linastest, nn uus-
kasutus- ja looduslikest materjalidest. 

Kohvikute päeval avame oma stuu-
dio ja pakume kangastelgedel kootud 
vaipu, pleede ja sõbasid. Stuudio asub 
40-45 korterite trepikoja 4. korrusel. 
Sissepääs tänavapoolsest küljest. Meie 
kohvik asub Aiandi tee ääres sama tre-
pikoja kõrval murul.

MuuGA
53) AHVATLuse KOHVIK
Kordoni tee 19

Lisaks kohvikumenüüle, mis paitab 
kõhtu seestpoolt, on meie menüüs kõ-
hule veel nii mõndagi. Kõhutantsu ABC 
õpetus külalistele algab kell 12 ja jätkub 
päeva jooksul. Kell 15 saab näha kõhu-
tantsu šõud.  Lastele joonistamise nurk. 
Kirbukas ja käsitöökeraamika müük.

54) KOHVIK LuuLeJÜRI
Teekalda tee 1, Randvere

Randvere tee äärse kohviku muhe 
pererahvas pakub teelistele suupisteid, 
küpsetisi, teed ja koorekohvi. Sõitke 
meile hoovi!

55) MeReRANNA ŠAŠLÕKIMAJA
Mereranna tee 18, Haabneeme 

Avatud kell 12–20.



4 15. juuli 2016

Tegevused Viimsi vabaõhu-
muuseumis 
Viimsi vabaõhumuuseum on külas-
tajale avatud kell 10–20, üritused on 
tasuta!

Kell 10–14: Taluturg muuseumi 
turuplatsil

Kell 10–15: Vanaema Vahvlid 
Valikus imemaitsvad juustu-, šo-

kolaadi- ja traditsioonilised vahvlid!
Kell 10–15: Kala suitsutamine 

bücklingi kastis
Ajaloolised kalasuitsutamise võt-

ted ja traditsioonid: kalade varrasta-
mine, kastipanek, tule tegemine, suit-
su valvamine, kala valmimine ja de-
gusteerimine.

Kell 11–20: avatud Krügeri ka-
lamaja 

Maitsvad kalaroad, kodused küp-
setised, magustoidud ja kohv. Nauti-
da saab otse rannakivil, varbad vees 
istudes!

Kell 11–16: Merekultuuriaasta 
saatkond

Viktoriin, sõlmede tegemine, õn-
neloos, kala kahva sisse viskamine, 
paberist viikingikiivrite meisterdami-
ne ja ruunikirja õpituba.

Kell 12–15: Viimsi külade vahe-
lised randlaste meistrivõistlused

Kell 13: Võimasinaga koduvõi te-
gemine

Pühapäev, 31. juuli – kogukonna päev Viimsi vabaõhumuuseumis

Võid pakutakse koos koduse leiva 
ja värskelt valminud suitsukalaga.

Kell 14:  Naudime Rannarahva 
SPA mõnusid

Kütame sauna soojaks ja viskame 
leili. Laseme kuuma kontidest läbi, li-
hased lõdvaks. Õpime vihta tegema ja 
vihtlema, räägime rannarahva sauna-
kultuurist. Võtame vee- ja õhuvanne. 
Loputada saab ka – meri on suur ja 
lai!

Kell 15: Festivali pidulik lõpeta-
mine, kus premeerime parimaid

Rannarahva festivalile paneb see-
kord punkti pidulik galavastuvõtt. Tu-
geva käepigistuse ja kõrge tunnustuse 
saavad kõik küla- ja kodukohvikute 
võõrustajad ning kroonitakse ka uus 
Viimsi päritolu randluse maailma-
meister. Kõik, kes millegi poolest 
silma paistnud, saavad väärikalt pre-
meeritud! Meeleolu aitavad luua rah-
vamuusikud – kes oskab ja julgeb, 
keerutab kaasahaarava muusika saa-
tel jalga.

Lastele
Kell 10–16: Miniloomaaed 

Kell 11–15: Viimsi raamatuko-
gu lugemistare 

Saab uudistada mereteemalisi las-
teraamatuid, joonistada, mõistatada ja 
lahendada ristsõnu. Mereteemaliste 
lugude ettelugemine kell 12, 13 ja 14.

Viimsi külad Rannarahva 
festivalil mõõtu võtmas
Pühapäeval, 31. juulil kell 12: Viim-
si vabaõhumuuseumis mõõduvõtmi-
ne jõu- ja osavuskatsetes

Toimuvad Viimsi külade vaheli-
sed randlaste meistrivõistlused. Tege-
mist on lõbusa, hariva ja pisut ka sport-
liku sisuga mõõduvõtmisega.

Proovile pannakse külade mees-
konnavaim ja ramm, humoorikus ja 
talendikus. Lisapunkte jagatakse pari-
male võistlusvormile (loe: meekonna 
ühtne ja humoorikas riietus) ja mit-
mehäälsemale kisakoorile (ehk kaas-
kond ja ergutajad toovad oma võist-
konnale lisapunke).

Igast külast saab osaleda vaid üks 
võistkond, suurusega 4–6 liiget. Võist-
kond saab lisapunkte, kui vähemalt 
üks liige seltskonnast on noorem kui 
16 eluaastat ja üks liige vanem kui 
60 aastat. Võistukatsumised eelnevat 
spetsiaalset ettevalmistust ei vaja, aga 

kindlasti võib parema tulemuse saavu-
tamiseks ennast suunatult liigutama 
hakata. Näiteks võib juba praegu 
alustada hommikuid karastava ujumi-
sega, lisada sinna järk-järgult kükid, 
kätekõverdused, silmaringid ja kõige 
lõpuks tasub proovida ka ajukurdude 
ragistamist. 

