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Äripäeva Pulmalehe toimetaja
Südamemaja pulmakorraldaja
FOTO: Kristiina Männik Kivi

Pulmakorraldus 
on kui sümfoonia, kus iga 
noot omal kohal

Olen Äripäeva Pulmalehte 
toimetanud aastast 2010 ja  
pulmakorraldajana tegutse-
nud aastast 2002… On see ol-
nud vast alles üks äge sõit! 
Aastatega kogutud pulma-
korralduskogemused on mi-
nu suurim väärtus. Täpsus, 
kohusetundlikkus ja teadmi-
sed inimpsühholoogiast ning 
koostöö imeliste noorpaari-
dega on loonud sellise hulga 
emotsioone, mida on raske 
sõnadesse panna.

Ühes suures pulmakorral-
duses on vaja juhtida ja va-
likuid teha 45 erinevas seg-
mendis, mis kõik kirja saa-
nud “Pulmaraamatusse”. Just 
see kaante vahele saanud kir-
jutis aitab igal noorpaaril olla 
ise omaenese pulma arhitekt.

Aeg, milles me täna ela-
me, on eriline. Maailm elab 
aga oma elu edasi ja üks, mis 
on kindel, et ka kõige keeru-
lisematel aegadel ei kao ku-
nagi armastus ning sünnivad 
ka lapsed.

Tänases päevas on tavaks 
saanud tseremooniate Zoomi-
ülekanded veebis. Tõsi, see on 
veidi harjumatu, kuid samas 
saavad sel moel elu tähtsai-
mast ja ilusaimast sündmu-
sest osa need tuttavad, sõb-
rad, sugulased, kes elavad Ees-
tist kaugemal, ja ka vanavane-
mad, kes tervise tõttu kohal 
viibida ei saa.

Kui eelnevatel aastatel oli 
ülitähtis pulmapidu ise, siis 
nüüd on au sisse tõusnud just 
eriliste abielutseremoonia-
te korraldamine. Tähtsünd-
mus kargel varahommikul 
koos päikesetõusuga või mer-
re loojuva erkpunase päike-
seloojangu saatel või hoopis 
jah-sõna ütlemine kõrgel tu-
letornis või uhkes teletornis, 
lauluväljakul Gustav Ernesak-

sa heakskiitva pilgu all… See 
kõik kõlab ju toredasti! Tal-
linna Perekonnaseisuameti 
tseremoo niameistrid, vaimu-
likud ja  notarid tulevad heal 
meelel ilusat ning meeldejää-
vat tseremooniat korraldama 
just sinna, kuhu soovitakse.

Minu õnneindeksi hoiavad 
kõrgel õnnelikud ja rahulole-
vad noorpaarid ning toredad 
Äripäeva Pulmalehe lugejad, 
kes igakevadist väljaannet 
ootavad. Traditsioone peab 
hoidma ja seda me ka teeme!

Aeg, milles me 
täna elame, on 
eriline. 
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Karin KasK
Tallinna Perekonnaseisuameti juhataja

Kõige minimaalsem nõue 
abielu sõlmimiseks ja püsi-
miseks on armastus. 

Lisaks sellele vajatakse oma 
abiellu turvatunnet, lugu-
pidamist ja hoolimist oma 
kaaslase suhtes.  Väärtused, 
mis kujunevad läbi märka-
mise ja inimliku puudutuse, 
peaksid seisnema inimeste 
sisemises, mitte  välises ilus.  

Kooseluvorme siin elus on 
erinevaid, kuid seaduslik abi-
elu annab teineteise suhtes 
turvatunde ja lugupidamise 
ning õiguse nimetada ja ol-
la nimetatud abikaasadeks.

Pikaajaline ja õnnelik abi-
elu  on kahe inimese ühes hin-
gamine ja teekond, mis põhi-
neb lõpmatul hulgal erineva-
tel hetkedel meie elus igapäe-
vasest  pühendumisest tei-
neteisele nii heas kui halvas. 
See ei olegi alati nii lihtne ega 

pruugi olla ka silmaga mär-
gatav, kuid need võivad ol-
la ühist rada käies nii mõnel-
gi juhul otsustavad sammud, 
mida astuda tuleb.

Abikaasade omavahelisest 
armastusest ja harmooniast 
saavad osa ka nende lapsed, va-
nemad ja lähedased. Armastu-
se vägi ulatub kaugemale, kui 
seda ehk arvata oskate.

Perekond on loodud kaits-
ma ja hoidma oma liikmeid. 
Perekonna toetamiseks ja 
kindlustunde tagamiseks on 
mitmeid õigusnorme, mis 
puudutavad sotsiaalseid ga-
rantiisid, varalisi õigusi, hool-
dusõiguse küsimusi ja ülalpi-
damiskohustust. 

Abielu kaitseb mitmete 
 õigusaktide kaudu perekon-
na kalleimat vara – lapsi. Se-
da juhul, kui see elu keerdkäi-
kude tõttu vajalikuks peaks 
osutuma. 

Abielu sõlmimine algab 
abieluavalduse esitamisega 
isiklikult ja üheaegselt kohal 
olles perekonnaseisuametni-

 Maja, milles saavad alguse perekonnad  FOTO: Tallinna Perekonnaseisuamet

ku juures, kus soovitakse abi-
elu sõlmida. 

Abiellumiseaks on Eestis 
18 eluaastat. Alaealised  abi-
ellujad peavad esitama koh-
tumääruse teovõime laienda-
mise kohta. Abiellumiseks on 
nõutav mõlema abielluja sün-
di tõendav dokument ning va-
jadusel eelmist abielu lõpetav 
dokument. Nimetatud doku-
mentide esitamine on vajalik, 
kui need andmed rahvastiku-
registris puuduvad. Välisriigi 
elanik peab esitama asjaoma-
se riigi pädeva asutuse tõendi 
selle kohta, et tema elukoha-
riigi õiguse järgi ei ole abielu 
sõlmimiseks takistusi (abielu-
võimetõend). Abielu sõlmimi-
sel tuleb tasuda riigilõiv.

Perekonnaseisuasutusel on 
seadusest tulenevatel juhtu-
del õigus paluda esitada ka 
muid abielukande tegemi-
seks vajaminevaid või and-
meid tõendavaid dokumente.

Abieluavaldus ja kõik do-
kumendid esitatakse pere-
konnaseisuasutusele eesti 

Pika elueaga imelühike jah-sõna
keeles. Abielukande aluseks 
olev välisriigi dokument peab 
olema legaliseeritud või kin-
nitatud apostilliga, kui välis-
leping ei näe ette teisiti.

Abieluavalduse esitamisel 
tuleb abiellujatel valida ka 
varasuhe – varaühisus, vara 
juurdekasvu tasaarvestus või 
varalahusus.

Kaks viimast aastat on pal-
jude noorpaaride plaane mõ-
jutanud koroonaviirus. Nii 
mõnigi noorpaar on olnud 
silmitsi küsimusega, kas oo-
data või abielluda. Tagasi-
hoidlikum pulmapidu ei pi-
senda õnnelikku abielu ega 
abielust saadavat turvatun-
net, mida vajame.  

Väga loodame, et suvel taas-
tub võimalus kõigil soovijatel 
viia ellu just nende unistuste 
pulmad, kus abiellujad  saavad 
särada imelises Eestimaa loo-
duses või Tallinna Perekonna-
seisuameti värskelt renoveeri-
tud saalides, et lausuda jah-sõ-
na, andes sellele imelühikesele 
sõnale pika eluea.



 Noorpaaride tuba teisel korrusel  
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Kihlumist võib korraldada 
igal aastaajal, aga  enamjaolt 
juhtub see kas kevadel, mis 
toob koos kevade tärkamise-
ga ka südameisse ootusõhi-
na, või jõulude ajal, kui talvi-
ne tähistaevas romantilised 
meeled üles äratab.

Tänapäeval on paljud 
noorpaarid enne abiellu-
mist juba koos elanud mit-
meid aastaid ning paljudel 
on ka peres lapsed. Seega on 
neil olemas teatav kogemus-
tepagas, mida teineteise selt-
sis kooselu tavalises argipäe-
vas endast kujutab.

Pea kõik noored naised on 
lootusrikkad, et ühel kenal 
päeval nende armsam abi-
eluettepaneku teeb. See võib 
juhtuda varem, kuid pulma-
korraldajana olen näinud, et 

see võib aset leida ka pikka-
de koos elatud aastate järel. 
Olen korraldanud pulmi, kus 
paar on elanud ühise perena 
koos 20 aastat ja pärast neid 
aastaid tulnud ühisele veen-
dumusele, et tuleb ka amet-
likult abielluda. Need pul-
mad pole olnud rahvarohked 
ja kärarikkad, vaid südamli-
kud ja hingelised peod, kus 
pruutpaari vanemad, kes on 
juba mingil hetkel lootuse 
kaotanud, et nende tütar või 
poeg abielusadamasse jõuab, 
südamlikult esitatud kõnest 
kõigile heldimuspisara pal-
gele toovad.

Mis on kihlumine ?

Muinas-Eestis eelnes kih-
lumisele ja pulmadele kos-
jaskäik, kus sobiv tütarlaps 
kas osteti või “rööviti” nai-

 FOTO: Freepik.com

Kihlumine ehk ausate kavatsuste 
deklaratsioon

seks ja ei arvestatud neiu soo-
vi ega  arvamust, vaid ostmi-
ne eeldas lepet neiu vanema-
tega.  Õnnestunud kosjaskäi-
gule järgnes kihluspidu, mil-
lega anti ametlikult lähedas-
tele ja kogu külale teada, et 
siit sünnib uus perekond ja 
oodata on pulmapidu. Aja 
jooksul omandasid aga noor-
te eneste soovid üha suure-
ma kaalu. Kui vanasti ütlesid 
noorte abiellumisel oma ot-
sustava sõna vanemad sage-
li noorte arvamust ja soovi 
arvestamata, siis tänapäeval 
rajaneb abikaasa valik noor-
te vastastikusel sümpaatial.

Abielluda võib ka kihlu-
mata. Kihlumine pole kohus-
tus, vaid lihtsalt ilus kom-
betalitus, kus mees palub 
armsamat endale naiseks. 
Kihlumisega antakse teada 

oma peredele, lähedastele ja 
sõpradele, et oleme ühtse pe-
re loomise teel  ja see on meie 
ausate kavatsuste ühine dek-
laratsioon. 

Sõnum puuriidast võetud 
puudega

Kihlumise protseduur 
oleneb kõik peigmehe fan-
taasiast ja võimalustest ning 
oskustest oma kaasat ülla-
tada. Siinkohal on tore, kui 
peigmees on selleks hetkeks 
oma tulevast juba tundma 
õppinud, et teada, mis võiks 
mõjuda pruudile eriliselt. 
Oleme ju kõik raamatutest 
lugenud ja filmidest näinud, 
kui romantiline võib olla 
üks kihlumine, aga kõik ole-
neb ikka ka noorpaari enda 
huvidest, hobidest ja vaade-
test elule.
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Mõned noorpaarid on 
mulle usaldanud oma kih-
lumiseloo ja minu meelest 
üks huvitavamaid oli see, kui 
Tallinna Teletorni läheduses 
elav peigmees ladus puurii-
dast võetud puudega aiamu-
rule sõnad “Palun abiellu mi-
nuga!” Pärast seda viis peig-
mees pruudi teletorni vaate-
platvormile ja suunas pikk-
silma oma aiamurule ning 
palus pruudil vaadata, mis-
sugune vaade pikksilmast 
avaneb. Liigutatud pruudi-
le ulatati kohe samas ka kih-
lasõrmus.

Millal on õige aeg kihluda?

Keegi ei saa ette öelda, 
millal on õige aeg. Paljuski 
on see romantiline ettevõt-
mine südamega tunnetatav, 
ja kui ka omavahel on plaa-
ni peetud, et võiks abielluda, 
võib peigmees kindel olla, et 
tema ilus kihlumiseplaan lõ-
peb õnnest õhetava pruudi 
jah-sõnaga.

Kui plaan on abielluda 
aasta jooksul, siis võib kih-
lumise korraldada aasta en-

ne pidu, sest üks korralik 
pulm koosneb enam kui 40. 
segmendist. Pulmakorraldus 
on tõsine ettevõtmine ja et 
kõik kulgeks ootuspäraselt ja 
plaanide kohaselt, võiks pla-
neerimiseks kulutatav aeg ol-
la aasta-poolteist.

Sõrmused olgu ühte stiili

Kihla- ja abielusõrmused 
võiksid kanda ühtset stiili, 
mille tagab juba see, kui mõ-
lemad on tellitud ühest ko-
hast ja on sama meistri val-
mistatud. 

Kihlasõrmuse tellimisel 
tuleb alustada sellest, et teha 
endale selgeks, milline sõr-
mus võiks tulevast abikaa-
sat kõige rohkem rõõmusta-
da. Tuleb salaja välja uurida, 
mis mõõtu sõrmuseid pruut 
kannab. Sellega täppipane-
mine näitab, kui hästi oma 
tulevast tunnete.

Samuti tuleb tutvuda tu-
levase abikaasa olemasoleva 
ehete tagavaraga. Ei maksa 
karta valgest kullast või pal-
laadiumist sõrmuse tellimist 
vaatamata sellele, et ehtelae-

kas on ainult punasest kul-
last ehted. Tänapäeval on vä-
ga moodne eri värvi vääris-
metallist sõrmuste üheaeg-
ne kandmine. Näiteks võib 
ühes sõrmuses edukalt kol-
me eri värvi kulda kasutada.

Olulisem on silmas pida-
da, kas tulevane on sportlik, 
kehaliselt aktiivne, kodupe-
renaine või  tõeline ehtegur-
maan. Esimesel juhul peaks 
kihlasõrmus olema võima-
likult lihtne ja tugeva konst-
ruktsiooniga, millel peami-
ne rõhk vääriskivil, tavapä-
raselt briljandilihviga tee-
mant.

Teisel juhul võib kinki-
da keeruka disainiga, õhu-
lise ja paljude vääriskivide-
ga sõrmuse. Keskmeks peaks 
küll olema üks suurem kivi ja 
ümberringi lennuka disaini-
ga väiksemad. 

See tähendaks küll seda, 
et sõrmust ei saa iga toime-
tamise juures kanda ja selli-
ne ehe tuleks koju jõudes esi-
mese asjana seifi või öökapi-
le panna ning sättida sõrme 
siis, kui kodust väljute. 

 Pulmakorral-
dus on tõsine 
ettevõtmine ja 
et kõik kulgeks 
ootuspäraselt 
ja plaanide ko-
haselt, võiks 
planeerimiseks 
kulutatav aeg 
olla aasta-pool-
teist.
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Pulmakorralduse Uus ajajärk
Teist aastat kestev üleilmne 
olukord on muutusi toonud 
ka pulmakorralduse maa
ilma. Kohanema on pidanud 
nii pulmamaastikul tegutse
vad firmad kui ka noorpaarid. 
Armastus aga ei kao ja kesk
konnast hoolimata sõlmitak
se oma elud kaunitel koosvii
bimistel ühte.

Paljud pered viibivad ühes 
ruumis koos palju enam kui 
siis, mil vabadust minna ja 
teha oli kordades rohkem. 
Paarid mõistavad, et abielu
line suhe on väärtus ja ühise 
nimega perekond kalju, ku
hu saab toetuda ka siis, kui 
ühiskonnas toimuvad suured 
muudatused.

Soovid kirja ja plaanid paika 
juba talvel

Eestimaa suvi on väga lühi
ke ja lisaks ka heitliku meele
ga. Nii tuleb juba talvel või esi
meste kevadmärkide ilmumi
sel hakata tegema ettevalmis
tusi pulmadeks, kui soov on 

abiellu astuda saabuval suvel. 
Tänapäeval on tavaline ka see, 
kui pulmapidu planeeritakse 
aastasse 2023. Mujal maailmas 
on pikk planeering tavapära
ne, sest see annab võimaluse 
igat detaili briljantse lõpptu
lemuseni lihvida.

Peo pikka planeerimist on 
tark alustada seepärast, et siis 
on valikut erinevate teenuse
pakkujate vahel ja otsustami
seks aega. Kui pulmapeoni on 
aega vähe, siis võib tekkida 
olukordi, kus häid valikuid 
ei ole ja ka noorpaarile enda
le on paras katsumus, kui kõi
ke peab tegema kiiruga. 

Ei ole vaja perekonnaseisu
ameti ukse taha rutata

Esimese asjana ei pea ko
he ruttama perekonnaseisu
ameti ukse taha, vaid selgeks 
tuleks teha, millist tseremoo
niavormi eelistate: kirilikku 
laulatust, perekonnaseisu
ametis registreerimist, pidu
likku tseremooniat peoko
has või notaris sõlmitud liitu.

Pidulikku tseremooniat 
Harjumaal ja väljaspool Har
jumaad teostab ka Tallinna 
Perekonnaseisuamet. Pere
konnaseisuametile tuleb uue 
seaduse kohaselt avaldus esi
tada kuus kuud enne pulmi. 
Kui aga stardite kogu korral
dusepoolega juba talvel ja pea
te üles laduma pulmapeo vun
damendi — broneerima peo
koha, pulmavanema, ansamb
li, catering’i, siis on vaja teada, 
kes viib läbi tseremoonia. Kui 
annate avaldused sisse kuus 
kuud enne pulmi, st kui juulis 
on pulmad, siis avalduse pea
te esitama jaanuaris.  Tallin
na Perekonnaseisuameti tse
remooniameistrid käivad ka 
väljaspool oma ruume pidu
likke abielu registreerimisi te
gemas, aga kõikides maakon
dades see nii ei ole. 

Notaris vaid kahekesi

Minna võib ka notari juur
de, seal endale sobiv päev 
ning kellaaeg välja valida 
ning riiklik akt notaris teos

tada. Hiljem saab peokohas 
teile sobival päeval ja kella
ajal pulmakorraldaja pak
kuda sõrmusetseremoonia
meistrit piduliku ürituse lä
biviimiseks.  

Samas on pulmakorralda
jatel võimalik peokohta või 
ükskõik kuhu looduskaunis
se kohta kutsuda tseremoo
niameistreid, näiteks kapla
neid, kellel on õigus riiklik
ke abieluakte sõlmida. Ka ki
rikuõpetajad käivad laulatusi 
läbi viimas väljaspool kirikut. 

 Mis järgmiseks?

Tähtsaim ülesanne on lei
da sobiv peokoht linnas või 
maakohas ja toitlustaja ning 
inimene, kes juhib pidu. Mõt
lema peab ka sellele, et kui va
litud on tseremoonia väljas
pool perekonnaseisuametit, 
siis kes viib läbi piduliku abi
elutseremoonia. Ükski pidu 
ei möödu ka muusikata ehk 
selgeks tuleks teha, kas tant
su hakatatakse keerutama DJ 
või ansambli järgi.
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Pulmakorralduse orienteeruv ajagraafik 
Ajakava on orienteeruv, sest iga pidu on 
erinevalt üles ehitatud ja seeläbi on ka 
eelnevad tegevused ajaliselt kohati vä-
ga erinevad.

Ajakava oleneb ka sellest, millal noor-
paar stardib pulmapeo korraldusega ehk 
kas peoni on aega kolm või kuus kuud või 
hoopis aasta.

Aasta aega ehk 12 
kuud enne pulmi
• Pulmakuupäeva määramine
• Tseremooniameistri/notari valik
• Külaliste nimekiri
• Pulmaeelarve
• Tseremooniakoha broneerimine
• Pulmakoha broneerimine
• Pulmakorraldaja
• Pulmariided

6 kuud enne pulmi
• Pulmakutsete väljavalimine
• Kohtumine võtmeisikutega – pul-

mavanem, fotograaf, catering
• Võtmeisikute broneeringute tasu-

mine
• Kingad, aksessuaarid – loor, särk, 

lips või seosed jpm.
• Juuksuri ja meikari broneerimine

 

 4 kuud enne pulmi
• Kokkusaamine võtmeisikutega – 

tseremoonia ja peokoha logistika 
koostöös pulmavanema ja pulma-
korraldajaga

• Pulmarongi teekond paika koostöös 
pulmavanemaga

• Pulmakutsed töösse
• Mesinädalate korraldamine

 

2 kuud enne pulmi
• Sõrmuste valik ja graveeringud sõr-

mustele
• Floristidega lõplikult paika tsere-

mooniakoha ja peopaiga kujundu-
sed, kaunistused, lilledekoortööd

• Reserveerida vajalikud renditeemad 
– lauad, toolid, telgid

• Toitlustajaga lõplik menüüvalik
• Pulmakutsed postitada
• Tseremoonia- ja pulmapeomuusi-

ka lugude nimekiri kooskõlastada 
muusikutega.

