
15

1
2

3

16

12 4 5

6

7

11

20

21

14 19

10
9

18

17

13 8

2

3

1

Veeda üks mõnus pühapäev Meriväljal, 
25. augustil, algus kell 11!  

Kümned Merivälja aedlinna kodude väravad avanevad augustikuu viimasel pühapäeval kõigile naabritele ja külalistele. 
Tulge külla kogu päevaks! Ajame naabritega juttu, mekime nende kokakunsti saavutusi ning naudime hilisuvist olemist

koos pere ja ja sõpradega idüllilistes aedades mereäärses asumis. Olgu see kauniks punktiks kuumale suvele!

1  Armilda kodukohvik ja Mammu
  seikluspargi kohvik

 12–18  Hõbekuuse tee 26 
2   Erja’s Bakery

 12–18  Hõbekuuse tee 41
3

 12–18  Kesktee 10
4   Karikakakra kohvik

 12–18  Ida tee 39a
5

 11–15 Ida tee 39
6  Kohvik Džungliloom

 12–18 Lodjapuu tee 77
7    Kompassi kohvik

 12–16 Lodjapuu tee 24

8    Krõmpsik
  11–17 Soovõha tee 1

9    Kunstikodu
  12–18 Viimsi tee 38
10    Linnalähedal maal

  12–17 Viimsi tee 40
11    Meeste Moosi Pit-Stop

  12–18 Kesktee 26
12   Mulgi Maitsed Meriväljal
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  12–18 Ubalehe tee 23
14    Mütsi puhvet

  12–18 Lääne tee 8
15    Palderjani resto

 

 11–19 Palderjani tee 34

16    Pirita Linnaosa Valitsuse kohvik
 
17    Premium Cake

  11–18 Ranniku tee 29
18  Smiley Chilli

  11–18 Vahe tee 4
19    Tordinauding

 
20    Tuudy
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  11–18 Võra tee 8

  Ilunautija kunstikohvik

  KaruKati  11–18 Hõbekuuse tee 18
Mullimaailm Ubalehes

 11–14 Merivälja park

   Võrgutav vegan

 11–15 Lääne tee 12

 11–19 Aiatee 29



Vaata lähemalt:   Merivälja kodukohvikud, merivaljaselts.ee

Sel aastal panustame Merivälja kodukohvikute päeval esmakordselt ühiselt heategevusse! 
Omakandi vabatahtlikud koguvad vähiravifondile “Kingitud Elu” annetusi. 

Leidke nad kodukohvikute päeval Merivälja tuiksoonelt üles ja teeme kõik koos head! 

Mis? Kus?
Tegevused lastele, muusikalemused, kunst 2019

Tegevused lastele 2019

• Armilda – Mammu seikluspark– võimalik teha mitut rada läbi, batuudil hüpata, lastekohvikut külastada –
tegemist jätkub nii suurtele kui väikestele.
• Ilunautija kunstikohvik – 13.00–14.00 lastetund, kus joonistame ja maalime kunstniku juhendamisel ja 
materjalidega. Lastetuba 3 eurot.
• Karikakra – mängumajas erinevad käelised tegevused.
• Kohvik Džungliloom – pakume oma imekaunis aias lastele mänguseltsi – askeldab kolm põlvkonda, kõigil 
varuks oma nipid. Lõvilakaga maskott “džungliloom” Opi jälgib meie toimetusi ning teda ei pea kartma!
• Kompassi – võimalus keerutada õnneloosi ratast ja võita toredaid üllatusi.
• Krõmpsik – nii suured kui väikesed on oodatud origami töötuppa end loominguliselt väljendama.
• Kunstikodu – soovijad võivad saada õpetust, kuidas muinasajal viikingid endale ehteketti punusid.

• Linnalähedal maal – lapsemeelsed saavad teha suuri mulle ja kohalikud HK Unicorn Squadi tüdruku
tutvustavad  oma tegemisi. Täpsem info algusaegade kohta FB lehel “Linnalähedal maal kodukohvik Malle Jürilo”.
• Mulgi Maitsed Meriväljal – õnneloos
• Mullimaailm Ubalehes – saab hüpata batuudil ja kiikuda.
• Mütsi puhvet – lapsed saavad batuudil hüpata ja mänguasjad kolivad toast õue mängima!
• Premium Cake – päeva jooksul erinevad tegevused lastele.
• Tordinauding – lapsed on oodatud lustima kiigele, liivakasti ja batuudile. Kommiloterii.
• Tuudy – aias on mängimiseks batuut ja kiiged ning soovijad saavad ise valmistada suhkruvatti.
• Võrgutav Vegan – saab mandalaid värvida ja sulgpalli mängida. 

Muusikaelamused:

• Armilda – live-muusika. Täpsem info Armilda kohvik 2019 FB ürituselt.
• Armilda – kodukohviku järelpidu/disko, kus saad tantsida kasvõi hommikuni! (pidu ilusa ilma korral)
• Karikakra – taustaks rahvalik muusika lõõtspillimängu saatel.
• Kompassi kohvikus -mõnusat meeleolu loob elav muusika.
• Võrgutav Vegan – võimalusel live-muusika. 

Ehted, kunst, käsitöö ja muu

• Ilunautija kunstikohvik – Rein Meresaare kunstinäitus. Näitusel saab näha nii viimastel tundidel valminud 
kui ka varasemaid maale ja keraamikat. 13.00–14.00 lastetund, kus joonistame ja maalime kunstniku 
juhendamisel ja materjalidega. Lastetuba 3 eurot.

15.00–16.00 oodatud on kunstihuvilised, kes soovivad kätt proovida värvifantaasia ürgses ajas. Hind 5 eurot. 
Kohvikupäeval on aukülaliseks karikaturist Hugo Hiibus. Maesto käe all valmivat šarži on võimalik soetada 20 euro eest

• Karkikakra – Merivälja märgid, käsitsi heegeldatud väikesed ehtekotid ja keraamik Mare Wichmanni keraamika.
• Krõmpsik – nii suured kui väikesed on oodatud origami töötuppa end loominguliselt väljendama.
• Kunstikodu – kunstnike abikaasade Harvi Varkki ja Anne Roolaht väärikaid taiesed – maalid, joonistused ja 
autoriehted. soovijad võivad saada õpetust, kuidas muinasajal viikingid endale ehteketti punusid.

• Mulgi Maitsed Meriväljal – seinataldrikute müük-näitus, kaubatänav. Kaubatänaval saab selgeks, mitu lehte 
õigel vihal küljes peab olema ning miks sobib mõni taldrik seinale paremini kui lauale.
• Mütsi puhvet – väljanäitus kirju-mirjudest mütsidest ja muust kaunist käsitööst, mida on kõigil võimalik 
loomulikult soovi korral endale soetada.
• Smiley Chilli – müügil lahedad asjad.
• Võrgutav Vegan – mandelate värvimine
• Vähiravifond “Kingitud Elu!” kogub annetusi! Teeme koos head!
• Merivälja Aedlinna Selts ja vabatahtlikud – jagavad flaiereid Viimsi teel kell 11-13, flaierid on saadaval ka 
kõikides kodukohvikutes