Võistluse kiiremad, lõbusamad, ilu-
samad ja kaunimad saavad kõrgelt pre-
meeritud!

2014. aastal aset leidnud I Viim-
si külade vahelise randlaste meistri-
võistlusele meister Randvere küla on 
oma kaunid, talendikad ja tugevad 
liikmed juba registreerinud. Väärikas 
vastane saab ennast tõestada ja tiitli 
edasi oma külla viia! Võistlusele re-
gistreerimine 15. juulini ja lisainfo: 
peakohtunik Andre Tammelaan, and-
re@rannarahvamuuseum.ee. 

Põnevat mujal Viimsis
Kell 16.30: Pranglil Kelnase sada-
mas suveteatri etendus “Mereple-
kid” 

“Mereplekid” on lugu piirituseve-
dajatest. Lisateave ja piletiinfo: www.
visitviismi.com. 

Kell 22: Pranglil Kelnase sada-
mas ansambel Smilers 

Lisateave ja piletiinfo: www.face-
book.com/events/482705425263138/. 

Mere ääres elades tuleb ikka 
merel käia. Avatud sadamad 
(vt lk 3 kaart) pakuvad või-
malust meresõiduks erinevate 
alustega. Vaatepunkt merelt 
maale on ilmselt teistsugune 
kui vastupidi. 

1) Kelvingi sadam 
Kohvikute päeval 30. juulil avatakse 
Kelvingi sadamast laevaliin sõitudeks 
Leppneeme. Infot kellaaegadest, pile-
titest jne muuseumi kodulehel aadres-
sil www.rannarahvamuuseum.ee.

Lisateave: Avo Freibach, tel 5032 
826, avo.frei@gmail.com.

2) Leppneeme sadam
Leppneeme sadamast sõidab merele 
kaks paati: kalatraal Räim ja vanaaeg-
ne puupaat Linda. Mõlemad paadid 
on omamoodi retrohõngulised. Paadi-
sõit kestab 30–40 minutit. Pileti hind 
on 5 eurot.

Väljumisajad täistundidel: kell 12, 
14 ja 16 puupaat Linda; kell 13, 15, 
17 kalatraal Räim.

Kui on piisavalt huvilisi, on või-
malik teha ka päikseloojangusõite.

Lisateave: Erko Veltson, erko.veltson
@gmail.com.

3) Rohuneeme sadam
Rohuneeme – Leppneeme meresõi-
dud, kell 13–20.45.

Rohuneeme sadamas on võimalik 
terve päev rentida SUP laudu merele 
sõiduks. Hind 15 eurot tund. Kiirkaat-
ritega saab huviline liikuda üle vee 
nii Rohuneeme kalarestorani, Rohu-
neeme ja Leppneeme sadamate koh-
vikutesse kui ka seigelda meresafaril 
Tallinna lahel. Eelneval kokkuleppel 
on võimalik rännata ka Aegnale.

Kell 14, 15, 16, 18, 20 väljasõidud 
Rohuneeme – Leppneeme sadama 
kohvikutesse.

Kell 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 

18.45, 20.45 väljumised Leppneemest 
Rohuneemele kalarestorani. Pileti hind 
5 eurot 1 suund.

Kell 14, 16, 18, 20 meresafarid Tal-
linna lahele. Sõidu kestus 20 minutit. 
Pileti hind 10 eurot 1 suund.

Ettetellimisel sõidud Aegna saare-
le ja tagasi hinnaga 80 eurot (10 ini-
mest).

Sõidud toimuvad minimaalselt 
kümne inimesega. Soovitatav on bro-
neerida koht telefonil 5660 8909 (Eli-
nor Kimmel). Vaata ka www.waters-
port.ee, www.tallinnsar.ee, Facebook 
Watersport.

4) eesti Loots Rohuneemes
Erandkorras avab uksed ka Rohunee-
mes asuv Eesti Loots. Võimalus tut-
vuda lootside töö ja laevaga. Jälgi in-
fot veebis. Lisateave: www.rannarah-
vamuuseum.ee. 

5) Rummu paadisadam
Rannakalur Rein Kääpa tutvustab hu-
vilistele Rummu paadisadamas ka-
luritööd. Paadisõidud toimuvad igal 
täistunnil kell 11–16, neljale inime-
sele korraga koos tegevuse tutvusta-
misega. Paadisõidud on tasuta, pa-
kutakse ka suitsutatud lesta. Ja nagu 
ütleb Rein ise: “Palume merejumalat, 
et ilmaolud lubaksid seda kõike teha.” 
Lisateave: rannakalur Rein Kääpa, tel 
5139 047, www.rannakalur.eu.

Merel näeme!

Avatud sadamad 30. juulil

Avatud sadamate raames sõidab Leppneeme sadamast 30. juulil merele kaks paati.

Rannakalur Rein Kääpa tutvustab 
huvilistele Rummu paadisadamas 
kaluritööd.

Rannarahvas võistleb - tugevuses, nutikuses, osavuses. Foto Liis Auväärt

Laste kohvikutepidu 
Kutsume väikesi hobikokkasid Viimsi vabaõhumuuseumisse lustakale las-
te enda kohvikutepeole. Seame püsti uhke kohvikuteplatsi, kus vaid lapsed 
enda valmistatud maitseelamusi pakkuda saavad. Lauad ja toolid on meie 
poolt. Meisterda kindlasti pilkupüüdvad hinnasildid ja lauakaunistused ning 
eriti vahva, kui need on mereteemalised! Kohvikutepidu kestab kell 12–15.

Broneeri kohvikukoht 26. juuliks e-posti aadressil festival@rannarahva-
muuseum.ee. Lisa kirja oma vanus ja kirjelda ka, mida plaanid pakkuda. Osa-
lema ootame 6–12-aastaseid lapsi!