 

 1 kuu enne pulmi
• Proovisoeng ja proovimeik
• Trükkida või lasta kutsekunstnikul 

teha külaliste istumisplaan lauas ja 
külaliste majutusplaan

• Leppida kokku kõigi teenuseosuta-
jatega viimased pisidetailid

• Viimane kleidi/ülikonna proov koos 
aksessuaaridega

• Tordi tellimine koos transpordiga 
peokohta

 

2 nädalat enne pul-
mi
• lõigake soeng, kui te soovite seda 

uuendada, värvige juukseid 

Nädal enne pulmi
• Andke catering’ile lõplik teave, kui 

palju külalisi tuleb
• Kui teil pole pulmakorraldajat, siis 

saatke abilistele võtmeisikute kon-
taktid

• pakkige asjad pulmareisiks (ka Ees-
tis on toredaid kohti mesinädala-
teks)

 

Päev enne pulmi
• Maniküür/pediküür
• Dokumendid tseremoonia 

jaoks kaasa pakkida

Pulmapäeval
• Korralik hommikueine
• Vahetusriided pulma-

le järgnevaks päe-
vaks kaasa

• Juuksur/make up (salongi koos 
pruutkleidiga ) 

• sõrmused pulmavanema/pulma-
korraldaja või tseremooniameist-
ri kätte.

• Fotosessioon enne tseremooniat 
koos fotograafiga looduskaunites 
kohtades

Pärast pulmi 
• Saatke tänukirjad külalistele ja abi-

listele, kes aitasid korraldada teie 
ilusat päeva

• Saatke loor ja pulmariided keemi-
lisse puhastusse.

• Rendiasjade tagasitoimetamine 
(kui olete mesinädalatele sõitnud, 
siis määrake abiline, kes korraldab 
seda teie eest)

Tulevik
Imeilus pulmapäev on minevik, aga ole-
te rikkamad ilusate  hetkede, fotode, vi-
deote ja enda sisemiste tunnete poolest.  
Nüüd siit ainult rõõmsalt edasi tulevik-
ku, sest ainult rõõm on elusa elu 
mõõdupuu. 
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Kevad on armastuse tärkami-
se aeg ja ehkki olud on keeru-
lised, pole abielu sõlmimine 
maailmas toimuva tõttu ku-
nagi tegemata jäänud ja ei jää 
ka nüüd. Eestis näitab abiel-
lumise traditsioon igal aastal 
tõusutrendi.

Olete te oma abielutsere-
mooniat mõelnud korralda-
da päikesetõusu või -loojan-
guga tuletorni jalamil? Ehk 
vaimustab mõte öelda jah-sõ-
na kõrgel teletornis või hoopis 
Pirita kloostri müüride vahel? 
Moes on abieluvande andmine 
just erilistes ja inimestele en-
dile tähendusrikastes paika-
des. Kõik on võimalik ja kõike 
annab korraldada!

Millest sa unistad?

Omavahel tuleks selgeks 
mõelda, kas soovitakse tse-

remooniat peokohas, loodu-
ses, mõisas, perekonnaseisu-
ametis või kirikus. Kui see on 
teada, tuleks broneerida kon-
sultatsiooniaeg ning aruta-
da, kes võiks olla tseremoo-
niameister, panna paika no-
tariaalsed küsimused ning 
rääkida muusikat ning tse-
remooniat puudutavatel tee-
madel. Kui tseremoonia tee-
ma on paigas, saab juba de-
tailsemalt edasi mõelda. Meie 
partneritest catering’i-pakku-
jad teevad imesid ka rabavee-
rel ja metsaserval.

Pulmapeo korraldamine 
on nagu maja ehitamine – 
kõige tähtsam on korralikult 
valatud vundament, millele 
rajatav maja ehk kordumatu 
ning põnevusi pakkuv pul-
mapidu toetuma hakkab. Tä-
na on pikki aastaid pulma-

maastikul edukalt töötanud 
tiim oma jõud ühendanud – 
pulmaisa Sass Nixon ja pul-
makorraldaja/tseremoonia-
meister Tiia Tamberg on val-
mis korraldama täpselt sellist 
pidu, millest unistate. Küsi li-
sa sydamemaja@gmail.com.

Meil on kahekümne tegut-
semisaasta jooksul kogune-
nud suur kogemustepagas ja 
koostööpartnerite võrgustik. 
Saame kokku panna pulma-
pakkumise alates abieluaval-
duste esitamisest kuni pul-
mapeo pisemate detailideni 
välja. Teie ülesanne on panna 
paika oma soovid, esmased 
mõtted, millist tseremooniat 
ja pulma soovite. Hea oleks 
teada ka seda, millise eelar-
vega sündmus toimuma saab. 
See annab meile täpsemad 
piirid tegutsemiseks.

Pulmakorraldaja uued 
ülesanded



www.fantaasiapeokorraldus.ee

Fantaasia Peokorraldus OÜ
tel +372 5349 4789

Fantaasia Peokorraldus 
koondab kogenud artiste ja 
teenusepakkujaid, kes osutavad 
kvaliteetseid ja usaldusväärseid 
teenuseid Teie sündmustele ausa 
hinna eest. 

Korraldame ideest lahenduseni 
ka suuremaid sündmusi. 

Teenused: 
• meeleolu- ja tseremooniamuusika   
• tantsumuusika   
• karaoke   
• peojuhid   
• peotelgid   
• kontsertmuusika 
• heli- ja valgustehnika   
• DJ   
• soengud   
• tantsutunnid   
• kimbud ja lilled
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 Rasvapõletus 
on regulaarne 
tasakaalustatud 
toitumine. Tasa-
kaalus ja õigetes 
kogustes peavad 
inimese toidus 
olema igas toidu-
korras nii val-
gud, rasvad kui 
süsivesikud. 

Kuidas saada elu suursündmuseks 
tippvormi?
TIIA TAMBERG
www.sydamemaja.ee
www.facebook.com/Sydamemaja.ee

Musklimägede kuningas Ma-
rek Kalmus on kolmekord-
ne maailmameister ja nelja-
kordne Euroopa meister ning 
mees, kes olnud fitnessiga ti-
hedalt seotud juba 30 aastat. 
Üheks tema igapäevaseks te-
gevuseks on aga aidata ini-
mesi paremasse füüsilisse 
vormi ning panna paika toi-
tumisharjumused.

Pulmakorraldaja jaoks po-
le midagi üllatavat selles, kui 
tema poole pöördub pulma-
päevaks paremasse vormi saa-
da ihkav paar.  

Kuna käin ise oma vaimu ja 
füüsist Mareki täpse pilgu ja 
juhendamise all turgutamas, 
pöördun ka abiellujate mure-
dega just tema poole.

Sinu tegeled personaalse ju-
hendamisega jõusaalis ning 
koostad toitumiskavasid. Kui 
pikalt sa sellega juba tegeled 
ja millest peaks kaalu langeta-
mist alustama?

Olen spordiga aktiivselt te-
gelenud kaheksandast eluaas-
tast alates. Alguses üksteist 
aastat jalgrattasporti, sealt 
edasi kulturism ehk laiemas 
mõistes fitness. Olen täna 50 ja 
usun, et pool teed on veel vähe-
malt minna. Eks näis, kui kau-
gele ma  välja jõuan. 

Teisi olen juhendanud tree-
ningutel ja neile toitumissoo-
vitusi jaganud alates 1992. aas-
tast. See praktiline kogemus-
tepagas on viinud selleni, et 
ega ei möödu päevagi, kus ei 
peaks kellelegi  toitumisalast 
nõu andma, kavasid koosta-
ma või reaalselt saalis kedagi 
juhendama.  

Sinu Facebooki lehel on palju-
lubav loosung – teen inimesed 

ilusaks. Aeg on tühine takistus 
paratamatuse teel!

Eks see tähendabki seda, 
et inimesed saavad enda soo-
vitud vormi ja on seeläbi  ene-
sekindlamad, rõõmsamad ja 
kindlasti parema tervise ja 
väljanägemisega. Ilu on küll 
vaataja silmades, kuid terve ja 
heas vormis inimene on alati 
ilusam ja esteetilisem. Teades, 
mida on vaja enda eesmärgi 
saavutamiseks teha, ei oma 
aeg selle saavutamiseks min-
git tähtsust, kui õpetada ini-
mesele selgeks selle teekon-
na valutum, füsioloogiapõhi-
ne ja ohutum variant. Inime-
ne hakkab protsessi nautima 
ja nii on ka oluliselt tõenäo-
lisem, et jääb õpitut järgima 
pikkadeks aastateks.

Paljud noorpaarid kardavad, 
et kui ülekaal on püsinud üle 
kümne aasta, ei saagi midagi 
ette võtta.  Kuidas sa neid jul-
gustad ja kartused hajutad?
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Teeme siinkohal selgeks, 
mis on n-ö rasvapõletus ehk 
kuidas seda protsessi organis-
mis esile kutsuda. Kaalu alan-
damisel ja rasvade energiaks 
ärakasutamisel on kaks vak-
sa vahet. Kaalu oskamatu toi-
duvalikuga maha nälgida on 
julm sekkumine niigi juba 
nihkes olevasse ainevahetus-
se ja tulemuseks on kaotatud 
energia, oluline osa olemas-
olevast lihasmassist ja mini-
maalselt rasvapolstrist. Kui 
selliselt jätkata, kaotab ini-
mene ka tervise. 

Rasvapõletus on regulaar-
ne tasakaalustatud toitumi-
ne. Tasakaalus ja õigetes ko-
gustes peavad inimese toidus 
olema igas toidukorras nii 
valgud, rasvad kui süsivesi-
kud. Ainult nii käivitub orga-
nismis nn rasvapolstri ener-
giaks ärakasutamine, mis toi-
mib 24/7.

Kui inimene  loodab toi-
tumist muutmata abi saada 
vaid treeningutest, siis on tu-
lemus minimaalne, kui seda-
gi, ja kindlasti ajutine. See-
ga – soovides saavutada enda 

ideaalkaal ja füüsiline vorm, 
tuleb muuta igapäevaseid 
toitumisharjumusi. Kui võ-
tad selle omaks, siis uskuge 
mind, te ei saa varsti enam aru 
enda ümber olevate inimeste 
pidevatest terviseprobleemi-
dest ja vajadusest kurnatud 
keha ravimitega veelgi enam 
mürgitada. 

Ma ütlen ikka, et 95% hai-
gustest tekib valedest toitu-
misharjumustest ja sama-
moodi on 95% haiguste ravi 
vastavas toitumises. Iga Hiina 
meditsiini õppinud või uuri-
nud inimene kinnitab mu sõ-
nu. Kahjuks kurnavad ja ku-
kutavad inimesed enda elu-
jõudu mõtlematult ja min-
gist hetkest alates, kui need 
nn looduse poolt kaasa antud 
reservid on otsakorral, võib 
olla juba hilja midagi muuta.

Noorpaarid võivad sinu juures 
treeningutes käia koos.
Kas kahekesi treenimine on 
üldse hea mõte?

See sõltub inimestest en-
dist. Ühised huvid on kind-
lasti positiivne nähtus. Sa-

made asjade üle rõõmustami-
ne liidab inimesi ja kes teab, 
ehk peakski kooselu planee-
rimist alustama ühistest tree-
ningutest. Vist on ju ka kee-
gi öelnud, et kui tahad sobi-
vust proovile panna, siis võt-
ke koos ette üks korralik paa-
ripäevane ning minimaalsete 
vahenditega jalgsimatk. Võite 
olla kindlad, et kui matka lõ-
pukolmandikul ikka veel sii-
rast armastust avaldate, olete 
teineteisele loodud.

 
Millal oleks sinu toitumiska-
va ja treeningutega õige aeg 
alustada, kui pulmapidu on 
näiteks kuue kuu või aasta 
pärast?

See oleneb  inimeste  füü-
silisest seisundist, ülekaalu 
suurusest, senistest sporti-
misharjumustest jne. Kui on  
näiteks noorukieas aktiiv-
selt trenni tehtud või mui-
du füüsiliselt aktiivne oldud, 
siis tuleb see kasuks kindlas-
ti, kuid minimaalselt pool 
aastat oleks mõistlik kindlas-
ti planeerida. Sel juhul saab 
muutuste teel lähtuda ter-

vest mõistusest ja on ka loo-
tust, et harjumused säilivad 
pikemalt.

 On sul mõne treeningutel käi-
nud paari põhjal innustav näi-
de tuua?

Noorpaare pole mul ühes-
koos treeningutel käinud, 
kuid on olnud päris mitmeid 
naisi, kel on olnud soov pul-
mapäeval maailma kauneim 
naine välja näha. See on iga-
ti mõistetav ning nad on saa-
nud ka abi. 

Mehed üldiselt kahjuks kas 
pusivad ise midagi teha või ei 
huvita see neid üldse, sest eks 
Eesti mees on ju enamasti see 
kõige targem, tugevam ja pa-
rimas vormis.

Kuidas sinuga kõige kiiremini 
kontakti saab?

Kõige kindlam on saata 
mulle kiri aadressile kalmus-
marek1@gmail.com 

Kirjutage julgelt oma mu-
rest ja paneme koos paika ju-
ba kogu strateegia. Mul on ka 
Facebooki konto, kus vajalik 
info ja kontaktid leitavad.

ET IGAÜHEL JÄÄKS MAGUS MÄLESTUS! 

personaliseeritud tänukingitused või
kodumaiselt maitsvad nimekaardid 

Kogu ideid www.artisanhoney.ee
Saada päring info@artisanhoney.ee

P U L M A M E E D
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TIIA TAMBERG
www.sydamemaja.ee
www.facebook.com/Sydamemaja.ee

Pulma Tohib ikka pidada!

Südamega sündinud ettevõt-
mised on toredad ja tore on ka 
Tohi Distillery tekkelugu. 

Priit Palk tegi pähe ker-
kinud mõtte sõprade abiga 
reaalsuseks ja nii lõigi Kohilas 
uksed valla nüansirikast kada-
kamarjajooki valmistav džin-
nivabrik. Tallinnast vaid 35mi-
nutilise autosõidu kaugusel 
asuv ruumikas Tohi Distillery 
ootab külla nii džinnihuvilisi 
kui pidulisi pidu pidama. 

Margit Nurmeots-Oras, sina 
oled Tohi Distillery majahald-
jas ja tead kindlasti rääkida To-
hisoo mõisa lugu.

Tohisoo mõisa rajasid 17. 
sajandil von Burdtid ja see on 
kuulunud läbi ajaloo Bellings-
hausenitele, Bockidele, Esseni-
tele ja Korffidele. 

1744 omandas mõisa Be-
rend Johann von Wrangell. 
Wrangellidele kuulus mõis 
kuni 1919. aasta mõisate võõ-
randamiseni. Tolleaegsete 
mõisate üheks suurimaks tu-
luallikaks oli piirituse ja vii-
na valmistamine.  Just seetõt-
tu kerkis ka Tohisoole 18. saj 
keskpaigas tänane viinaköök.

Huvitav ajajärk oli nõuko-
gude aeg, kui Tohisool tegut-
ses tootmiskoondis Linda, mis 
valmistas ajastu moodsamaid 
käekotte, kindaid ja isegi kiiv-
rite sisusid. Kümned aastad 
tegutsesid siin tublid õmble-
jannad – parimatel päevadel 
koguni 150, sekka mõni ük-
sik mees ka. 

Aastal 2017 soetas Tohi-
soo viinaköögi hooned Tohi 
Distillery OÜ plaaniga hoo-
ne põhjalikult renoveerida, 
seejärel ajaloolises majas taas 
alkoholi tootma hakata ning 
pakkuda võimalust siin ka 
mitmesuguseid pidusid kor-
raldada.

Maja on uus ja nii saate küla-

listele pakkuda uusi elamu-
si värskes peokohas. Milliseid 
võimalusi te siin pulmapidu 
korraldada soovivale paarile 
pakute?

Tohi on tore alternatiivne 
paik klassikalistele mõisate-
le ja muudele traditsioonilis-
tele peokohtadele ning džinn 
ja pidu käivad ikka sõbrali-
kult kokku! Me asume vaid 35 
minuti sõidu kaugusel Tallin-
nast, Kohilas. 

Siin on parajalt ruumi ka-
hel korrusel, suvekuudel ka 
avar terrass ja aed vaatega jõe-
le. Meie ruumid ei ole raske-
pärased või aukartustärata-
vad, vaid pigem kaasaegsed ja 
tööstusliku kiiksuga. Siseku-
jundus on nii tehtud, et küla-
listel oleks hea ja vahetu olla. 
Tohi ruumides on kõige pa-
rem pidada pidusid 25–150 
inimesele.

Külastuskeskuse esimesel 
korrusel asub TOHI džnni 
tootmine – sinna pidutsema 
minna ei saa, aga on võimalik 
ekskursioon korraldada.  Küll 
aga on siin kõrval mõnus TO-
HI baar ja peasaal pika laua 
ja baariga, kust pääseb suviti 
aeda jõe kaldale või terrassile 
kokteili nautima. Teisel kor-
rusel asuvad ruumid Linda ja 
Carl ning avar garderoob.

Tohisoo viimase mõisa-
härra Carl Axel Mothanderi 
(1886–1965) järgi nime saa-
nud koosolekuruumis on pikk 
laud ja suur ekraan. Aken-
de all voolab jõgi ja laulavad 
linnud. 

Linda on kõige suurem saal. 
Nimi ikka sellesama nahavab-
riku järgi. Muide hispaania 
keeles tähendab “linda” – ilu-
sat. Nii et võiks olla hea mõte 
siin teha üks ilus pulm. Linda 
saalis saab teha erinevaid ruu-
mipaigutusi laudade ja too-
lidega või ilma. Ruumi jagub 
kuni 150 inimesele. 

Ajaloolise maja hõng, kaas-
aegne ja veidi tööstuslik inter-
jöör ning looduskaunis asu-
koht annavad üritusele just 
selle õige mõõtme. 

Külastuskeskuses on pei-
dus ka kaks stiilset külaliskor-
terit noorpaaridele, et teha en-
ne tseremooniat ettevalmistu-
si või veeta pulmaöö.

Muide, jaapani keeles tä-
hendab “tohi” lindu. Tšerokii 
keeles aga viitab “tohi” rahule 
ja tasakaalule. Kõik märksõ-
nad sobivad hästi ka abiellu-
mise ja koosolemisega.

Tohi murakadžinn on saanud 
palju auhindu ja nimetatud 
Eesti parimaks džinniks. 

Täpselt nii. Suhteliselt uue 
džinnitootja jaoks on sellised 
tiitlid suureks auks. 

TOHI džinn on heartcrafted, 
mitte lihtsalt handcrafted. Pa-
neme alati tükikese oma süda-
mest igasse partiisse. Džinn-
toonik on hea mõte aperitii-
viks külalistele või avatud baa-
rist peol tellimiseks. 

Majas ringi vaadates näeb pal-
ju saale ning tundub, et siin on 
väga mugav pidu pidada.

Meie master distiller Priit 
on oma elus pidanud mitmeid 
baare ja restorane. Sellest pi-
kast kogemusest sündiski ruu-
mide paigutus ja loogika.

Meie soov on kliendile pak-
kuda täislahendusi ehk saame 
siin korraldada kõik pulmaga 
seonduva. Kuulan ära noor-
paari mõtted ja ideed ning 
 aitan enda lennukate ideede-
ga kaasa, et päev saaks just sel-
line, millest unistati.

Tohis on muidugi olemas 
ka ruumid koos mööbli ja teh-
nikaga ehk see mure, et neid 
peaks rentima hakkama, jääb 
ära. Toitlustamise eest hoolit-
seb meie hea koostööpartner 
Viktus Catering. 

Tean, et pruutpaaridel on 
alati mure, kus pulmatsere-
mooniale eelnevalt etteval-
mistusi teha, ja ka selleks on 
meil lahendus kahe külalis-
korteri näol olemas. Nii ei pea 
pruut ja peigmees kuskile tor-
mama, vaid astuvad siinsa-
mas uksest välja ja nende päev 
võib alata.

Me oleme ümbritsetud ilu-
sast loodusest, kus saab kor-
raldada fotosessioone, ning 
see on jällegi üks lisaboonus. 
Linnas üritust pidades ehk 
nii lihtsalt hakkama ei saa ja 
pruutpaar peab käima erine-
vates kohtades.

Te teete soovijatele ka džinni-
tuure, mis on ilmselt pulma-
külaliste jaoks huvitav ette-
võtmine? 

Sellise tuuri saab ette võtta 
näiteks ajal, mil pruutpaar on 
fotosessioonil või peo ajal va-
hepausina. Tutvustus kestab 
umbes poolteist tundi, mille 
käigus tutvustab Tohi giid nii 
džinni valmistamise protses-
si, komponente kui ka maits-
takse toodetavat.

Teie õueala on suur ja avar, mis 
võimaldab ka välitseremoo-
niaid korraldada. 

TOHI Distillery asub Keila 
jõe kaldal ja on ümbritsetud 
mõisapargiga. Meie territoo-
riumil on võimalus tseremoo-
nia läbi viia kas vee ääres, aias 
või pargis.

Hilisõhtul siit lahkudes on 
kuulda, kuidas ööbik pargi 
põlispuudel laksutab – täies-
ti jumalik eeldus ühe hea peo  
kordaminekuks.

 
Teete koostööd bussifirmaga, 
kellega koos pakute transfee-
ri Tallinn–Kohila–Tallinn. Kui-
das teenus täpsemalt töötab?

Meie hea koostööpartner 
on Hansabuss ja kui pulma-
listel on huvi mugavalt mei-
le ning koju jõuda, siis saame 
kenasti ka selle osa ära orga-
niseerida ja keegi ei pea oma 
 autoga seiklema. 

Kuidas teid leida?
Võtke julgesti ühendust 

minuga. Aitan alati ideede ja 
mõtetega kaasa ning püüan 
teie maailma lõbusalt keerle-
ma panna. Esialgne info on 
olemas meie koduleheküljel 
– www.tohigin.com, e-pos-
ti aadress maja@tohigin.com  
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 Anija mõis. FOTO: Olev Mihkelmaa

 Helges ja hu-
bases ait-sünd-
muskeskuses on 
ruumi nii lauas 
istumiseks kui 
tantsimiseks.

Unistuse pulmapäev kolib üheks 
päevaks Anija mõisa
27. juuni tasuks kalendrisse 
kirja panna, sest just siis kolib 
Eesti Pulmamess üheks päe-
vaks Anija mõisa. Tule tutvu 
värskete pulmatrendidega 
ja vaata, mida ettevõtted pa-
kuvad.

Huvilisi ootavad ahvatle-
vad pakkumised, kaunis mõi-
sapark, põnevad töötoad ja 
Anija Mõisakohwiku oivali-
sed road.

Unistuste pulmad 
vastrestaureeritud Anija 
mõisa lummuses

Tallinnast Narva poole sõi-
tes, 30minutilise autosõidu 
kaugusel ootab põlispuu-
de all kaunis Anija mõis, kus 
põimuvad lihtne elegants ja 
maamiljöö, ajalugu ja täna-
päev. Siin saate pulmi pidada 
suurejooneliselt või privaat-
selt. Abivalmis mõisarahvas 
aitab teil korraldada imelise 
ja unustamatu pulmapäeva.

Ajaloohõngulises ja 
romantilises mõisas on 
ürituse õnnestumiseks 
suurepärased tingimused:

• mugav ligipääs – 30 mi-
nutit Tallinnast

• mitmekülgsed restau-
reeritud ruumid ja õdus 
mõisamiljöö – nii suure-
jooneliseks kui pererin-
gis pulmapeoks

• ajastutruu meelelahutus 
– härrastemaja kahte kor-
rust läbib unikaalne ela-
muslik püsinäitus “Mõi-
sa aja lugu”

• kohalik toitlustaja – mit-
mete auhindadega pär-
jatud populaarne Ani-
ja Mõisakohwik Inna-
morata

• mitmed dekoratsioonid 
ja esemed, mida rendi-
takse

• soovi korral viiakse 
noorpaar kokku ka va-
jalike ning usaldusväär-
sete partneritega: pul-
maisa, meelelahutajad 
ja muusikud, dekorat-
sioonide ja lilleseadete 
meistrid

 

Iidsete põlispuude all või 
rooside keskel liitu astumas

Meeldejääva pulmatsere-
moonia saab läbi viia  mõisa-
pargi põlispuude all, aias roo-
side keskel, härrastemaja kau-

nil verandal või mõisa saali-
des ja salongides. Piduliku-
le abielutseremooniale järg-
nevalt on sobiv hetk klaaside 
kokku kõlistamiseks ja väi-
keseks suupisteks. Selleks on 
mitmeid sobivaid võimalusi 
nii sees kui väljas.

Variante igale maitsele

Mõisapargis on pulma-
peoks avarad tingimused. 
Ruumi on nii peotelgile kui 
ka esinejate lavale. Pargirohe-
lusega saab kombineerida ka 
mõisasaalide, veranda ning 
ait-sündmuskeskuse kasuta-
mist. Helges ja hubases ait-
sündmuskeskuses on ruumi 
nii lauas istumiseks kui tant-
simiseks. Mitmekülgsete või-

malustega saal mahutab ban-
ketilaudade taha umbes 100 
peolist, püstijala-vastuvõtule 
kuni paarsada.

Härrastemaja võlub maa-
mõisa elegantsiga. Kõige suu-
rem ja pidulikum ruum on 
ballisaal, mida saab soovi kor-
ral mugavalt ühendada salon-
gide, söögitoa ja stiilse veran-
daga. Ballisaal mahutab ban-
ketilaudade taha umbes 50 
külalist, püstijala-vastuvõtu-
le kuni sadakond.

Kingitusena Anija mõisa 
poolt pakutakse värskele abi-
elupaarile pulmaööks härras-
temaja romantilist magamis-
tuba ning hommikusööki.

Anija Mõisakohwikus on 
maitse- ja ilumeelt ergutav 
menüü, kus Eesti traditsioo-
nilised maitsed kohtuvad 
Itaalia köögiga. Kohwik kan-
nab Põhja-Eesti kohaliku toi-
du märgist ja on pälvinud au-
hinna konkursil “Uus Eesti 
rahvustoit”.

Lisainfot saab telefonil 
5553 0038, e-posti aadres-
sil anijamois@gmail.com, 
Facebookis otsisõnaga Anija-
manor ning kodulehelt www.
anijamois.ee 

Pakume pruutpaaridele 
ja pulmakorraldajatele:

• Sommeljee abiga pulmaveinide valimine

• -20% allahindlus pulmajookidele

• Tagastamise võimalus

Veinisõbra kauplus on avatud E-R 10.00-18.00, Lootsi 8, Tallinn
www.veinisober.ee  |  Tel. +372 53 023 009



Pakume pruutpaaridele 
ja pulmakorraldajatele:

• Sommeljee abiga pulmaveinide valimine

• -20% allahindlus pulmajookidele

• Tagastamise võimalus

Veinisõbra kauplus on avatud E-R 10.00-18.00, Lootsi 8, Tallinn
www.veinisober.ee  |  Tel. +372 53 023 009
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 FOTOD: e- Jewels

Sõrmust valides usaldage sisetunnet
e-Jewelsi  üks juhtidest Ange Antsu an-
nab nõu, mida abielu sõrmust hankima 
asudes võiks tähele panna.

e-Jewels tarnib teemantehteid ja abi-
elusõrmuseid klientidele otse tootmi-
sest. 

Nii jõuavad huvilisteni väga kõrge 
kvaliteediga ehted, millel kaasas kvali-
teedisertifikaat, mis tõestab kulla, tee-
mantide ja vääriskivide ehtsust. 

1. AlustAge otsinguid Aeg-
sAsti 

Varuge enne tähtsa päeva saa-
bumist piisavalt aega, et leida täiuslikud 
abielusõrmused. Kõiki sõrmuseid saab 
tellida, muuta ja disainida vastavalt en-
da soovidele. Tellitud sõrmused jõuavad 
teieni enamasti nelja nädalaga, kuid va-
hel saame teha ka imesid ning soovitud 
ese jõuab pärale varem.

2. otsustAge, kuidAs Abielu-
sõrmuseid kAndA 

See oleneb teie isiklikest ee-
listustest või kultuurilistest traditsioo-
nidest. Kas soovite, et abielusõrmused 
oleksid ühesugused? Või soovite, et abi-
elusõrmus sobiks kihlasõrmuse sõrme? 
Ehk hakkate seda kandma hoopis eraldi 
ja teises käes?

3. kummAs käes Abielusõr-
must kAndA? 

Traditsiooniliselt kantakse 
abielusõrmust ühtviisi nii parema kui va-
saku käe neljandas sõrmes. Lisaks on ka 
võimalus, et üks kaasadest otsustab kan-
da paremas ja teine vasakus käes. Reeglit 
siin pole ja kõik valikud on õiged. 

Vasakus käes. Traditsiooniliselt kan-
nab Inglismaa ja enamik Lõuna-Euroo-
pa riike abielusõrmuseid vasakus käes. 
Samuti on vanade kreeklaste uskumuse 
kohaselt vasak käsi abielusõrmuse kand-
miseks parim, sest sealt suundub armas-
tuse soon otse südamesse. 

Paremas käes. Traditsiooniliselt käib 
abielusõrmus paremasse kätte näiteks 
Taanis, Norras, Poolas, Saksamaal, Vene-
maal ja ka Eestis on olnud see pikalt tra-
ditsiooniks. Paremat kätt peetakse ka 
lepingukäeks ja sõrmust selles abielule-
pingu kinnituseks. Paljudele meeldib ka 
idee, et andes terekätt, näed kohe ära, kas 
inimene on abielus.

Erinevas käes. Väga tihti on see otsus 
seotud ühe osapoole tööga, miks üks ot-
sustab kanda ühes käes ja teine teises. Sa-

mas on ka üks romantiline põhjus. Kan-
des sõrmust erineva käe sõrmes – saavad 
sõrmused kokku. kui teineteise käest 
kinni hoida.

4. VAlige metAll 
Sõrmus peaks säilitama 

oma sära ja seega tasuks vali-
da metall, mis sobiks just teie elustiiliga.  
Nii nagu kulub kõik muu, kuluvad ka sõr-
mused ning vajavad regulaarset hool-
dust. 

5. mugAVus on oluline
Kui mugavus on ka sinule 

oluline, küsi sõrmust ostes nn 
comfort fit disaini.

Sellise sõrmuse sisepind on kergelt 
kumer. Tänu sellele on sõrmust mugav 
üle sõrmenukkide libistada ja samuti 
loob see vähem hõõrdumist.  

e-Jewelsi abielusõrmused toodetakse 
kõik comfort fit viimistlusega ehk kumer-
datud sisepinnaga.

6. VAlige grAVeering
Hästi levinud on graveerida 

oma sõrmuse sisse abikaasa ni-
mi ja kuupäev.

Samas on ka muid võimalusi. Näiteks 
saate alustada väikese lausega ühest sõr-
musest ja lõpetada see teises. Kasutada 
üksteise hüüdnimesid või midagi muud, 
mis teile kahele suurt tähendust omab.  

7. VAlige sõrmuse suurus 
On väga oluline mõõta kohe 

õige suurus, sest olenevalt disai-
nist ei ole kõikide sõrmuste puhul hili-
sem suuruse muutmine võimalik.  

www.e-jewels.ee lehelt saate endale 
tellida tasuta sõrmuse mõõdiku ja see 
tuleb teile koju kätte. Samuti saate ko-
dulehel broneerida aja konsultatsiooni-
le, et kõiki mudeleid kohapeal proovida. 
E-Jewels asub Tallinnas, Rotermanni 7 



IGAVESTI SINU!

Peagi

AVAME UUE 

JUVEELIPOE!

Rotermanni 7,

Tallinn

IGAVESTI SINU!IGAVESTI SINU!

Broneeri aeg konsultatsiooniks meie showroomis või osta on-line 
shop@e-jewels.ee,  +372 6 609 609 • www.e-jewels.ee
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 Pakri tuletorn. FOTOD: Internet

Jah -sõna Eesti 
kõrgeimas tuletornis
Ainult 275 trepiastet ja ju-
ba oled taevastes kõrgustes, 
kust avaneb maaliline vaa-
de mereavarustele. Just siin, 
Eesti kõrgeimas 52meetri-
ses Pakri tuletornis, saad te-
ha oma armsamale abieluet-
tepaneku või korraldada abi-
elutseremoonia. 

Pakri tuletorniga tegeleva 
MTÜ Paldiski 360 juht And-
rus Kuiva  ütleb, et  tuletornid 
on meie riigi kultuuriväärtus, 
mida on vaja taastada selleks, 
et hoida järeltulevatele põl-
vedele meie merenduse ja tu-
letornide ajalugu.  Pakri tule-
torn on kultuurimälestisena 
riikliku kaitse all ja kuulub 
maailma 100 tuletorni hulka, 
mis on arhitektuurimälestiste 
nimekirjas. Seega igati mee-
liülendav koht, kust startida 
oma uue eluetapiga. 

Tuletorn on avatud ka tava-
külastajale alates maikuust, 
nii et kui võtate suuna Pakri 
poolsaarele, siis külastage se-
da kindlasti.

Kui on soov pidu pidada 
vabamas vormis koos gril-
livõimaluste ja ööbimisega, 
sobiks selleks Pakri tuletorni 
läheduses asuv kämping. Tei-

ne peopidamise võimalus on 
mereäärses miljonidollarili-
se vaatega uues, ööbimisvõi-
malustega peomajas Pakri Pa-
run. Peomaja kõrval on koh-
vikumaja ja tuletorni kelder. 
Pakri Paruni kõrval asub mo-
dernne klaasitud laululava, 
kus saab tseremooniaid kor-
raldada, kuid kus on ka kahe-
le-kolmele külalisele soojus-
tatud ööbimiskoht.

Maa-ala on nii suur, et see 
võimaldab paigaldada  soovi 
korral ka suure peotelgi, kui 
on soov kutsuda peole roh-
kem külalisi. Ootamas on ka  
puuküttega saun ja kümblus-
tünn, kust avaneb 25 meet-
ri kõrguselt pankrannikult 
imeline merevaade. Suveks 
valmib ka kaks uut majakest, 
milles kummaski saab maju-
tuda kuni neli inimest.

Pakri Parunisse on ooda-
tud ka kõik tavakülastajad. 
Lisainfot kõige toimuva kohta 
leiab Pakri Paruni Facebooki-
lehelt www.fb.com/Pakripa-
run, e-aadressilt info@pak-
ri.eu või telefonilt 55 538 880.

Pakri tuletorni kohta saab  in-
fot telefonil 55 576 087 või 
http://www.pakrituletorn.ee
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Puidust kikilips teeb mehe 
šikiks
Wooden Lifestyle on 2014. 
aastal asutatud pereettevõ-
te, mis aitab moeteadlike ini-
meste ellu tuua innovaatilist 
ja unikaalset Eesti disaini. Ne-

mad olid need, kes 
tõid esimese Eesti et-

tevõttena turule  kol-
memõõtmelised pui-

dust kikilipsud.  
Ette-

võtte eesotsas olevad Sirje 
ja Marje Kirsipuu ütlevad, 
et Eesti mehed juba teavad, 
et ühe korraliku puidust ki-
kilipsuga on nad oma pul-
mapäeval erilised ja pilku-
püüdvad. 

Ka puidust mansetinöö-
bid ja ilurätikud on jõudnud 
paljude härrade rõivistusse. 
Naiste puidust kikilips sobib 
ideaalselt ilmestama  argi- või 
pidupäeva ning muudab üld-
ilme veelgi omapärasemaks. 
Lehvidega puidust kikilips so-
bib ka pisikestele preilidele.

Wooden Lifestyle’i 3D pui-
dust kikilipsud on valminud 
Eesti käsitööna ja on paken-
datud soliidsesse karpi. Too-
tele on võimalik graveerida 
tähenduslik sõnum või logo. 

Soove saab esitada  info@
woodenlifestyle.ee, telefonil 
55 579 798  või e-postiaadres-
sil info@woodenlifestyle.ee 

tõid esimese Eesti et-
tevõttena turule  kol-
memõõtmelised pui-

dust kikilipsud.  
Ette-

püüdvad. 
Ka puidust mansetinöö-

bid ja ilurätikud on jõudnud 
paljude härrade rõivistusse. 
Naiste puidust kikilips sobib 
ideaalselt ilmestama  argi- või 
pidupäeva ning muudab üld-
ilme veelgi omapärasemaks. 
Lehvidega puidust kikilips so-
bib ka pisikestele preilidele.

Wooden Lifestyle’i 3D pui-
dust kikilipsud on valminud 
Eesti käsitööna ja on paken-
datud soliidsesse karpi. Too-
tele on võimalik graveerida 
tähenduslik sõnum või logo. 

Soove saab esitada  info@
woodenlifestyle.ee, telefonil 
55 579 798  või e-postiaadres-
sil info@woodenlifestyle.ee 

Booze Mule meisterdab 
valmis oivalised kokteilid
Olgu pulm, sünnipäev või fir-
mapidu, Booze Mule’i kok-
teilimeistrid muudavad sel-
le põnevate kokteilide näo-
li omanäoliseks ning meelde-
jäävaks.

Kokteilimeistrid tulevad 
koos vajalike materjalide, le-
ti ja oskustega kohale ning 
loovad sündmuse, mis ühel-
gi osalisel meelest ei lähe. En-
ne pidu pannakse koos klien-
diga paika joogikaart, milles 
leidub sobivat nii suurtele kui 
väikestele pidulistele. 

Samuti saavad meistrid 
tutvustada kokteilide val-
mistamise tehnikat ja ühe 
peo osana saab läbi viia küla-
liste seas lausa kokteilide val-
mistamise võistluse või vik-
toriini. Kui klient soovib oma 
seltskonda aga ise jookide-
ga kostitada, toob Booze Mu-
le kokteilide põhjad kohale 

või segab need soovi korral 
ise valmis.

Booze Mule’i leiab aadres-
silt www.BoozeMule.ee või te-
lefonilt 56 111 431 

Pulmalaeva kaaspiloodiks on pulmavanem
Pulm on justkui õhulaev, mis 
peab sujuvalt õhku tõusma, 
seal vilunud võtetega õigel 
kursil püsima ning lõpuks õi-
gesse kohta pehmelt maan-
duma. Õhulaeva ehk lennu-
kit peab juhtima täpse silmaga 
kogenud piloot, kelleks on pul-
mamaastikul pulmavanem. 

Millest peab noorpaar alusta-
ma, et leida oma peo läbiviijaks 
just neile sobiv pulmavanem?

Pulma planeerides tasub 
alustada iseenda soovide kir-
japanekust ning võimalusel 
leida pulmavana võimalikult 
pulma planeerimise algfaasis. 
Kogenud pulmavanad oskavad 
pruutpaari aidata kõiges, mis 
käib ühe vahva peo korralda-
mise juurde. 

Vahel läheb õige pulmaisa 
valikuks vaja üht kohtumist 
ühe inimesega ja vahel kolme 
kohtumist kolme inimesega. 
Kui olete enne ise pulmades 
käinud, siis mõelge, mis tei-
le sealsete pulmavanade juu-

res meeldis või ei meeldinud. 
See aitab selgeks teha ka seda, 
mida oma pulmavanalt ootate 
– inimesed on erinevaid ning 
seetõttu ei saagi kõik pulma-
vanad sobida igasse pulma. Kui 
pulmas enne käinud ei ole, siis 
mõelge läbi, mida tahaksite, et 
pulmavana teie pulmas teeks, 
ning võimalike kandidaatide-
ga kohtudes saate neile oma 
soovidest rääkida. Kui teil tekib 
esmakohtumisel hea klapp ju-
ba esimese kandidaadiga ning 
see inimene tundub olevat pul-
majuhiks õige, siis ei pea veel 
viie inimesega kohtuma, vaid 
võib alustada peo ettevalmis-
tamisega. Edasi võib asju ajada 
ka moodsa ajastu tehnikava-
hendeid kasutades nagu tele-
foni, e-kirju, Zoomi keskkonda 
või Skype’i. Vajadusel saab mui-
dugi ka kohtuda.

Sul on noopaaridele kompleks-
teenus. Mida täpsemalt pakud?

Lisaks pulmaisa teenusele 
pakun noorpaaridele ka või-

malust, et võtan kaasa valgus-
tehnika, millega saab peopaika 
mõnusa atmosfääri luua. Peo-
ruumi saab eri valgusega vär-
vida kas roosaks, valgeks, sini-
seks või isegi kollaseks. Kui ha-
katakse tantsima, siis tantsu-
põranda valgusefektid on vä-
ga meeleolu tõstvad. Peale an-
sambli lahkumist olen pakku-
nud peo jätkuna ka muusika 
mängimist mõne tunni vältel. 

Milliseid ootamatuid olukordi 
on sul tulnud peol lahendada?

Neid juhtumeid on muidu-
gi pea igas pulmas, aga kui pul-
mavanemal on kaine ja selge 
pea ning osav mõttelend, saab 
kõik lahendada nii, et keegi 
arugi ei saa.

Näiteks oli kord selline olu-
kord, kus pulmabänd ajas peo-
koha segamini ja pani kogu 
aparatuuri üles teise peokohta. 
Kui pulmavanem hakkas an-
samblit otsima, selgus, et an-
sambel on küll valmis, aga täies-
ti teises kohas. Vahepealsel ajal, 

mil bänd ümber kolis, tuli prog-
ramm veidi ümber teha ning 
hoogsad lõbusad mängud kü-
lalistega jätkusid seni, kuni sai 
alustada noorpaari avavalsiga.

Kord uurisin, kas pruut-
paaril, kes pidu ise organisee-
ris, on ikka kõigele mõeldud. 
Noorpaar vastas kindlal mee-
lel, et kõik on kontrolli all. Kui 
aga pulmapäev kätte jõudis ja 
pulmavanem koos fotograafi-
ga fotosessioonile sõitis, selgus, 
et pruudil ununes kimp tellida. 
Pulmavanemaga koos mindi 
lillepoodi ja pruut sai endale 
kauni pruudikimbu.

Kui on soov sind pulmavane-
maks ja DJ-teenuse pakkujaks 
kutsuda, kuidas sind leida?

Parim viis on ikka helista-
da, siis saame kõik plaanid ko-
he paika, aga ka e-kiri on vä-
ga oodatud. Minu kontaktid 
on   info@kuldar.ee  ja telefon 
58 188 184. Facebookist leiab 
mind  www.facebook.com/Pul-
maisaKuldarPajula
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Abielusõrmustel on piiramatud 
võimalused
Tavaliselt pannakse abielusõrmus vasa-
ku käe neljandasse sõrme, sest juba va-
nad roomlased teadsid, et sellest sõr-
musest läheb läbi vena amoris otse sü-
damesse ja sõrmus seob armastuse 
sümboolselt südamega. 

Sõrmustemaailmas toimuvast aitab 
selgust luua Sangla Juveelisalongi  oma-
nik Jevgeni Kampus.

„Oleme kullassepad Kullassepa tä-
navalt juba aastast 1975.  Nüüdsest tee-
nindavad Teid mitte ainult kodumaised 
meistrid, vaid oma ala asjatundjad ka 
teistest riikidest. 

Näiteks saate tellida individuaaltel-
limusena, oma kavandi või lihtsalt oma 
soovi järgi ehteid, mille kavandab disai-
ner, kes on kaheksa aastat töötanud di-
sainerina kuulsa  Damiani brändi juu-

res,“ tutvustab Kampus tegemisi. Sang-
la Juveelisalongis saab endistviisi ehteid 
ka parandada ning restaureerida. „Meie 
peamiseks tooteks on abielu ja- kihlasõr-
mused,“ lisab ta.

Kui on soov, et kihla- ja abielusõrmused 
oleksid ühe stiiliga, millist nõu annate? 

Ühtse stiili tagab juba see, kui mõle-
mad on tellitud ühest kohast ja valmis-
tatud sama meistri poolt.  Kihlasõrmu-
se tellimisel tuleks mõelda, milline sõr-
mus võiks tulevast abikaasat kõige roh-
ke rõõmustada. Karta ei maksaks valgest 
kullast või pallaadiumist sõrmuse telli-
mist. Täna on moes eri värvi väärismetal-
list sõrmuste üheaegne kandmine ja nii 
võib ühes sõrmuses kolme eri värvi kul-
da kasutada. 

Aastakümneid on sõrme pandud lihtsad 
kullast rõngad. Täna on sõrmustemaailm 
huvitavam nii materjalide kui stiili poo-
lest. Millised on trendid?

Abielusõrmuste kindel eelistus on tä-
napäeval valgest kullast või pallaadiu-
mist disainelementidega ja väikeste bril-
jantidega sõrmused. Tihti tellitakse ka 
kollasest või punakast kullast sõrmuseid, 
millest osa on valgest kullast või pallaa-
diumist. Samas ei ole ka kuhugi kadunud 
klassikalised kumerad ja sileda pinnaga 
sõrmused. Tuleks jälgida sõrmuste kand-
mise tava - klassikalised, poleeritud pin-
naga sõrmused kestavad ilma värsken-
damiseta n. ö. Igavesti. Disainsõrmused, 
kus tihti kasutatakse mateeritud pindu, 
vajavad aeg-ajalt värskendamist. Sõrmus-
te lihtviisil venitamine ei kehti kividega 
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sõrmuste puhul. Kividega sõrmuse suurendamisel 
tuleb traditsiooniliselt tükk kulda või pallaadiumi 
vahele joota. See on meie juures võimalik, kuid tu-
leb arvestada suuremate lisakulutustega, kui liht-
salt venitamisel.

 Tihti soovitakse erilisi ja omanäolisi sõrmuseid. Kui-
das käib loomine eritellimuse järgi? 

Meie salongis valmistatud kihlasõrmused on kas 
unikaalsed või valmistatud väiketiraazina.

Eritellimuse tavaline valmimistähtaeg on üks 
kuu. Olen samas teinud sõrmuseid ka järgmiseks 
hommikuks. Siiski on tark meistrile aega jätta, siis 
on ka tulemus parem.  

Millest tuleneb sõrmuste hind? 
Hind ei ole minu arvates kõige olulisem. Sõrmus 

ei pea olema kindlasti nii kallis, et see peiul nö. hin-
ge kinni lööb. Peaasi, et see tuleb südamest ja ees-
märki täidab.  Samas on hind märk selle kohta, kui 
küps ja heal järjel peig on. Peamine hinnakujunda-
ja on vääriskivi. Traditsiooniliselt on see briljandi 
lihviga teemant. Euroopas on eriti trendikad kolla-
sed teemandid ja neid on meil eriti suur valik. Natu-
raalse kollase teemantiga sôrmuse saab meilt alates 
500 eurost. Ülemist piiri pole, sest kõik on võimalik.

Meiega saab kontakti võtta ja oma soovi-
dest rääkida kas e-maili, kodulehe või telefo-
ni kaudu: www.sangla.ee, sanglasalong@gmail.
com, telefon 644 2313 või Jevgeni Kampus  
sanglajuveel@gmail.com, 56 560 250

www.sangla.ee Kullassepa 7, Tallinna vanalinn tel. 644 2313sanglajuveel@gmail.com

VALMISTAME JA MÜÜME  ABIELU- JA KIHLASÕRMUSEID 
VÕIMALIK TELLIDA NII MEIE KUI TEIE MATERJALIST
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 Presidental suite. Swissotel Tallinn. FOTOD: Swissotel

Sõrmus teemantide pealinnast Mumbaist ? Jah, see on võimalik

Kuldkroon on oma kolmekümne tegut-
semisaasta jooksul välja valinud pari-
mad partnerid kihla- ja abielusõrmus-
te tootjate seast Itaaliast, Saksamaalt, 
Prantsusmaalt ja Inglismaalt ning põh-
jamaadest. 

Omanäoliseid ehteid pakutakse aga 
ka otse Indiast, teemantide pealinnast 
Mumbaist.

Sageli öeldakse, et kihla- või abielu-
sõrmuse valikul tuleb eelkõige lähtuda 
hinnast. Kuldkroon soovitab siiski kõi-
gepealt lähtuda toote disainist ning lei-
da just see sõrmus, mis täielikult rahul-
dab. Seejärel saab kaaluda, kuidas vali-
tud ehe ka eelarvega kokku sobib, sest 
sõrmust saab pakkuda väga erinevatest 
materjalidest. Erineva väärismetalli ja 
proovi valik võib sõrmuse hinda mõju-
tada kuni kolm korda, ilma et välimuses 
toode oluliselt eristuks.

Oluline hinnavahe võib tulla ka valge 
ja kollase kulla valikust: valge kulla su-
lami saamiseks kasutatakse kullast kal-

limat ja tugevamat vääris-
metalli – pallaadiumi. Tu-
lemuseks on toode, mille 
puhta väärismetalli sisal-
dus on oluliselt kõrgem 
kui märgistuses näida-
tud kullaproov. 

Kahjuks kasutavad 
Eesti kullassepad val-
gest kullast toodete val-
mistamiseks sulamis ena-
masti niklit, mis võib aller-
gikutel põhjustada problee-
me. Pallaadium on plaatina-
rühma väärismetall, mille tu-
gevus ja kõvadus ületavad 
kulla omadusi.

Ehted saabuvad otse toot-
jatelt

Kuldkroon kasutab tarnijatena vaid 
usaldusväärseid tootjaid ning ei kasuta 
vahendajaid või hulgimüüjaid. Loodus-
likud teemandid saabuvad otse Antwer-

Swissôtel – luksuslik linnapulm, mis ei unune
Swissotel Tallinn aitab täita teie ereda-
mad unistused, kinkides mälestuse ko-
gu eluks. Pulmade korraldamine linna-
hotellis pole kindlasti paljude pruutpaa-
ride esimeseks valikuks, kuid omab mit-
meid eeliseid nii mõnegi teise alterna-
tiivi ees.

Swissotel Tallinna professionaalne 
meeskond on valmis teid valikute tege-
misel ning pulmapeo planeerimisel abis-
tama. Pakume koostöös pulmakorralda-
jaga pulmapäeva koordineerimist alates 
ettevalmistusest kuni peo lõpuni. Paar 
saab valida, kas Swissoteli pulmakorral-
daja aitab kogu peo organiseerimisega 
– kutsed, ruumide kaunistamine, õhtu-
juht, bänd, show jne – või toetab vaid mõ-
nes küsimuses. 

Sobilik igas suuruses peole
Swissotelis on võimalik organisee-

rida nii paaritunnine elegantne vastu-
võtt pärast registreerimist kui ka suure-
jooneline pulmapidu. Valida saab avara-
te ja kaasaegsete ruumide vahel, mis so-
bivad nii intiimsemateks koosviibimis-

teks kui ka uhkemateks pidustusteks. 
Suur peoruum mahutab banketistiilis 
kuni 300 külalist.

Kõik teenused ühes kohas
Pealinna südalinnas asuv peopaik 

on ideaalne lahendus pulmapaarile, kes 
hindab mugavust. Pruudil ja peigmehel 
on võimalik ennast valmis seada hotelli-
tubades, kust saab kiirelt edasi peosaali 

suunduda. Igaüks saab õhtul pidutseda 
just täpselt nii kaua, kui hing ihkab, ku-
na pidustuste lõpusirgel on nii pruutpaa-
ril kui ka külalistel võimalus rahulikku 
und nautida hotelli mugavates ning es-
maklassilistes numbritubades. Imelised 
söögid on garanteeritud nii peolauas kui 
hommikusööki nautides. Pürovel Spaa 
ootab kõiki lõõgastuma, et möödunud 
õhtu peohetki üheskoos meenutada. 

limat ja tugevamat vääris-
metalli – pallaadiumi. Tu-
lemuseks on toode, mille 
puhta väärismetalli sisal-
dus on oluliselt kõrgem 
kui märgistuses näida-

Kahjuks kasutavad 
Eesti kullassepad val-
gest kullast toodete val-
mistamiseks sulamis ena-
masti niklit, mis võib aller-
gikutel põhjustada problee-
me. Pallaadium on plaatina-
rühma väärismetall, mille tu-
gevus ja kõvadus ületavad 

peni teemandibörsi liikmetelt. Rohkem 
infot leiab Kuldkrooni kauplusest Räva-
la puiestee 6, ettevõtte kodulehelt www.
kuldkroon.ee, telefonilt 6103 950 või e-
maadressilt info@kuldkroon.ee 

www.kuldkroon.ee
info@kuldkroon.ee

Lai valik kihla- ja abielu-
sõrmuseid Tallinnas!

Lepi kokku kohtumine telefonil 5045 880
E-R 10-18, L-P kokkuleppel

Sõrmused Teile kuni 25% soodsamalt

Parim valik kihla- ja 
abielusõrmuseid Tallinnas!

Pakume personaalset konsultatsiooni meie salongis 
Rävala pst. 6, Tallinn. E-R 10-18, L-P kokkuleppel
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sõrmuseid Tallinnas!

Lepi kokku kohtumine telefonil 5045 880
E-R 10-18, L-P kokkuleppel

Sõrmused Teile kuni 25% soodsamalt

Parim valik kihla- ja 
abielusõrmuseid Tallinnas!

Pakume personaalset konsultatsiooni meie salongis 
Rävala pst. 6, Tallinn. E-R 10-18, L-P kokkuleppel
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 Kui soovi-
takse tellida 
ka külalistelt 
kingitavaid just 
pulmastiilis lilli 
pulma dekoori 
ühtsuse ja har-
moonia saavu-
tamiseks, saab 
pulmakutsele 
lisada ka lillepoe, 
kes siis organi-
seerib selleks 
sündmuseks 
vastavad pulma-
lilled. 

Pulmamaagia saabub Lillemaagiast
Ükski pulmapidu või tsere-
moonia pole täiuslik ilma val-
ge värvita, mis on ajast aega 
olnud puhtuse sümbol. Milli-
ne värv võiks aga valge kõr-
val veel koha sisse võtta? Lil-
lemaagia omanik ja florist 
Kristi Kranberg Kulbas teab 
soovitada.

“Kui pulmavärv on valitud 
ja plaan on pidu ja tseremoo-
nia teha keskmisest suure-
malt, võtke kindlasti appi flo-
rist, kes aitab teie soovid teoks 
teha,” sõnab ta. Kristi sõnul on 
küll isetegemise rõõm suur, 
kuid elu kaunimal päeval ei 
pruugi endal sellisteks ette-
võtmisteks aega olla.

Millest dekoorile mõeldes 
alustama peaks?

Kui vaadata laia maailma 
ja sirvida värskeid pulma-
ajakirju, siis praegu on moes 
lihtsad, vaba joone ja paljude 
eriliigiliste lihtsate lillede ja 
sobiva rohelisega ümarkim-
bud, mis on varte ümbert kok-
ku seotud kauni pulma- või 
kleidivärvi lindiga. Kanda on 
kinnitanud uus trend boho.

Mis on boho stiil ?

Boho on boheemlaslik 
stiil, esmapilgul kirju ja roh-
ke rohelisega, nagu looduski 
on. Kimpudel on peale vaa-
dates täiesti vaba vorm, pole 
kindlat raamitud ümarvor-
mi. Palju jagub erinevat ro-
helist taimematerjali. Ainult 
pael on see, mis annab pidu-
likkust ja pulmalikku hõngu. 
Sellist stiili kimpu on tegeli-
kult floristil kompositsioo-
niliselt kõige raskem teha ja 
kindlasti meie konservatiivsel 
inimesel ka raske vastu võtta, 
sest on harjutud, et pulm on 
printsessilikult õrnalt puhas 
ja väljapeetud, pärlite ja ki-
vikestega.

Kes tellib pruudikimbu?

Pruudikmbu tellib siiski 
enamjaolt pruut, sest täna-
päeva iseseisvad naised taha-
vad kindlad olla, et see on just 
nende unelmate kimp. 

Missugused on 
abielutseremoonia dekoori 
võimalused välitingimustes 
ja millised siseruumides? 

Välitingimustes tehakse 
Eestis kliimat arvestades suh-
teliselt vähe tseremooniaid, 
aga kindlasti on sellistel juh-
tudel tore kasutada lillede, 

taimematerjali ja kangaga 
dekoreeritud pulmakaarti 
või võimalusel kasutada kau-
nist loodust, näiteks puid pul-
makaareks painutatult, sa-
muti anda paelte, kanga, pit-
si, makramee ja muu taolise-
ga dekoreeritult pidulikkust 
ning omanäolisust. Kindlasti 
peaks kauni ilme saama tse-
remoonialaud ning dekoree-
ritud võiks olla ka pruutpaa-
ri “sillutatud tee” altari ette.   
Ohtralt kasutatakse küün-
laid nii välitingimustes kui 
siseruumides, sest need loo-
vad hubase ja piduliku hõn-
gu. Viimastel aastatel on Ees-
tis popiks muutunud kaunilt 
kanga, pitsi ja paeltega deko-
reeritud purgid nii küünla-
ümbristena kui ka lilleseade-
te alustena.

Missugused lilled on 
parimad talvisteks, kevad-
sügis- ning suvepulmadeks ? 

Lillevalikust on soovitav 
valida eelkõige pruutpaa-

ri lemmiklilli ja kindlasti ei 
pea selleks olema üks lill, see 
oleks igav. Nagu  firma nimi-
gi Pulmalilled ütleb, võiks 
põhililli olla mitu, sest neid 
kombineerides tuleb tulemus 
lummavam. Kuna praegu on 
enamik lilli aastaringi saa-
daval, siis tasuks kaaluda oma 
lemmiklillede juurde jäämist. 
Kui soovitakse tellida ka kü-
lalistelt kingitavaid just pul-
mastiilis lilli pulma dekoori 
ühtsuse ja harmoonia saavu-
tamiseks, saab pulmakutsele 
lisada konkreetse lillepoe, kes 
siis organiseerib selleks sünd-
museks vastavad  pulmalilled. 

Kus tehakse lillemaagiat?

Lillemaagia kauplus asub 
Hiiu Rimis, kus on esindatud 
pulmakaar, pulmadeks vaja-
minevad dekoratsioonid ja  
detailid. Lisaks on seal ka raa-
maturiiul pulmaraamatute ja 
ajakirjadega ideede ammu-
tamiseks. Rohkem infot leiab 
www.pulmalilled.ee.



Lisa oma päeva tõelist 
maagiat!

Richard 
Samarüütel

Mustkunstnik,
mentalist, koomik

Broneeri oma päev:

www.samarüütel.ee
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 Ilutulestiku 
võimas helide ja 
värvide mäng 
tagab tuge-
va ning üleva 
tunde. Nii suu-
rema- kui väik-
semamõõdulisi 
ilutulestikueten-
dusi on võima-
lik tellida igaks 
sündmuseks.   

Iga pulmapeo õhtuses osas 
toimub pulmatordi servee-
rimine ning pärast seda üha 
sagedamini suurejoonili-
ne ilutulestik. Triplex Eesti 
OÜ on valmis säravat show’d 
pakkuma üle Eesti.

Kuidas tellida oma pulma 
suurejooneliseks punktiks 
üks meeldejääv ilutulestik?

Kõigepealt sooviksime tea-
da pulmade toimumise aega  
ja kohta. Asukohta teades 
saab arvestada ka tekkivate 
lisakuludega nagu transport, 
tööaeg jne. Mida varem asjad 
kokku leppida, seda mugava-
malt saame tellida kooskõ-
lastuse kohalikult omavalit-
suselt, teavitada päästeame-
tit ja politseid.

Kas osta ilutulestiku teenus 
või valmistoode?

Ilutulestiku võimas helide 
ja värvide mäng tagab kind-
la peale tugeva ning üleva 
tunde ning nii suurema- kui 
väiksemamõõdulisi ilutules-
tikuetendusi on võimalik tel-
lida igaks sündmuseks.   

Kui proffidelt ilutulestikku 
tellides tuleb õigeaegselt ai-
nult arve ära maksta, siis tule-
värgi valmistoote ehk patarei 
puhul peab noorpaar ise han-

Pulma lõppakordiks 
olgu võimas ilutulest ik

kima vajalikud kooskõlastu-
sed ning teavitama pääste-
ametit ja politseid, kui saluu-
ti lastakse asulas või tiheasus-
tusalal. Ka tuleb silmas pida-
da, et paljude omavalitsuste 
territooriumil algab öörahu 
kella üheteistkümnest õhtul 
ning seega ei lubata saluuti 
enam hiljem lasta.

Mida veel ilutulestikku 
planeerides teadma peaks?

Ilutulestiku pikkusest on 
kordi olulisem ilutulestiku 
tihedus ja ülesehitus. See tä-
hendab, et kaetud on kõik ta-
sapinnad ja ilutulestik on ta-
sakaalus. Esmalt tuleb arves-
se võtta ilutulestiku ülesehi-
tust, seejärel laskude tihe-
dust ehk millise intervalliga 
ja kui palju korraga (millistes 
suundades) tähepomme tae-
vasse lendab.  Klient peab telli-
des usaldama pürotehnikuid, 
kes on aastaid projekte koosta-
nud ja ilutulestikke teostanud. 
Kui teile saadetud projekt tun-
dub liiga lühike, siis arvestage 
eelkõige seda, kui palju ole-
te nõus raha kulutama, et sa-
ma tihedusega ilutulestikku 
pikemalt nautida. Kui soovite 
eelarvet suurendamata tules-
tikku pikendada, siis kanna-
tab kvaliteet.

Millise summaga võiks 
noorpaar arvestada?

Professionaalsete ilutu-
lestike tellimisel peab arves-

tama summaga suurusjär-
gus alates 800 eurot. Müügil 
on ka selliseid tooteid, mida 
saab iga klient ise lasta, ja an-
name need üle koos kasuta-
misreeglitega.

Oleme ka sellisele lahen-
dusele mõelnud, et kui klient 
sisestab Youtube’i teda huvi-
tava toote koodi, saab ta nä-
ha, millise efekti see annab.

 Mida põnevat te veel 
pakute?

Meil on ka vanaaegne ka-
hur, millega saab pruudi 
neiupõlvenime ära saata. Kui 
ilutulestik ja kahuriga ni-
me ärasaatmine toimuvad 
ühes kohas, siis kahuripauk 
on noorpaarile kingituseks. 
Pakume ka pulmadesse häs-
ti populaarset tulekirja “SÜ-
DA”, mida ümbritsevad päi-
kesekiirtena kümme vulkaa-
ni. Tulekiri annab võimalu-
se jäädvustada kauneid pul-
mafotosid.  

Lisaks on noorpaarile pak-
kuda erineva pikkusega tordi-
vulkaane, erinevat värvi kuu-
maõhupalle, konfetti (paberi-
kahur), millest lendavad välja 
punased südamed.

Rohkem infot leiab www.
triplex.ee ja info@triplex.ee 
ning telefonil 50 54 619.
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Pulm meeldejäävaks 
Chixl Eesti fotoboksi ja 
fotopeegliga
Fotoboksi rent muutub pul-
mades iga aastaga üha po-
pulaarsemaks, sest see ei tä-
henda ainult mälestuseks 
prinditud fotosid, vaid ka lõ-
busat meelelahutust küla-
listele.

Fotoboks ei ole fotograa-
fi konkurent, sest see teenus 
pakub lõbusat meelelahu-
tust ning prinditud foto saab 
kohe kätte kohapeal. Foto so-
bib suurepäraselt noorpaa-
ri vastavatud külalisteraama-
tusse ja hiljem fotoalbumit 
kaunistama.

Chixl Eesti fototsoon koos-
neb fotoboksist ja pildistami-
se jaoks vajalikest aksessuaa-
ridest. Neid näiteid, kuidas 
meil kõik peo ajal on üles ehi-
tatud, näeb meie veebilehelt ja 
sotsiaalvõrgustikust.

Fotoboks paigaldatakse 
sündmuse eel ja võetakse ma-
ha vastavalt kokkuleppele. 
Paigaldusaeg on ca üks tund 
ning lahtimonteerimisele ku-
lub 30 minutit. 

Kui ilmastikuolud luba-
vad, saab fotoboksi paigalda-
da ka õue, kuid sellisel juhul 
on nõutav vooluvõrgu ole-
masolu.

Chixli teenuste valikus on 
kolme suurusega fotod – 10 x 
15, polaroid ja fotoribad. Fo-
to kujundatakse vastavalt iga 
peo iseloomule ja lisaks on 
pakkuda fotode jaoks küla-
listeraamatut.

Chixl Eesti  kohta leiab in-
fot www.chixl.ee kodulehelt 
ja parima pakkumise saami-
seks on saadaval sooduskood 
“Pulmad21” https://www.
facebook.com/chixleesti

Pruutkleit Tigasmo 
Moeärist
Pulmapäev on päev, mida 
ei unustata. Tehtud fotosid 
vaatavad hiljem lapsed, lap-
selapsed, ning kes meist ei 
sooviks end elu tähtsaimal 
päeval jäädvustada oma pa-
rimas olekus, parimas välja-
nägemises. 

“Pruutkleit on iga naise 
elus kõige tähtsam kleit ja 
kahtlemata iga pulma kesk-
punkt,” ütleb Tigasmo Moeäri 
disainer Hille Kask. Ta soovi-
tab külastada erinevaid sa-
longe ja proovida erinevaid 
tegumoode, et jõuda just sel-
leni, millest oled unistanud. 
“Võid nõu pidada emaga või 
hea sõbrannaga, kuid kind-
lasti kuula stilistide ja disai-
nerite soovitusi. Mingil juhul 
ära osta kleiti ainult pildi jär-
gi. Veendu, et kleit oleks häs-
ti õmmeldud ja headest ma-
terjalidest, et see istuks häs-
ti ja oleks mugavalt seljas. 
Sobita oma kleidiga kva-
liteetsed kingad ja sobi-
vad aksessuaarid,” sõnab 
disainer.

Kuigi pruutkleiti imet-
letakse pulmas rohkem, ei 
tohiks vähem tähtsaks pi-
dada peigmehe riietust. 
Jälgida tuleks, et see har-
moneeruks pruudi välja-
nägemisega. 

Tigasmo Moeäril on 
e-pood, kus iga huviline 
saab enda lemmiku välja 
valida ning siis endale ko-
ju tellida deposiitmaksu 
eest kas või neli kleiti. Ko-
dustes oludes saab pruut 
rahulikult välja valida sel-
le kõige sobivama kleidi, 
mis tema päeva kaunis-
tab. Samas e-poes on suur 
valik erinevaid aksessuaa-
re, mis on igas pulmas nii 
vajalikud. https://www.ti-
gasmo.ee/product-categ-
ory/pruutkleit/

K au neid el a mu si 
pruutkleidi valikul!

TIGASMO@TIGASMO.EE

WWW.TIGASMO.EE

TEL.  +372 661 6645

Müstiline peopaik 
Õnnepaleest 
paari sammu 
kaugusel
Õnnepaleest vaid paari sam-
mu kaugusel on ootamas 
Müstika Stuudio koos sobi-
vate pindadega pulmadeks, 
sünnipäevadeks ja muudeks 
tähtpäevadeks. 

Põnevate sündmuste jaoks 
on valmis kaks hubast saali  
(110 m2  ja 34 m2 ), praktili-
ne lounge’i-nurk kööginurga 
ning vajalikud lisaruumid, 
lisaks lai valik erinevaid ku-
junduselemente, heli- ja val-
gustehnika (helipult, kõla-
rid, lavavalgustus). 

Samuti pakutakse koha-
peal ja ka stuudiost väljas 
erinevaid show-programme 
ning tantsukoolitusi. 

Head partnerid catering’i-
firmadest katavad lauad just 
selliste roogadega, mida 
klient soovib.

Toome välja ühe võimaluse 
abielutseremoonia 
korraldamiseks koos 
vastuvõtuga:

• Müstika Stuudio rent 1 
h 50.-  (ettevalmistus- ja 
koristusaeg 25 eur/h)

• Olemas on: banketitoolid 
25 tk + muid toole 15 tk 

• Helivõimendus, 4 leed-
prožektorit laes

• Saali ühes otsas on vali-
da kas must lavakangas 
või roheline metsataust

• Dekoratsioonidest on 
olemas erinevaid leed-
tulesid, küünlajalgu, 
lampe ja laternaid, une-
näopüüdjaid jne.

• Suured ja väiksemad 
lauad 

• Pärsia stiilis vaibad 
Palju erinevaid taustakan-

gaid ja kardinaid. Lisainfo in-
fo@mystika.ee, telefon 52 45 
629, www.mystika.ee
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Tigasmo 

päeval jäädvustada oma pa-

“Pruutkleit on iga naise 
elus kõige tähtsam kleit ja 
kahtlemata iga pulma kesk-
punkt,” ütleb Tigasmo Moeäri 
disainer Hille Kask. Ta soovi-
tab külastada erinevaid sa-
longe ja proovida erinevaid 
tegumoode, et jõuda just sel-
leni, millest oled unistanud. 
“Võid nõu pidada emaga või 
hea sõbrannaga, kuid kind-
lasti kuula stilistide ja disai-
nerite soovitusi. Mingil juhul 
ära osta kleiti ainult pildi jär-
gi. Veendu, et kleit oleks häs-
ti õmmeldud ja headest ma-
terjalidest, et see istuks häs-

FOTO: Freepik.com
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 Eriliseks teeb 
need muidugi  
gigantne suurus - 
neist lihtsalt ei saa 
mööda vaadata!

Gigant lillede maagia 
pulmatseremoonial
Abielutseremoonia dekoori-
na ollakse harjunud nägema 
kauneid lilli, kõrgetel posta-
mentidel uhkeid ja lopsakaid 
seadeid erinevatest taime-
dest. Lisaks palistavad noor-
paari teekonda kauni tsere-
moonialauani põlevad küün-
lad. Üks on aga kindel - iga 
paar soovib just enda pulmas 
midagi pisut erilisemat ja põ-
nevamat näha. Ehk on selleks 
gigantsed lilled? 

Mida need kaunid suured 
dekoratsioonid endast täpse-
malt kujutavad, räägib lille-
meister Riina Kikas.

Sinu töötoas kõrgub palju eri-
nevaid tõetruid roose, liiliaid 
ja teisi lilli, mis on tõesti suu-
red ja kaunid. 

See on minu kirg luua rõõ-
mu, ilu ja rahu ja midagi eri-
list meie ümber. Olen ala-
ti võimaluste piires valmis 
noorpaare aitama, kaasa mõt-
lema ja ole avatud uutele väl-
jakutsetele. Teen oma tööd 
südamega, sest mulle tõesti 
väga meeldib noorpaaridele 

pakkuda teistmoodi ilu. Lil-
led, mis minu käe alt tulevad, 
on võimalikult  ehtsa välimu-
sega, aga ka kunstipärased 
ja loodud omas võtmes. Eri-
liseks teeb need muidugi gi-
gantne suurus – neist lihtsalt 
ei saa mööda vaadata!

Pulmapäeva kõige hardam 
hetk on kahe armastava süda-
me pidulik ühendamine ehk  
abielutseremoonia, mis võib 
toimuda vabas looduses, peo-
koha läheduses, noorpaari ko-
dutalus, mererannas. Kuidas 
kaunistada tseremooniapai-
ka suurte lilledega?

Saame  pakkuda  pulmatse-
remoonia pidulikuks läbivii-
miseks suuri ja massiivseid, 
kuid vägagi piduliku vormi-

ga valgeid roose ja suuri 1,6–
2,4 meetri kõrguseid õhulisi 
sulgi. Need gigantlilled val-
mivad meie Tallinnas asuvas 
töötoas puhtalt käsitööna ja 
iga pulma jaoks võime teha 
täiesti eraldi lilled. Olemas-
olevaid rendime me hea mee-
lega. Suuri sulgi saab kasuta-
da nii tseremoonial kui moo-
dustada neist ägeda fotoseina, 
mille ees võivad poseerida nii 
külalised kui noorpaar.

Saan aru, et gigantseid lilli ja 
sulgi on võimalik ka rentida?

Jah, aga ka müüa, kui on 
soov neid päriseks endale saa-
da, sest need sobivad hiljem 
ka koju kenaks dekooriks. Mis 
saaks olla parem, kui õitesse 
salvestunud pulmapäeva hea 
energia! Selliselt laetud lilled 
kannavad ka kodus head ener-
giat ja laevad koduõhku posi-
tiivsusega.

Meie tööde ampluaasse 
kuuluvad  veel  suured paber-
lilled, aga nende miinuseks 
on vihmane pulmapäev. Küll 
aga sobivad need imeliselt 
pulmaruumide dekooriks. 

Suuri gigantlilli saame val-
mistada üksikult, komposit-
sioonidena ja soovide alusel 
erinevaid värve, sest pulma-
des on põhivärv sageli väga 
oluline detail. Paigutame lil-
led ja suled tseremooniaalal 
nii, et piltidel tuleks nende 
suurus esile. Noorpaar saab 
nii imelised pildid, mida  on 
võimalik nautida järgnevad 
pikad abieluaastad.  

Sa pakud ka tseremoonia-
kohta kohaletulemise tee-
nust, mis on abiellujaile vä-
ga mugav.

Küsige julgelt pakkumist – 
me aitame teid üle Eesti! Too-
me ise lilled kohale ja paigu-
tame vastavalt etteantud pul-
maplaanile need täpselt nii, 
nagu soov. Meie gigantlille-
dega saab dekoreerida iga pi-
dulikku sündmust, olgu tegu 
sünnipäeva, juubeli, firmapeo 
või pulmaga. Töödest saab to-
reda pildilise ülevaate Gigant-
lillede Maagia  Instagrami ja 
Facebooki kontodelt või kirju-
tage aadressile kikas.riina@
gmail.com



Koostöös noorpaariga 
valmivad pulmadeks 
maitsekad ja isikupärased:

  kutsed ja kaardid
  fotoalbumid
  külalisteraamatud
  kingilaekad
  kohakaardid
  ametimärgid
  dekoratsioonid

www.paberihaldjas.ee
evelin@paberihaldjas.ee

     Paberihaldjas
     paberihaldjas
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 Viktusel on 
aastatega tek-
kinud kindlad 
koostööpartne-
rid, keda või-
me usaldada ja 
soovitada. Meile 
ei ole probleem 
leida noorpaarile 
telk, põrand, lava 
või lilleseadeid 
ja dekoratiivseid 
elemente, kui 
selleks on soov ja 
vajadus.

Apet iitsed ampsud pulmalauale

Peo planeerimisel on üks suu-
remaid ja aeganõudvamaid 
küsimusi pulmalaud – mida 
see sisaldada võiks ning mis 
on need head palad, mis kee-
led ja meeled ärataks. Sünd-
mustemaastikul pikki aastaid 
tegutsenud Viktus Catering 
saab siinkohal appi tulla.

Müügijuht Merily Lend üt-
leb, et nende ettevõte värsken-
dab oma menüüd kahel korral 
aastas, et uute maitsekooslus-
tega üllatada. “Kui pruutpaa-
ril endal puudub visioon sel-
lest, mis laual olla võiks, siis 
esitame kindlasti palju abis-
tavaid küsimusi ning vastus-
te põhjal teeme endapoolse 
pakkumise,” selgitab ta pul-
malaua planeerimise esimesi 
samme. Lendi sõnul pannak-
se iga menüü kokku koos tel-
lijaga ning lõplikku menüüd 
saab minna nende juurde ka 
proovima.

Millised serveerimisvõimalu-
sed täpsemalt on?

Toitu annab serveerida nii, 
nagu fantaasia ja peopaik se-
da lubab. Vastavalt serveeri-
mise stiilile ja menüüle saab 
vastuvõtud jagada kolmeks.  
Kõige levinum vastuvõtu stiil 
on bankett, mis tähendab 
laua taga istumist koos osali-
se või täisteenindusega. 

Erapidudel on kõige levi-
num toidu serveerimise viis 
buffee, kus kogu toit on ühe-
le lauale serveeritud ja küla-
lised saavad ise vastavalt oma 
maitse-eelistustele head ja pa-
remat valida. See stiil on ole-
muselt vabam, sobib ajaliselt 
pikema peo puhul ning vajab 
vähem abistavat personali. 

Saab ka nii, et toit kantak-
se ette ehk külalised  istuvad 
laua taga ja kõik käigud ser-
veeritakse otse külalisele. Tao-
line lähenemine on olemuselt 
kindlasti pidulikum ja vajab 
suuremat hulka teenindajaid 
ja köögipersonali.

Võimalik on ka püstijala- 

ehk furšett-vastuvõtt, kus toi-
dud on serveeritud selliselt, et 
külaline saab hakkama ainult 
kahvliga süües. 

Kokteilivastuvõtt toimub 
samuti püsti, kuid serveeri-
takse canapee-tüüpi suupis-
teid, mida on mugav süüa. 
Suupisteid võib serveerida nii 
kandikul kui ka lauale servee-
rituna. 

Vastuvõtu puhul kasuta-
takse pukklaudu, mille peale 
saavad külalised oma taldri-
ku ja pokaali toetada. 

Tavapäraselt kasutatakse 
seda stiili ajaliselt lühemate 
sündmuste puhul või kui peo-
ruum jääb kitsaks.

Tänapäeval ei ole catering-et-
tevõte pelgalt toitlustaja, vaid 
partner, kes pakub täisteenust 
alustades mööbli ja telkide 
rendist, lõpetades floristitee-
nusega. Mida saate teenuse-
na noorpaaridele selles osas 
pakkuda?

Viktusel on aastatega tek-
kinud kindlad koostööpart-
nerid, keda võime usaldada 
ja soovitada. Meile ei ole prob-
leem leida noorpaarile telk, 
põrand, lava või lilleseadeid 

ja dekoratiivseid elemente, 
kui selleks on soov ja vajadus.

Millest te teistest catering’i-
dest erinete? 

Igal catering’i-ettevõttel on 
oma nägu ja käekiri ning just 
see eristabki. Meie eesmärk 
pole niivõrd erineda teistest 
catering’i-ettevõtetest, kui-
võrd pakkuda võimalikult 
head maitseelamust, mis rää-
giks ise enda eest. 

Kuidas huvilised teid üles 
leiavad? 

Praegu ongi õige aeg ha-
kata mõtlema järgmisele su-
vele, sest hetkel saate valida 
just endale sobiva kuupäeva,  
peokoha, korraldaja, esineja, 
õhtujuhi, toitlustaja jne. Jul-
gustame võtma varakult pak-
kumisi, et paika panna suu-
rem visioon ja eelarve, ning 
siis jääb piisavalt aega seada 
paika iga detail selleks täht-
saks päevaks.  

Ootame kirju aadressile 
peolaud@viktus.ee, konsul-
tatsiooni saab numbril 55 52 
5262. Soovi korral saab kohtu-
da Viktus Kohvikus aadressil 
Toompuiestee 4, Tallinn. 
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Joogitrendid uuel pulmaajastul

Pulmapidudel oleme harjunud nägema 
alkohoolseid jooke kas laudadel servee-
rituna või eraldi kokteililauana, kus iga 
külaline ise endale sobiva joogi meister-
dab. Vahel on peole tellitud eraldi kok-
teilimeister, kes valmistab igale pulma-
külalisele just tema soovide järgi maits-
va kokteili. Muide, viimane võib olla ka al-
koholivaba.

Uus aeg aga nõuab värsket lähenemist 
ka joogiserveeringule. Punch Drinksi tu-
rundusjuht Joosep Raudsepp räägib, mis 
selles vallas toimumas on.

Mis on Punch Drinks ?
Punch Drinks on Tallinnas paiknev 

joogivabrik, mis valmistab oma koktei-
lilaboris ainulaadseid öko-karastusjooke 
ja -kokteile. Kõik meie joogid on valmis-
tatud naturaalsetest infusioonidest, mis 
tähendab, et säilitusaineid, maitsetugev-
dajaid ning üleliigset suhkrut meie too-
dangus ei leidu. Punch sündis meie jaoks 
reaalsest probleemist, kui avastasime, 
et poelettidelt võib leida sadu erinevaid 
jooke, kuid mitte ühtegi kvaliteetset val-
miskokteili. Sealt hakkaski ideed arene-
ma. Lühikese ajaga oleme suutnud nop-
pida ka mitmeid rahvusvahelisi auhin-
du, mis annavad tunnustust, et valitud 
on õige suund.

Olete Eesti Pulmamessil tutvustanud oma 
kokteililabori džinnikokteile ja karastus-
jooke, mis kõik on veel lisaks ka ökomär-
gisega.

Ökomärk on justkui kvaliteedipitser, 
mis kinnitab, et toode on valmistatud 
kvaliteetsest toorainest, mida on kasva-
tatud jätkusuutlikult ning mis ei ole töö-
deldud hirmsate kemikaalidega. Tarbijad 
on muutunud järjest nõudlikumaks oma 
toidu- ja joogivaliku koostisosade suh-
tes ning ökomärgistus on siinkohal hea 
viis, kuidas nõudlikule tarbijale paremi-
ni silma jääda.

Te valmistate ka alkoholivabu kokteile 
ja lisaks on teie ettevõttel veel üks mis-
sioon. Milline? 

Kuna üheks meie uueks tooteliiniks 
on vaadikokteilid, siis selle kontseptsioo-
ni tutvustamiseks oleme loonud pilku-
püüdvad mobiilsed baarilahendused, 
mis toimivad suurepäraselt ka iseteenin-
duse põhimõttel. Kõikide nende lahen-
duste osaks on spetsiaalsed vaadisüstee-

mid, mis lubavad külalistel iseseisvalt 
endale meelepäraseid jooke serveerida. 
Rõhk sõnal serveerida, sest külalistel on 
tarvis vaid täita oma klaas jää ja sobiva 
garneeringuga ning leida õige “kraan”. 
Meie võimekam baarisüsteem suudab 
pakkuda korraga kuni kümme erine-
vat jooki. Joogivalik on lai ning kõik ret-
septid on lihvitud meie peamiksoloo-
gi Mihkel Kahni poolt, kes kannab het-
kel ka Eesti parima baarmeni tiitlit. Va-
likus on nii populaarseid lemmikuid na-
gu džinn-toonik või mojito aga ka eksklu-
siivsemaid jooke, olgu selleks siis Whis-
key Sour või hoopiski Espresso Martini.

Meil on ka väga mugav ja keskkonna-
sõbralik lahendus, kus ei pea muretsema 
allesjäävate poolikute pudelite või tekki-
va taara pärast. Ilmekas näide on, et üks 
vaat suudab säästa kuni 30 kg üleliigset 
pakendit.

Mis joogid peaksid olema valikus, kui eri-
nevate maitse-eelistustega külalisi on 
kutsutud 80? 

Iga pidu on natukene oma nägu ning 
konkreetse lahenduse paneme paika 
koos noorpaariga, kuid joogikaart ei pea 
ilmtingimata olema liiga lai. 

Kindlasti peaks valikus olema mõni 
lihtsam kokteil, mida teavad ja tunnevad 
kõik (näiteks džinn-toonik). Kui üks-kaks 
lihtsamat jooki on valitud, siis hea mõte 
on sinna kõrvale pakkuda midagi hoo-
ajalist – suvel sobivad selleks igasugused 
spritz’id (nt Aperol Spritz). Mõelda võib 
ka millegi üllatava peale, näiteks mida-
gi eksootilist, mida suur osa külastajaid 
varem proovinud ei ole.  Kui tavapärasel 
moel nõuaks juba ainuüksi kolme erine-
va kokteili pakkumine kümnete kastide 
viisi erinevaid komponente: kanget alko-
holi, toonikuid, mahlasid jms, siis vaadi-

kokteilide puhul selle pärast muretsema 
ei pea. Kõik on juba valmis tehtud.

Kui noorpaar soovib oma külalisi uue-
laadse alkoholi serveeringuga üllatada, 
siis millal nad peaksid teie poole pöör-
duma?

Kui huvi on konkreetselt vaadilahen-
duste vastu, siis mida varem, seda parem.

Kui palju võiks peo ajal avatud kokteili-
baar kliendile maksma minna?

Konkreetne hind sõltub muidugi ko-
gustest ning joogivalikust, kuid suuda-
me pakkuda lahendusi nii 50 kui ka 500 
külalisega üritustele. Kuna vaadikoktei-
lide puhul eraldi kohapealset joogimeis-
terdamist ei toimu, siis tuleb märkimis-
väärne kokkuhoid juba ajakulu ja inim-
ressursi arvel. Et mitte liiga umbmää-
raseks jääda, võib tuua näite populaar-
se džinn-tooniku põhjal: 30-liitrise vaa-
di hind jääb suurusjärku 175–200 eurot, 
millest jätkub ligikaudu 150 serveerin-
guks. Joogivalik on meil lai ning täpse-
ma hinnakirjaga tutvumiseks tasub jul-
gelt ühendust võtta.

Kas jooke saab ka enne pidu degustee-
rida?

Ikka. Meil on Tallinnas oma show-
room, kus on hea joogimenüüd degus-
teerida ning vaadikokteilide kontsept-
siooniga lähemalt tutvust teha. Ootame 
kindlasti külla.

Kuidas teid leida?
Kõige lihtsam on piiluda meie kodu-

lehele www.punch.club, kus saab põ-
gusa ülevaate meie jookidest ning tege-
mistest. Konkreetsemate küsimuste kor-
ral võib julgelt kirjutada info@punch-
drinks.com

Tähelepanu! 
Tegemist on alkoholiga. 

Alkohol võib kahjustada teie tervist.



Tähelepanu! 
Tegemist on alkoholiga. 

Alkohol võib kahjustada teie tervist.
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 Kuid ega pidu 
pidamata jää! 
Turule on tulnud 
täiesti uudne 
makselahendus, 
millega on liitunud 
ka Südamemaja, 
et võimaldada 
oma noorpaaridele  
unistuste pulm, 
olgu see siis suur 
või väike. 

Tiia Tamberg
www.sydamemaja.ee
www.facebook.com/Sydamemaja.ee

Pulmapidu raha taha ei takerdu!

Pulmade korraldamine võib 
olla üsna kulukas ettevõtmi-
ne ja seda just siis, kui plaan 
on korraldada midagi suure-
mat ning uhkemat. Pidu koos 
50–100 külalisega mõisas 
gurmeesöögi ja ööbimisega 
ei pruugi aga jääda vaid unis-
tuseks, kui võtta kuulda ko-
genud pulmakorraldajate ko-
gemusi.

Pulmakorraldust on või-
malik teostada igasuguse eel-
arvega, sest kõik oleneb noor-
paaride soovidest – milline on 
peo stiil, millised peokoha 
eripärad, kui palju on külalisi 
jne. Praegu eelistavad nii mõ-
nedki noorpaarid abielluda 
kahekesi või lähiringis.  Tean 
aga mitmeid, kes ütlevad, et 
privaatse peo näol on tegu 
hea ettekäändega, sest suu-
reks pulmapeoks lihtsalt ra-
ha ei jagu ning väheste vahen-
dite tõttu jääb tõeline unistus 
suuremalt teostamata. 

Pulmakorraldaja abil eelar-
ve paika

Kui noorpaari sooviks on 
siiski suur pidu korraldada, 
soovitan neile kindlasti pik-
ka, umbes ühe-kaheaastast 
planeerimist. Miks? Olles eel-
arve soovide põhjal kokku 
saanud, saab noorpaar ker-
ge vaevaga planeerida oma 
pulmakulutusi nii, et iga kuu 
kantakse vastav summa eral-
di pangakontole. Nii ongi ka-
he aasta pärast vajalik sum-
ma koos ja eraldi selleks ots-
tarbeks laenu võtma ei peagi.

Kes ei malda oodata
Kuid ega pidu pidamata 

jää! Turule on tulnud täiesti 
uudne makselahendus, mille-
ga on liitunud ka Südamema-
ja, et võimaldada oma noor-
paaridele  unistuste pulm, ol-
gu see siis suur või väike. Sel-

leks toredaks makselahendu-
seks on MODENA – maksa hil-
jem kuni 3 osas. 0% intress ja 
0 € lisatasu. 

 
Kellele modena on mõeldud?

Inimesele, kes ei soovi ku-
lukat järelmaksulepingut sõl-
mida, vaid soovib mugavalt 
ajatada enda makseid pikema 
perioodi peale ja hoida kulu-
tusi kontrolli all.

Kuidas toimib?
Vali Südamemaja pulma-

korraldaja abiga teenused ja 
tooted, mida soovid oma pul-
mapäeva teostamiseks. Pul-
makorraldaja sisestab andme-
baasi kliendi telefoninumbri, 
e-posti aadressi ja ostukorvi 
summa. Klient saab 5 sekun-
di jooksul SMSi koos Modena 
lingiga. Klient tuvastab end 
läbi Smart-ID või Mobiil-ID 
PIN1 krediidikontrolliks. Kui 
taust on korras, allkirjastab 
klient tehingu läbi PIN2 ja ost 
ongi sooritatud. Klienditee-
nindaja näeb oma arvuti ek-
raanilt, et “leping allkirjasta-
tud” ja ongi kõik. Modena pa-
kub: 18–21 a maksimum os-
tukrediit 300 €, 22–75 a mak-
simum ostukrediit 3000 €.

Kui tavaliselt soovitakse 
järelmaksude puhul näha 
inimese vähemalt kuue kuu 
ametlikku sissetulekut ning 
laenu saades on lisatasud ena-

masti röövellikult suured, siis 
Modena toimib teisiti. Mak-
selahendus on läbipaistev ja 
mugav ning raha on kole sõ-
na. Kasutame pigem väljendit 
“ostukrediiti saavad kõik, kel 
korralik maksekäitumine”.

 
mis vahe on järelmaksul ja 
modena maksesüsteemil?

Modena võimaldab tasuda 
kuni kolmes osas teenuste ja 
toodete  eest ilma järelmaksu-
lepingut tegemata ning seda 
kõike intressi ja teenustasude-
ta. Samuti ei pea klient täitma 
pikki andmevälju ning avalda-
ma oma isiklikke finantsand-
meid. Järelmaksu puhul on va-
ja üldiselt täita 14 rida andme-
välju (sissetulekud, olemasole-
vad laenukohustused, eluko-
had jne) ning loomulikult li-
sandub ka intress ning muud 
teenustasud. Inimese tuvas-
tamisest kuni Modena teenu-
sega maksmiseni kulub aega 
keskmiselt 50 sekundit. Seda, 
kui kiirelt toimub tagasimaks-
mine, saab noorpaar ostu soo-
ritades ise määrata.  Maksi-
mumarv osamakseid on kolm 
ning maksimumaeg tagasi-
maksete sooritamiseks 90 päe-
va. Kel soov summa varem ta-
suda, saab seda mõistagi teha. 
Lisainfot Modena kasutamise 
kohta saab e-posti aadressilt 
sydamemaja@gmail.com või 
telefonilt  56 721 444.
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Pulmaleht38 Pulmavanem SaSS nixon  

 Kaasaegne pulma-
vanem on kindlasti 
hea psühholoog, kes 
oskab alati iga selts-
konna käima tõmma-
ta... ka siis, kui näiteks 
muusikud ei saa rah-
vast tantsuplatsile. 

Pulmavanem puhub peole hinge sisse
Pole pidu ilma naeru ja muusikata! Sel-
leks, et sündmus nii pruutpaarile kui kü-
lalistele südamesse poeks ning meel-
de jääks, kannavad kõige muu keskel 
hoolt pulmavanemad. Eestis andekaid 
ja ajaga kaasas käivaid pulmavanemaid 
jagub ning üheks neist on Sass Nixon, 
mees, kes valdkonnas tegutsenud juba 
pikki aastaid.

“Kui noorpaaril on plaanis suurem 
pulmapidu, siis on kindlasti vaja pul-
mavanemat, kes võtaks ohjad enda kät-
te, et pidu vaid jooma- ja söömapeoks 
ära ei vajuks,” ütleb Sass, kes soovitab 
peo planeerimise faasis kohtuda mitme 
pulmavanemaga, et erinevate käekirja-
de ja lähenemisviiside seast endale sobi-
vaim leida.  “Kui teil tekib kohtudes ko-
he  õige tunne, siis see pulmavanem on-
gi just see,” sõnab ta.

Sa oled peojuht, lisaks ka DJ ja kannad 
hoolt valgustuse eest. Kindlasti oled sa 
õige inimene ütlema, milline muusika-
line kooslus pulmadesse sobida võiks?

Eestis on palju häid bände alates ni-
pernaadlikest trubaduuridest, lõpeta-
des suurte koosseisudega. Alati paneb as-
ja paika rahakott. Kui on raha, siis saab 
pulma kutsuda vabariigi mastaabis tun-
tud artiste. Kuid kindlasti ei sobi kutsuda 
pulma rasket rokibändi mängima & mä-
rulitama, kui tegu pole just stiilipulma-
ga. Saan aru, kui noorpaarile on see muu-
sikastiil meeltmööda, kuid mida teevad 
vanemad pulmalised, kes ei lembi käre-
dat muusikat ja kes on veidi teisest ajas-
tust? Paar aastat tagasi oli mul juhus, kus 
Saku Mõisa oli pulma kutsutud tuntud 
rokk-bänd. Noortele meeldis see väga, 
kuid ligi 50% pulmalistest lahkus bändi 
esinemise ajal saalist ja üks kuri härras-
mees tuli vihaselt minu juurde ja ütles, 
et kas tahate meid ära tappa???  Reegli-
na aga ei saa rokki viljelev koosseis vaik-
selt mängida, sest vaikselt mängides ei 
joonistu välja rokile omased segmendid.

Milline peab olema pulmabänd, mis tõm-
baks tantsuplatsile nii noored kui vane-
ma generatsiooni esindajad?

Kindlasti peab olema pruutpaaril või-
malus bändi kuulata! Igal tõsiseltvõe-
taval bändil on oma koduleht, kus ka 
muusikalised näited olemas. Iga kaliib-
riga bänd esineb rutiinselt ka avalikel 
üritustel – restoranides, pubides, klubi-
des jne. Soovitan võtta bänd, kus on või-

malikult palju naturaalpille: trummid, 
kitarrid, puhkpillid. Selline kooslus an-
nab pidulikkusele erilise rõhu! Kindlas-
ti pole hea variant, kui kutsute kaheme-
he- või ühemehe-bändi, kes mängib nn 
isemängijal, kus kõikide lugude arran-
žeeringud on sarnased nagu kaks tilka 
vett... See on kõige odavam muusika te-
gemise viis ja asi on sellisel juhul profes-
sionaalsusest piisavalt kaugel. Kuid sel-
liseid bände jääb õnneks üha vähemaks. 

Praegused ühe- või kahemehe-bän-
did on teinud oma lugudele korralikud 
põhjad (fonogrammid), mille peale laul-
dakse ja mängitakse ka veel mõnda pil-
li (näiteks kitarr, saksofon, suupill jne). 
Selliseid bände julgeb alati soovitada, 
kuna põhjad on tehtud tasemel pillide-
ga ja sound on hea! Kandva brändi bänd 
mängib ka teie lemmiklugusid – korra-
lik muusik suudab kiiresti selgeks õp-
pida loo, mida tahate oma pulmas kuu-
lata – loo, mille saatel teha avavalssi jne. 

Kindlasti peab olema bändil ka subs-
tantiivne helitehnika. See aeg, kui tuldi 
kahe väikese kõlariga statiivi otsas, hak-
kab ümber saama. Jah, need kaks väikest 
kõlarit mängivad küllalt kõvasti, et lärmi 
teha; kuid ilma bassikõlarita (subwoofer) 
on asi lahja, muusika ei kõla mahedalt. 
Bassikõlar ei tähenda alati, et muusika 
peab kurdistama, vaid ikka seda, et muu-
sika kõlab ka vaikselt mängituna kva-
liteetselt ja pole ülevõimendamist, mis 
on tavaline kahe väikse kõlariga bändi-
de juures. Hea on kõike seda bändi käest 
eelnevalt ka küsida. Igal koralikul bändil 
on selline tehnika olemas. Hea, kui bän-
dil on ka valgustehnika: piisab par-tüü-
pi prožektoritest, mis valgustavad esine-
jat. Samuti on imetore, kui bändil on sel-
jas esinemiskostüümid.  

Palun nimeta bände, keda julged alati 
soovitada?

Hea meelega! Karavan – suur koos-
seis ja sobib alati igale peole ja igale ea-
le! Apelsin, Kukerpillid, Untsakad, Leh-
makommionud,  Nukker Kukeke, Bad 
Orange, James Werts Band, Ska Faktor, 
Projekt – need on kõik suure koosseisu-
ga bändid. Väiksematest line-up’idest on 
prioriteedis alati: PS Troika, Ivetta Trio, 
Antti Kammiste & Meelis Punder, Mal-
be Tuul, Smile. Samuti on sooloartistid 
pulmades väga teretulnud: Anne Ves-
ki, Koit Toome, Uku Suviste, Birgit Õige-
meel, Ivo Linna (koos Anti Kammistega) 
jpt. Vabandan, kui mõni artist jäi maini-

mata – panin kirja need nimed, kes esi-
mesena meelde tulid, kuna nendega on 
pidevalt ka esinetud.  Kui aga finantsvõi-
malused ei küüni suurema bändini, siis 
parem võtke DJ.  

Kindlasti on hinnalt odavate bändide 
seas häid muusikuid, kuid oma praktikas 
pole ma veel sellist asja kohanud. Mida 
pean ma silmas halva (loe: odava) bändi 
all. Esiteks müügihind. Sellised bändid ei 
esita arvet, töötavad nn mustalt. Oma vä-
limuse eest hoolt ei kanta – laval ollakse 
sama riietusega, millega igapäevastes te-
gemistes. Harv pole ka juhus, kus laval ol-
lakse ebakaines olekus. Olen kohanud ka 
erandeid, kuid need olid noored muusi-
kakooli õpilased ja nende tehniline män-
gutase ületas mitmeti nii mõnegi tun-
tud bändi taseme. Hinda nad aga küsi-
da ei julge, kuna on alles oma tee alguses. 

Võin julgelt soovitada – muusikatu-
dengid. Nad ei küsi suurt honorari, küll 
aga teevad oma tööd südamega ja siin 
võib nii mõnegi apsaka andeks anda ehk 
sellise koosluse puhul ei panegi vigu tä-
hele. Noorte vitaalsus kandub publiku-
ni, tekib sünergia ja peo lõpptulem on 
suurepärane!

Paljud kutsuvad oma pulma vaid ühe DJ, 
kes kannab hoolt nii tseremoonia muu-
sika, õhtusöögi muusika kui tantsumuu-
sika eest. Kas see, et üks inimene kõike 
teeb, on hea mõte?

Tänases pulmamaailmas, kus igat 
pulmakorralduse detaili vaadatakse eral-
di üle ka maksumuse osas, on see hea 
idee. Pakun sellist teenust ka ise. Eelkõi-
ge arvan, et DJ (diskor) on persoon, kes 
on muusikaga kursis, ja inimene, kellel 
on suured kogemused rahva tantsuta-
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misel. Arvan, et noor 20aastane DJ pole 
oma nooruse tõttu veel piisavalt koge-
nud, kuna kogemused tulevad aastate-
ga ja pulmas mängides peab DJ tunne-
tama kogu pulmaseltskonda, kuhu kuu-
luvad ka vanema generatsiooni esinda-
jad. Leian, et siin loeb kindlasti eelkõige 
rahva tunnetus ning erudeeritus muu-
sika valdkonnas. Pulmaturul on õnneks 
pulmavanemaid, kes ka DJ teenust paku-
vad. Sealjuures saavad nad mõlema üles-
andega hästi hakkama. Kuid ka siin peab 
olema ettevaatlik, sest nii mõnigi komp-
leksteenuse pakkuja on huvitatud töö 
endale saamisest, lubades kokku maad 
ja ilmad, kuid kui läheb rahva tantsuta-
miseks, lastakse muusikat arvutis kok-
ku pandud playlist’i alusel ja väga kaht-
lase tehnikaga. Alati varustab korralik 
DJ oma pakkumises ka korraliku heli- ja 
valgustehnikaga. Ei kujuta endale ette, 
kuidas saab pakkuda poolikut teenust, 
kus näiteks puudub korralik helivõimen-
di, valgusest rääkimata. Me elame ome-
tigi XXI sajandil, mil head tehnikat saab 
rentida ning paljudel korralikel diskori-
tel on oma isiklik ja kvaliteetne tehnika. 
Kui keegi oponeerib, et kahte asja ei saa 
korralikult teha – siis vaidlen vastu! Saab, 
sest ilma abiliseta selliseid ettevõtmisi ei 
tehta! Kuulun ka ise sellesse kategoorias-
se ning kui pakun pulma koos DJ teenu-
sega, on mul kindlasti assistent kaasas.

Millised on siiski kriteeriumid?
Hea diskor omab originaalplaate või 

siis litsentseeritud muusikat (reprolit-
sents) ning ei tegele piraatlusega. See on 
hea tava. Nii nagu heal muusikul on fir-
mapill, sarnaselt on heal DJ-l korralik fo-
noteek, mida ta ei pea häbenema. Kind-
lasti on DJ tehnikaga sina peal ja teeb 
tööd korraliku heli- ja valgustehnika-
ga. Hea rahva tunnetus – millal on õige 
hetk teatud lugu mängima panna jne... 
Suure lisaväärtuse annab DJ-le hea mik-
simise oskus ja stabiilse helikvaliteedi ta-
gamine sündmuse käigus. DJ, kes esineb 
pulmas, ei peaks ka mikrofoni pelgama, 
kuigi seda spetsiaalselt temalt nõuda ei 
saa. Siin väike vahemärkus: palju kordi 
on helistatud ja küsitud DJ teenust ja siis 
lisatud, et hea oleks, kui DJ ka paar män-
gu teeks. Verbaalne DJ on aga juba õhtu-
juht, seda enam, kui mänge tegema peab. 
Siin tuleb ikkagi formuleerida küsimise 
asetus ümber ning küsida õhtujuhti, kes 
ka DJ teenust pakub. Samas on hea, kui 
DJ mõne laheda killu viskab – siinjuu-
res olles ikka DJ :)! Hea DJ ei häbene ku-
nagi teile näitamast oma fonoteeki ja on 
alati valmis mängima pulmades ka teie 
koostatud playlist’i. Kindlasti on hea DJ 
tööl kuskil klubis (resident DJ). Saate te-
da seal in action (töös) näha ja otsuse te-

gemine on märksa kergem. Kui DJ väidab, 
et on teinud DJ tööd aastakümneid ja te-
gutseb siiamaani – siis peab teda ka kus-
kil avalikus klubis, pubis, baaris reaal-
selt tööd tegemas näha olema. Kui aga 
DJ -l pole võimalust teid kutsuda kuskile 
avalikule sündmusele, siis on põhjust ol-
la ettevaatlik sellise inimese palkamisel. 
Olin eelmise aasta maikuus ühe sugulase 
pulmas, kus pulmavanem reklaamis en-
nast veel ka DJna. Ta oli kõike muud kui 
DJ. Muusika tuli arvutist ja väga kaht-
lase kvaliteediga. Ei kasutanud see nn 
DJ kontrollerit, millega arvutis kas siis 
enimlevinud Tractori, Serato või Virtual 
DJ programme kasutada/juhtida. Lugude 
vahel olid pausid ja kvaliteet jättis tuge-
vasti soovida, heli -ja valgustehnikast ma 
parem ei räägigi.... See oli olematu! Kaks 
tundmatu firma kõlarit, mille helikva-
liteet ei kannatanud mingit kriitikat, ja 
üheks muusika mängimise vahendiks oli 
muusikakeskus... Õige DJ sellist jama tei-
le ei paku, sest kaalul on ju tema reputat-
sioon. Õige diskor saab heal meelel teie-
ga kokku, kuulab ära teie soovid, valmis-
tab teie lemmiklugudest omale playlist’i, 
kutsub teid ka kuulama-vaatama, kuidas 
ta rahvast tantsutab. 

Pakun noorpaaridele ka videodis-
kot, kasutades selleks kaasaegset heli-, 
valgus- ja videoaparatuuri. Mul on alati 
kaasas tehniline assistent, sest siis pulm 
sujub ja pulmavanema ametikohused ei 
kannata vähemalgi määral.  

Üks on kindel – kõik paarid soovivad oma 
pulma muusikalist kvaliteeti

Mida aeg edasi, seda rohkem on ini-
mesed reisinud, näinud TV vahendusel 
korralikke pulmi. Noored abiellujad ei 
soovi ammu oma pulmast teha palaga-
ni, kus peamine rõhk on alkoholi tarbi-
misel ja labaste tegevuste sooritamisel. 
Kaasaegsed pulmavanemad on huvita-
tud sellest, et nende pakutav teenus on 
kvaliteetne. Selleks, et mitte karjuda ki-
leda häälega näiteks üle saja inimese, on 
iseenesest mõistetav, et pulmavanemal 
on oma isiklik mikrofon ja ka väike või-
mendi, millega ennast kuulatavaks fors-
sida. Üha enam ollakse huvitatud, et pul-
mapidu oleks stiilne ja hubane. Selleks 
kasutatakse dekoore, mida pakuvad pul-
madekoraatorid, ning kui on tegemist 
kreatiivse pulmavanemaga, siis pakub ta 
omalt poolt ka tehnilisi lahendeid. Kaas-
aegsetes pulmades pole ammu enam ül-
latuseks, kui kasutatakse data-projekto-
reid – noorpaari slaidi-show kuvamiseks, 
erinevate aktiviteetide läbiviimiseks jne. 
Tean mitut pulmavanemat, kes kasuta-
vad oma töös erinevaid tehnilisi lahen-
deid, mis loovad valguse näol hubasuse, 
heli näol kvaliteetse hääleedastuse ning 

paljusid muid pisidetaile, kuni tahvelar-
vutiteni välja, mis annavad esteetilise li-
saväärtuse ja panustavad pulmapeo ül-
disesse kvaliteeti, mille üle on kliendil 
vaid hea meel. 

 Milline on nüüdisaegne pulmavanem?
Kaasaegne pulmavanem on paind-

lik. Kindlasti ei ole ta oma ideedega pea-
lekäiv, kuulab ära noorpaari ja tegut-
seb koostöös noorpaariga, võttes arves-
se nende soovid ning soovitab ka oma 
ideid. Ammugi pole korrektne, kui pul-
mavanem surub noorpaarile peale oma 
lahendeid ja teeb maha noorpaarile 
meeldivad pulmapeo mõtted. Kaasaegne 
pulmavanem on kindlasti hea psühho-
loog, kes oskab alati iga seltskonna käi-
ma tõmmata... ka siis, kui näiteks muu-
sikud ei saa rahvast tantsuplatsile. Kind-
lasti ei ole pulmavanem siinjuures pealt-
vaataja: maneeris, et las mängivad, see on 
nende aeg; vaid teeb kõik selleks, et rah-
val tuju üleval hoida ja et seltskonnas ei 
tekiks erinevaid grupeeringuid (pulma-
des on oluline, et rahvas on ühtne). Eks 
igal heal pulmavanemal on selleks oma 
võtted ja väljatöötatud tehnika. 

Hea pulmavanem ei tee aktiviteete, 
milles ta pole ise kunagi osalenud. Olen 
kohanud noorpaare, kes on rääkinud 
sellistest pulmavanematest, kes puista-
vad tegevusi, mida on nad kuskilt kuul-
nud-näinud – kuid ise pole eales osale-
nud oma pakutavas aktiviteedis. Ehk kui 
pulmavanem pakub mingit tegevust, 
siis peab see olema ka n-ö töötav mudel. 
Kindlasti ei tee oma tööd austav pulma-
vanem labaseid mänge ja ei aseta keda-
gi publikust piinlikku olukorda. Hea 
on, kui pulmavanem oskab rahvast ka 
üllatada, sest on ju paljudel pulmavana-
del kattuvad aktiviteedid. Head pulma-
vanemad suhtlevad omavahel ja nõnda 
ollakse kursis, kes mida oma klientide-
le pakub. See kõik aga väldib eeskavalis-
te tegevuste kattuvuse pulmapidudel. 
Kindlasti tunneb hea pulmavanema ära 
ka sellest, et ta läheneb igale noorpaari-
le individuaalselt ega korda oma prog-
rammi pulmast pulma. 

Sirowa Tallinn AS
Tel 512 4198
lele.anderson@sirowa.com
schalins.com/en

SOOVITAB:

Schalins sõrmused 
Rootsi tootjalt

Abielu- ja 
kihlasõrmuste
tellimine näidis-
sõrmuste alusel



Pulmaleht40 Pulma- ja Portreestuudio m&j studios  

 Pildistamisel võib ilm olla ekstreemne ja see on osa vägevast kogemusest. FOTO: Mait Jüriado

Pruutkleidi värv võib kapis tuhmuda ja 
ülikond ajaga kitsaks jääda, kuid elu täht-
sündmus saab fotograafi abiga igave-
seks pildile jäädvustatud.

Eestis on palju fotograafe, kel kõigil 
oma käekiri ja nägemus, kuidas noor-
paari tähtsaim eluhetk fotole püüda. Mait 
Jüriado on üks neist, kes juba üle kümne 
aasta valdkonnas tegutseb.

Maksim Gorki on öelnud, et suurimaks 
naudinguks ja kõige ülevamaks rõõmuks 
elus on tunda end vajalikuna teistele ini-
mestele. Kas olete minuga nõus, et pul-
mafotograaf just nii tunnebki ja see amet 
on teie kirg?

Mul on tõesti olnud au teha juba üle 
kümne aasta tööd, mis on ka minu kirg. 
Hobist kasvas töö ja seda on isegi ras-
ke tööks nimetada klassikalises mõttes, 
sest kui midagi meeldib, siis on iga päev 
ju nagu pühapäev. Pildistada inimes-

te kõige tähtsaimaid hetki nende elus ja 
kui nad mind selles usaldavad ning see 
neile hiljem rõõmu valmistab, siis mis 
saakski kõige nauditavam olla? Ise lap-
sevanemaks saades hakkasin mälestuste 
väärtust veelgi enam hindama, sest meil 
on hindamatu väärtus siin elus – pere. Ja 
fotograafia aitab neid mälestusi ideaal-
selt alles hoida ka tulevastele põlvedele. 
Mul on ideaalne töö, mis kõiki neid väär-
tusi hoiab.

 
Enamasti soovitan ma noorpaaridele ka-
hekesi tehtavad pildid enne tseremooniat 
või laulatust ära teha. Kuidas need tunded 
ja emotsioonid läbi aparaadi fotograafile 
tajutavad on?  

Kuna kohtun kõigi paaridega juba en-
ne nende pulmapäeva, siis kuulen nende 
lugusid. Kuigi koostöö võib kesta reaal-
selt pildistamisega paar tundi, olen te-
gelikult kõigi nendega juba varem kordu-
valt rääkinud ja mõtteid vahetanud. Ar-

van, et see on minu töös väga tähtis. En-
ne tseremooniat pildistamisega on selli-
ne huvitav lugu, et kuigi see võib logistili-
selt ja päevaplaaniliselt olla mõistlik, siis 
parimad pildid tulevad siiski pärast tse-
remooniat. See emotsionaalne laeng on 
niivõrd suur, mis tuleb oma inimeste lä-
hedusest pärast tseremooniat – kallistu-
sed, head sõnad ja soovid, see kõik kan-
dub üle ka piltidesse. Sageli toimub pä-
rast tseremooniat ka vaimne ning füüsi-
line vabanemine. Isegi kui pildistan en-
ne tseremooniat põhilise osa paaripilte, 
siis teen seda kindlasti hiljem ka õhtul. 
Näiteks päikeseloojangul, kus tantsuse-
ti ajal on hea “ära põgeneda”. 

Kui olen abiellujatega koos pika päe-
va, on neid pildistamishetki palju ja jagan 
need tavaliselt mitmesse ossa, et valik pä-
rast võimalikult suur oleks. Järjest enam 
ei piirdu inimesed üksnes tunni-paarise 
pildistamisega. Mul on olnud pulmapäe-
vi, kus saan paariga veeta terve tseremoo-

Fotograaf Mait Jüriado:  
abiellumine kahekesi ja pikemad 
fotoretked on järjest populaarsemad



 Paarid arvavad, et 
piltide õnnestumine 
sõltub eelkõige neist, 
kuid tegelikult hoopis 
fotograafist ja tema 
kogemusest. 
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niajärgse päeva. Välismaal on ette tulnud 
lausa neli päeva kestvaid pildistamisi. 
Mälestus, mis nad pärast kaasa võtavad, 
on kirjeldamatult võimas terveks eluks.  

 
Fotosessioon enne tseremooniat on kaht-
lemata üks fantaasiarikkamaid ja mänguli-
semaid episoode terves päevas. Mis on pa-
rimad pildistamiskohad ja mis nippe kasu-
tate fotosessiooni õnnestumiseks? 

Minu töö üks osa on küll pildistamine, 
aga teine väga tähtis osa kogemus ning 
usaldus. Minu eelnevate kohtumiste ees-
märk on anda paaridele märku, et nad 
on väga heades kätes, mis neid ees ootab, 
ja nad tunnevad kohtumisel ära, kas mi-
na olen just nende õige fotograaf või mit-
te. Mul on alati tunne, et need paarid, kes 
minu juurde jõuavad, ongi just minu paa-
rid ja nii pidigi minema. Eks igale foto-
graafile on õige paar ja igale paarile on 
õige fotograaf. Kõik minu paarid muu-
tuvad mulle väga armsaks ja lähedaseks, 
ilma neid tundmata oleks mul palju ras-
kem pildistada. 

Paarid arvavad, et piltide õnnestumi-
ne sõltub eelkõige neist, kuid tegelikult 
hoopis fotograafist ja tema kogemusest. 
Kõigist saab võrratuid pilte teha ja seda ka 
pealtnäha kõige igavamates asukohtades. 
On hea, kui asukoht peegeldab paari en-
nast, seega mida aeg edasi, seda rohkem 

meeldib mulle inimesi nende enda kodus 
või koduaias pildistada või neile tähen-
dusega paikades, sest sinna koguneb ka 
hiljem väga-väga palju muid mälestusi.    

Teil on teenusena pakkumisel pulmapäe-
va fotoretk noorpaariga. Millega täpse-
malt tegu?

2014. aastal õnnestus mul pildistada 
kaks päeva ühte  inglise paari Islandil, 
kes seal soovisid vaid kahekesi abielluda 
ja millest kujunes eneselegi ootamatult 
tõeline internetihitt. Sellest omakorda 
kasvasid välja mitmepäevased pildista-

misretked, mida hakkasin pakkuma oma 
klientidele üle maailma. Eriti nüüd, kui 
väga suuri pulmi pidada ei saa, soovivad 
paarid järjest enam vaid kahekesi abiellu-
da, sest abiellumine või kihlumine on nii-
võrd eriline ja tähtis elusündmus, et miks 
mitte teha seda terve päev või mitu päeva. 

Välismaa puhul kohtun oma klien-
tidega sageli lennujaamas, kust alusta-
me retke. Olen sageli ka nende autojuht 
ja reisikorraldaja. Alustame päeva vara, 
lõpetame hilja, käime koos söömas, pea-
tume öösel samades kohtades, näeme lu-
gematul hulgal võrratuid paiku, saame 
vihmast märjaks, külmume sõrmeotste-
ni, näeme vett ja vilet. 

Pikemad pildistamised on olnud nel-
japäevased, kuni 2500 km pikkusel teel 
täis tuhandeid pilte ja mälestusi. Neid 
retki kombineeritakse ka abiellumisega 
– näiteks üks päev koos traditsioonilise-
ma peresündmusega, teine päev ainult 
endile. Või kirjutab peigmees, et soovib 
kusagil rannas oma kaaslanna kätt palu-
da ja kogu üritus on pruudi jaoks salaja-
ne. Või soovitakse lihtsalt minu näol saa-
da kogenud privaatset reisisaatjat koos 
fotomälestusega. 

Ühel aastal sõitis minu juurde Eestis-
se spetsiaalselt selliseks retkeks Singapu-
rist üks seal tuntud meediastaar (seda ma 
muidugi reisi alguses ei teadnud) ja me 

Minu kõige esimene pikem mitmepäevane fotoretk aastal 2014, mille järel hakkasid ka teised paarid üle maailma mulle 
sarnase sooviga kirjutama. Ka Eestist ja Eestis. FOTO: Mait Jüriado
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rändasime Eestis ringi viis päeva jutti. 
Ta tahtis näha Eesti ilu ja nii me siis sõit-
sime Tallinnast Lõuna-Eestisse, Pärnust 
Saaremaale ja endalegi ootamatult leid-
sime paiku, kus ka ma ise käinud polnud. 
Paar aastat hiljem tuli täpselt selle mõt-
tega Eestisse ka tema õde  – pildistamise 
jaoks ja selle kogemuse saamiseks. 

Kõik retked on kordumatud ja perso-
naalsed ning üha enam soovivad seda ka 
meie kohalikud paarid. Eestlased peavad 
üha enam pulmi ka välismaal, kus esime-
sel päeval on pere vastuvõtt ja pulmapäev 
ning teine päev on vaid endile, kus toi-
mubki mõnus fotoretk. 

Selliseid pikemaid fotoretki armas-
tan ma üle kõige, sest see emotsionaalne 
laeng on pärast tõeliselt võimas nii paa-
rile kui mulle.

Teie töötate noorpaaridega üle maailma!
Reisimine on palju odavamaks ja kät-

tesaadavamaks muutunud. Maailm on 
väike ja Eesti fotograafide tase üks maa-
ilma parimaid. Fotograafid lendavad 
suurima heameelega kaasa ja igale poo-
le. Paaril on vaja tahet ja mõtet ning üle-
jäänu eest, sageli ka reisikorralduse eest, 
hoolitsen juba mina ise.

Mis ajal peaks noorpaar fotograafi poole 
pöörduma?

Välismaiste paaridega on tavaliselt nii, 
et nad kirjutavad oma soovist ja sellest, 
et tahavad Islandil abielluda, kuid kui-

das täpselt, nad ei tea. Sealt edasi aitan 
sageli mina – valin asukoha, teen esialg-
se plaani. Eesti pulmade puhul saab bro-
neerida igal pulmakorralduslikul etapil 
olenemata ajast, sest pulmade ajakava ei 
sõltu väga palju minu tööst ja minu jär-
gi ei pea pulmapäeva sättima. Küll aga 
on minu ülesanne vaadata ajakava üle, 
et võtta päevast maksimum, teha pildis-
tamised logistiliselt ja ajaliselt loogilis-
tel hetkedel ja suuremate pulmade pu-
hul muid tegevusi mõjutamata. Kui pul-
mad on väikesed, seda paindlikum saab 
paar oma päeval olla.

Sageli korraldab pruutpaar vastuvõtu-
stiilis pulma. Kuidas sinu töö siis korral-
datud on?  

Väike vastuvõtu-stiilis pulm võib olla 
palju väljakutseterohkem kui suur pulm, 
aga need meeldivad mulle väga, sest an-
navad mulle loominguliselt rohkem va-
badust just ajalises mõttes. Mida väik-
sem pulm, seda rohkem on meil aega rin-
gikäimiseks ja pildistamiseks. Seda eriti 
just pärast tseremooniat.

Ja ka enne tseremooniat, sest etteval-
mistuse osa on väga tore osa pulmapäe-
vast ja alati saab paariga kahekesi pil-
te teha. 

Pildistamine ei ole mingi jäik tegevus, 
kus ma paari kindlatesse poosidesse sä-
tin, vaid väga vaba, mõnus ja meeldiv ko-
gemus ka kõige kaamerakartlikumatele 
inimestele. Olen täiesti kindel, et minuga 
pikemal pildistamisel vabaneb ka kõige 
kramplikum peig või pruut. 

Millised on erinevused vastuvõtu-stiilis 
ja täislahendusega pulmade puhul foto-
graafi töös?

Iga paar on oma nägu ja iga päev täies-
ti erinev. Fotograafi seisukohast ei ole te-
gelikult vahet, kas tehakse suurt või väi-
kest pulma. Minu eesmärk on talletada 
kõik hetked autentses, loomingulises ja 
ka dokumentaalses võtmes. Suurim eri-
nevus on aeg, mida nad saavad fotograa-
file jagada vaid kahekesi. 

Minevikus on olnud suuri pulmapäe-
vi, kus olen saanud paariga olude sun-
nil vaid 15 minutit kahekesi aega n-ö ilu-
piltideks, aga ma ei ole tundnud, et need 
seetõttu vähem ilusamad või väärtusli-
kumad oleksid tulnud, kui aega rohkem 
oleks olnud. Jah, pikem pildistamisaeg 
annab loominguks ruumi, kuid pikk pil-
distamine ei tähenda, et nüüd peab paar 
“poseerima” kolm tundi, mis kõlab paa-
ri jaoks füüsiliselt päris väljakutsuvalt. 

Pildistamine pulmapäeval või fotoret-
kel on ka dokumentalistika ning  paari 
jaoks tavaliselt väga mõnus stressivaba 
protsess. Kuidas paar end vabalt tundma 
panna, ongi hea fotograafi oskus. 

Paaride eelarved on sageli tagasihoidli-
kud. Mida soovitad pildistamise puhul ar-
vestada?  

Asi on ehk prioriteetides. Mõni tahab 
suurt pidu, mõni head sööki, mõni ilu-
saimat kleiti, mõni paar tahab ainult ka-
hekesi abielluda. Igale maitsele ja eelar-
vele on kusagil oma tegija olemas. Minu 
kliendid mainivad sageli, et nende prio-
riteediks on pildimälestus. Kui aga eelar-
ve on pisike ja fotograafi pikaks ajaks bro-
neerida ei ole võimalik, saab alati ka lühe-
malt pildistada. Kuigi pikem pildistamine 
on resultaadi mõistes täiuslikum, siis minu 
juurde on jõudnud pulmapäeval ka paarid, 
kes broneerivad mind vaid kaheks tunniks 
ilupiltide võtteks. Eelmisel aastal oli pal-
ju pulmi, kus paar käis ametlikuks osaks 
notaris ning pärast pildistasime vaid kol-
mekesi. Seda tuleb rohkelt ette ka tänavu.

Kas aitate ka pulmaalbumi koostamisel?  
Füüsiline album on fantastiline. Jär-

jest rohkem paare laseb mul nende päe-
vast personaalse albumi disainida. Osa 
paare teevad neist ka koopiad, mis kin-
gitakse näiteks vanematele, vanavane-
matele. Enamik albumeid on 30 x 45 cm 
mõõdus, avatuna muljetavaldavad 90 cm, 
mis annab enneolematult vägeva vaata-
miskogemuse üle kahe lehe. Album on 
sisuliselt põlvest põlve kestev, ühegi lii-
kuva detailita, tugevate paksude lehte-
dega, lamineeritud, parimatest materja-
lidest – nagu reliikvia. Tuleb tunnistada, 
et minu töö kõige nauditavam osa on siis, 
kui paar esimest korda oma albumit vaa-
tab. Ükski digiekraan ei anna sellist vaa-
tamiskogemust.

 
Mis oleks parim lahendus – album, paber-
foto või digifoto?

Digifotod on muidugi tähtsad, aga 
kui paar investeerib oma pulmapäeval 
mälestuste jäädvustamisse niivõrd palju, 
siis album või paberpilt on kõige kind-
lam. On olnud paare, kes raamivad mõ-
ne oma pulmapildi kahe meetri laiuselt. 
Pulmapäevast tuleb palju väga loomin-
gulisi pilte, need on nagu kunstiteosed, 
mis ehivad kodu.    

Kuidas siiski valida fotograafi paljude 
hulgast? 

Minu eesmärk on alati olnud tehnili-
selt laitmatud, samas väga loominguli-
sed, autentsed ja ainulaadsed pildid, mil-
le üle oleksid uhked ka järgmised põlved. 
Kogemus, nagu igal alal, on väga oluline 
ja fotograafi valides võiks sellega arves-
tada. Eestis on väga palju suurepäraseid 
fotograafe. Kindlasti tuleb fotograafiga 
kohtuda kas või videokõnes ja kui ära-
tundmine on olemas, siis oletegi õige fo-
tograafi leidnud. 



Islandi lõunarannikul. 
Kahepäevane fotoretk Soome paariga.

Suvised eesti päikeseloojangud ning loodus pakuvad pulmapäeva 
lõpus sageli võrratuid võimalusi 
pildistamiseks.

Eestlased Lõuna-Hispaanias abiellumas. 
Fotosessioon noorpaariga imeilusas 
turistivabas Genalguacil külakeses.

Peigmees palub oma kaaslase kätt 
päikesetõusu ajal Islandil rannas, 
mis on täis liustikujääd.

Pikk talvine fotosessioon noorpaariga Viru 
Rabas. Päev vaid kahekesi. See pilt valiti 2018 a. 
maailma 50 parima pulmafoto hulka.

Fotoretkedel saab külastada väga unikaalseid 
turistivabu paiku. Aasiast Islandile reisinud 
paariga Islandi suurimal liustikul Vatnajökull.

Mait Jüriado on auhinnatud rahvusvaheline port-
ree- ja pulmafotograaf. Kuigi ta pildistab põhiliselt 
pulmi Eestis, on tema kliendid üle terve maailma. 
Tema missiooniks on pakkuda klientidele alati 
parimat ning nihutada pulmafotograafia loomin-
gulisi ja kvaliteedi piire. Ta on saadaval privaat-
seteks fotoretkedeks, pulmapildistamisteks ning 
portreesessioonideks Eestis ja väljaspool. 

Rohkem infot www.mjstudios.com
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Teemandisära paneb õnnest õhetama 
iga pruudi
Abielusõrmuste kandmist 
neljandas sõrmes ehk nime-
ta matsis seostatakse usuga, 
et eriline soon jookseb sellest 
sõrmest otse südamesse. Pul-
made korraldamisel on kõik 
ettevõtmised võrdselt täht-
sad, kuid olulisest olulisem on 
sõrme saav sõrmus, mis peab 
vastu pidama aastakümneid.

Eesti suurimas kihla- ja 
abielusõrmuste keskuses Ma-
tigold on üle 400 erineva tee-
mantidega kihlasõrmuse ja  
üle 2000 Matigoldi brändi 
sõrmuse, samuti eksklusiiv-
sed abielusõrmused Saksa-
maalt. “Olen pikki aastaid 
olnud tegev juveliirina ning 
 tean seda maailma läbi ja 
lõhki,” ütleb Matigoldi oma-
nik Mati Lomp kaubandus-
keskuses T1 Mall Of Tallinn 
asuvas poes. 1996. aastast te-
gutsenud ning suure kauba-
valiku ja heade hindade poo-
lest tuntud ettevõte lubab, et 
nende pakutava seast leiavad-
sobiva kõik noorpaarid.

Milline on ihaldatuim kihla-
sõrmus?

Kõige levinum kihlasõr-
mus on ikka teemantiga ja kui 
suur see on, oleneb eelarvelis-
test võimalustest. Teemanti-
ga kihlasõrmus kui kõige tu-
gevama kiviga sõrmus on vas-
tupidava ja särava armastuse 
sümbol. 

Kui kihlasõrmus jääb 
pruudil hiljem abielusõrmu-
se juurde, mida ta igapäeva-
selt kannab, siis on tore, kui 
need sõrmused on ühesugu-
se joone ja stiiliga. Erineva 
stiiliga sõrmuseid võiks kan-
da erinevas käes. Lõpliku va-
liku teeb ikkagi klient.

Paljud plaanivad oma elu täht-
sündmust pikalt, kuid mis 
saab siis, kui pidu on juba ühe-
kahe kuu pärast? 

Oleme oma tootevaliku 
hoidnud teadlikult suure ja  

saame aidata nii, et lahkutegi 
poest kohe koos sõrmustega. 

Teie juures saab ka ise sõrmu-
sed disainida?

Jah. Pakume sellist tee-
nust, millega saab meil kaup-
luses või kodus arvuti taga 
spetsiaalse programmi abil 
abielusõrmuseid disainida.  
Abielusõrmuste valimine on 
emotsionaalne tegevus, see ei 
ole kiirustav ost, vaid üks osa 
abielu traditsioonist. Sõrmu-
sed jäävad eluks ajaks ja pea-

vad olema igapäevaselt kan-
des mugavad. Kuna sõrmu-
sed tehakse spetsiaalselt tei-
le, tasuks valmimiseni ae-
ga varuda kuni neli nädalat. 
“Sõrmuste disainer” on prog-
ramm, kus saate kujundada 
endale just sellised sõrmu-
sed, nagu soovite. See on oma 
lihtsuse, kuid funktsioonide 
rohkuse poolest kasutajasõb-
ralik. Näete kohe, kas teie loo-
ming mahub ka teie eelarves-
se. Iga kujunduselement ka-
jastub kohe hinnatablool.

Esmakohtumine noorpaa-
riga, et välja selgitada nen-
de soovid, võtab aega um-
bes poolteist tundi ja seepä-
rast oleks hea aeg enne kok-
ku leppida.

Millised muutused on sõrmus-
temaailmas toimumas?

Olen viimasel ajal tähel-
danud, et sõrmuste mood on 
muutunud kitsamaks ja liht-
salõikelisemaks. Midagi po-
le teha, levinuim sõrmuste 
materjal on ikkagi kuld, aga 
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 Teemantiga 
kihlasõrmus kui 
kõige tugevama 
kiviga sõrmus on 
vastupidava ja 
särava armastuse 
sümboliks. Kui 
kihlasõrmus jääb 
pruudil hiljem 
abielusõrmuse 
juurde, mida ta 
igapäevaselt kan-
nab, siis on tore, 
kui need sõrmu-
sed on ühesugu-
se joone ja stiili-
ga. 

tõusvad trendid on plaatina, 
pallaadium ja süsinikkiud 
koos kullaga. Väga populaar-
ne on erinevat värvi kulla ja 
teiste materjalide kokkusobi-
tamine. Klassikaliste abielu-
sõrmuste pooldajad on kogu 
aeg olemas olnud ja see keh-
tib ka praegu. 

Ka klassikalisi sõrmuseid 
saab  teha omapärasemaks, 
lisades naiste sõrmustele tee-
mante. Et klientidele valikud 
kergemaks teha, oleme disai-
ninud erinevaid mudeleid, 
mis on kogunud minu salon-
gis suurt populaarsust. 

Viimastel aastatel on 
 eelistatuimad olnud siiski 
individuaalsed tellimused, 
kus noorpaarile valmista-
takse just neile ainulaadsed 
sõrmused.

Millise hinnaklassiga arvesta-
ma peaks?

Oleme oma tootevaliku 
just selliselt kujundanudki, 
et siit ei peaks ükski huviline 
lahkuma ilma talle meeldiva 
sõrmuseta. Hindadest veel ka 
niipalju, et nimelt Saksamaa 
tootebrändid Acredo, Fischer, 
Breuning, Rubin, Bayer, Gett-
mann on meil Eestis ainuke-
sena soodustusega -25%.

 
Olen lugenud, et ajalooliselt 
tehti esimesed graveeringud 
sõrmustele väljapoole. Kas 
teie juures saab sõrmustele 
noorpaari nimed ja pulmakuu-
päeva graveerida ?

Ajaloolises plaanis tehti 
algsed sõrmuste graveerin-
gud väljapoole ja saame seda 
teha ka tänapäeval, aga ma ei 
soovita, sest väljaspool olev 
graveering kulub kordades 
kiiremini. 

Praegu puutume me roh-
kem kokku tavapäraste tege-
vustega nagu kätepesu, kok-
kupuuted klaasi ja metalliga 
ning kõik see võib sõrmuste-
le kriime tekitada.

Kui pulmad on ühe nädala pä-
rast, kas saate noorpaari vii-
masel hetkel aidata?

Meil on kaupluses koha-
peal olemas suur valik Mati-
goldi brändi sõrmuseid ja pal-
ju teisi abielusõrmuste mu-
deleid kõikides suurustes ja 

nii saab ka kohe kaasa osta. 
Need sõrmused, mis on salon-
gis näidisteks, jõuavad klien-
dini 1-2 nädalaga.

Me kanname sõrmuseid, aga 
ei mõtle, kuidas neid hool-
dada.

Ehteid peab hooldama täp-
selt niisama palju, kui peseme 
oma riideid. See on paljudele 
üllatuseks, aga kui kanname 
sõrmuseid ja ehteid igapäe-
vaselt, siis koju tulles tuleks 
need ikka ilusasti ära võtta, et 
nad ei puutuks kokku kange-
te kodukeemiatoodetega, kä-
te- ja muude kreemidega, mis 
teevad ehted kiirelt tuhmiks. 
Anname poes nõu ka hooldu-
se kohta ning meil on müügil 
erinevaid ehete puhastusva-
hendeid.

 Mida uut te värske pulmahoo-
aja hakul paaridele pakute? 

Aastatega on populaase-
maks muutunud kitsamad ja 
lihtsamad sõrmused, kus põ-
hiliseks detailiks naiste sõr-
mustel on teemandid – kas 
sõrmus on kaetud ilusa tee-
mandireaga või sõrmus on 
ilma teemantideta ehk teisi-
sõnu klassikaline sõrmus ja 
kihlasõrmusele on just rõhku 
toodud teemantidega. 

Meeste sõrmustel on aga 
populaarsust kogunud ro-
bustse karboni ehk süsiniku-
ga lahendused, kus siis kulla 
värv oleks sama naise sõrmu-
sega. Tulemuseks on jalustra-
bavalt stiilne abielusõrmuste-
paar, mis igale paarile naera-
tuse näole toob.

 Plaatina on hakatud üha 

rohkem asendama valge kul-
laga, sest selle värvitoon ei 
muutu aja jooksul kuludes, 
küll aga muutub valgest kul-
last abielusõrmus. Selleks, et 
valget kulda saada, lisatak-
se sõrmustele roodiumikiht, 
mis teeb halli värvi kulla val-
geks kullaks. Loomulikult 
saab sõrmused uuesti lasta  
roodiumiga katta, aga plaa-
tina eelis ongi see, et ta en-
da värvitooni ei muuda pike-
malt kandes. 

Klientidega koos oleme 
loonud mitmeid erinevaid 
lahendusi erinevates stiili-
des – Acredo sõrmuste konfi-
guraatoriga on sõrmuste di-
sainime lihtsam kui kunagi 
varem, ainukeseks limiidiks 
on meie kui teie enda fantaa-
siamaailm.



Ülemiste keskus - Diamande
E - P: 10:00 - 21:00

www.diamande.ee
info@diamande.ee

Valgest, kollasest 
ja punasest 
kullast imelised 
abielusõrmused!

Tule meie poodi valima!
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mõisa pulmasaali uste juures 
seisab molbert, peal raskes 
valges raamis kaunilt kujun-
datud saaliplaan koos laudade 
asetuse ja külaliste nimedega. 

Šampanjalaual on ootel 
noorpaari nimede ja kollase 
lipsuga pokaalid. Ümmargus-
tel peolaudadel on kalligraa-
filiselt kujundatud siltidel kü-
laliste nimed ja menüüd pul-
matoitudega. Kõrvallaual oo-
tab laegas, kuhu saavad kü-
lalised asetada kaasavõetud 
kingiümbrikud, ja laual ava-
tud külalisteraamat, kuhu 
on võimalik teha omapoolne 
sissekanne. Noorpaari laual 
on stiilselt kaunistatud suur 
ja raske pulmaküünal koos 
kahe väikese küünlaga. Kõik 
selle ilu on loonud paberi-
kunstnik. 

Veel kümme aastat taga-
si sellist tiitlit kandvat ini-
mest pulmamaastikul sisu-
liselt polnud. Tõsi, pulma-
kutseid on alati tehtud ja sel-
leks on Eestimaal alati tegi-
jaid leidunud, kuid et vald-
kond uueneb suure hooga, 
on ka paberikunstniku nimi 
üha julgemalt kõlamas. Kel-
lega tegu? Oma tööst räägib 
Brok Disaini OÜ omanik Va-
lijana Brok.

Sa oled juba mitmeid aastaid 
agaralt arendanud, teinud ja 
pakkunud noorpaaridele oma 
toodangut ja just sinult on kõi-
ge õigem küsida: kes on pabe-
rikunstnik ?

Paberikunstnik on käsi-
töömeister, kelle käe all muu-
tub paber kauniks pulma-
kutseks või kaardiks. Tegu on 
meistriga, kes voolib paberist 
ja papist albumi ning kingi-
laeka, disainib ja kujundab, 
lõikab ja kleebib. Tegu on ini-
mesega, kes loob ilu ja meis-
terdab tähtpäevaks just sulle 
sobivad tooted.

Paberikunstnik – kellega tegu?

Olgu pulm väike, keskmine 
või suur – ettevõtmine saab al-
guse pulmakutsete disainist. 
Sinu ülesanne on välja kujun-
dada terviklik pulmastiil, mis 
algab kutsetest, kuid jõuab 
välja lauaplaani, pokaalide, 
lauakaartide ning menüüde-
ni. räägi oma tööst selles osas 
täpsemalt.

Kõik saab alguse, kui noor-
paar hakkab pulmi planeeri-
ma. Nagu ikka, vajab viisakas 
üritus kutseid ja just selliseid, 
mis on selle noorpaari nägu 
ning annavad aimu, mis stii-
liga pidu on lähenemas. Sageli 
on pulmakutsel esindatud ka 
pulmavärvid. Kui on tegemist 
küünipulmaga, soovitaksin 
pigem rustikaalseid ja maa-
lähedasi kutseid, kui pidu toi-
mub mõisas või lossis, võiksid 
kutsed olla luksuslikud. 

Pulmakutse on pulma vi-
siitkaart, mis jõuab kõige kal-
limate inimesteni ja seepärast 
peab hoolega valima, milline 
stiil ja värvivalik on just sel-
lele noorpaarile südamelä-
hedane. 

mida paberikunstnikult veel 
tellida saab?

Ampluaa on lai. Muidugi 
pulmaalbumid nii noorpaa-
rile kui nende vanematele, 
külalisteraamat, kuhu küla-
lised saavad vastabiellunute-
le jätta oma parimad soovid. 
Väga populaarseks on muu-
tunud külalisteraamatud, kus 
sees on juba külalistele et-
te antud küsimused ja kuhu 
saab kleepida pulmas tehta-
vad kiirfotod. Sellise raama-
tu kujundan ja köidan vasta-
valt noorpaari soovidele ise. 
Paberikunstnik teeb ka saali-
plaani, millel kirjas laudade 
asetus koos külaliste nime-
dega, kohakaardid ehk kaar-
dikesed külaliste nimede-
ga, mis suunavad istekohale. 
Väga palju kasutatakse täna-
päeval kohakaartidena näi-
teks väikest šokolaadi või käsi-
töökomme, kuhu külalise ni-
mi juurde lisatud. Mõni aga-
ram pruut soovib nime hoo-
pis väiksele purgile, milles 
enda tehtud moos või mesi. 
Pulmaküünal, mis kaunista-
tud sarnaselt pulmavärvide ja 

lilledega ning kus peal noor-
paari nimed ja pulmakuu-
päev ja mis süüdatakse noor-
paari vanemate poolt, et an-
da noortele oma õnnistus ja 
paremad soovid. Kingilaegas 
– karp, kuhu külalised poeta-
vad oma kaasa toodud kingi-
ümbrikud ja ühtlasi ka karp, 
kus hiljem hoida kõiki oma 
pidupäevaga seotud mäles-
tusi. Paberikunstnik  kujun-
dab ka noorpaarile mõeldud 
pokaalid, meisterdab pulmas 
jagatavad “ametimärgid” ehk 
märgid, mis riputatakse küla-
listele paelaga kaela või säti-
takse nõelaga rinda. Muidu-
gi ka menüüd, millel oleksid 
kaunilt pidusöök ja jook kir-
ja pandud.

Noorpaar töötab koos pulma-
korraldajaga välja neile ainu-
omase pulmastiili ja värvi. Te-
gelikult ongi järgmine samm 
sinu juurde, et saaksid koos-
töös noorpaariga leida pari-
mad võimalikud lahendid just 
nende pulma.

Minu esimesed küsimused 
noorpaarile on enamasti järg-
mised: millised on teie pul-
mavärvid, kus ja millal toi-
mub pulmapidu. Sealt eda-
si saame minna juba detaili-
de juurde. Millise kuju ja for-
maadiga kutset soovitakse, 
kas see peaks olema ühepool-
ne või kahepoolne, lipsuga 
või lipsuta, pressitud mustri-
ga, tumeda või kuldse kirjaga 
jne. Sama stiili järgin ka kõi-
kide teiste asjade juures. Kui 
pulmavärviks on kuldne, siis 
kajastub see nii kutsetel, al-
bumi, laeka, külalisteraama-
tu, küünla ja teiste asjade kau-
nistamisel. 

Ideaalis soovitaks leida 
endale üks kindel ja usaldus-
väärne inimene, kelle tööd 
teile südamelähedased tun-
duvad, ning koos temaga tu-
leks soovid ja ideed läbi aru-
tada. On tegijaid, kes meister-
davad näiteks ainult kutseid 
või küünlaid ja võibki tellida 
asju erinevate tegijate käest, 
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kuid kui seda teeb üks meis-
ter, on valmivad tooted ühe 
stiili ja disainiga ning mui-
dugi ka soodsamad.

Tihti tuleb ette, et noor-
paar ei tea üldse, mis neile 
meeldib ja mida võiks pul-
madeks tellida, ja siin tulengi 
appi mina. Aitan mõelda, ku-
jundada ja meisterdada iga-
le noorpaarile just neile so-
bivad kutsed ja teised pulma-
tarvikud.

Olles sinu töid pulmakorral-
dajana tellinud, võin öelda, et 
need on väga isikupärased, 
korrektse lahendusega. Teh-
nika ja tehnoloogia, mida ka-
sutada, on tasemel.

Kõik tööd valmivad koos-
töös tellijaga. Väga palju usal-
datakse minu ideid ja ettepa-
nekuid ning noorpaari rahul-
olu on meistrile suurim tänu.

Minu töötuba ei ole suur ja 
ma ei oma suuri uhkeid masi-
naid. Kasutan paberitöömasi-
naid, kõik väljalõiked ja kau-
nistused on tehtud käsitöö-
na. Oma töid ja tekste kujun-
dan ja prindin ise. Väga ilus ja 

uhke on fooliumtrükis kutse, 
kus tekst on siis kas hõbeda-
ne või kuldne. 

Missuguseid üllatavaid või 
tavapärasest erinevaid la-
hendeid oled pidanud pabe-
rikunstnikuna noorpaaride 
soove kuuldes välja töötama?

Minu lemmikteemad on-
gi pulmad ja lapse sünniga 
seotud tähtpäevad, kuid loo-
mulikult ka kõik muud pidu-
päevad, kuhu saan meister-
dada kaardi, kutse, karbi või 
albumi.

Üks väga huvitav teema 
oli seotud merega, kus kut-
sed olid väga erilised ja saa-
busid justkui pudelikirja-
na. Mulle väga meeldib, kui 
esitatakse väljakutseid. Üks 
pulmapidu oli üles ehitatud 
stiilipeona “Nõiad ja vampii-
rid”. Olgugi et mul on olemas 
väga suur valik uhkeid pabe-
reid, disainpabereid, must-
reid, pitse ja paelu, on tul-
nud ette olukord, kus soovi-
ti kutsetel näha kindlat vär-
vitooni paela, mida kuskilt 
saada ei õnnestunud. Mul 

oli seda värvi paela kaheksat 
erinevat tooni, kuid ükski 
polnud see, mida pruut soo-
vis. Kaks kuud mööda kaup-
lusi joostes ja soovitud värvi 
lõpuks leides selgus, et pruu-
di soovid olid vahepeal muu-
tunud. Kuna aeg hakkas juba 
kandadele astuma, andsin 
valida olemasolevatest värvi-
toonidest paberid ja paelad, 
mida mul jagus. See on eht-

ne eluline näide, et ka näili-
selt lihtne asi võib kujuneda 
palju keerulisemaks, kui ar-
vata võiks.

Millal on õige aeg sinu poo-
le pöörduda ja kuidas sinu te-
gemisi näha ning sinuga kon-
takti saab?

Kui rääkida pulmadest, 
siis viisakas oleks kutsed väl-
ja saata 2–6 kuud enne pulma-
pidu. Seega võib minu poole 
pöörduda kohe, kui on plaan 
abielluda. Mida varem saame 
hakata disaini peale mõtle-
ma, seda parem. Olen suhel-
nud noorpaariga 14 kuud en-
ne pulmi, aga on tellitud kut-
sed ka ülejärgmiseks päevaks. 
Tulen toime ka kiirtellimuste-
ga ja vahel ongi just need kõi-
ge ägedamad.  

Minu töid saab näha 
Facebookis ja Instagramis 
BrokDisaini nime all. Ava-
sin hiljuti ka kodulehe/e-poe 
www.brokdisain.ee . Helista-
da ja kirjutada võib ka  +372 
53 46 0858 ja e-postiaadressil:  
info@brokdisain.ee. 

Aitan meeleldi! 

Pulmapeod luksuslikul laeva pardal
www.mojito.ee

MOJITO
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Pulmapidu läbi arvut iekraani
Pulmakorraldus pole kiir-
toit, mida tehakse rutates. 
See vajab pikemat küpseta-
mist, et lõpptulemus oleks 
meeldejääv ja tõeline ela-
mus.

2020. aasta kevad tõi 
meie kõigi ellu uued tuuled 
ja pikalt ette planeeritud 
pulmakorraldused keera
ti pea peale. Pidu ei pea aga 
pidamata jääma, sest – Sü
damemaja agentuuri mees
kond pakub Eestis ainuke
sena täiuslikku virtuaal
pulma ning virtuaalset pul
makorraldust Skype’i ning 
Messengeri Live’i näol.

Mida tähendab virtuaalpulm 
noorpaaridele ja külalistele?

Virtuaalpulm on täiesti 
uus lahendus ja esialgu ehk 
veidi võõrastav, aga seda

laadi pulma võib pidada ka 
siis, kui riigis on täiesti ta
valine elu. Virtuaalpulmas 
on noorpaarile enamjaolt 
kõik pulmasegmendid ole
mas ja täpselt nii nagu igas 
tavalises  pulmas. Siinkohal 
soovitan meiega ühendust 
võtta, et täpne plaan pai
ka panna, sest nagu tavali
se pulmakorralduse aluseks 
on noorpaari enda soovid ja 
nägemused, on need põhi
määrajad ka virtuaalpulma 
korralduses.

Virtuaalpulm võib olla unis-
tuste pulm, kus on kõik või-
malik.

Kaunis kleidis pruut ja 
peoülikonnas peigmees, 
ilus tseremoonia koos de
koratsioonide ja tseremoo
niameistriga, noorpaari va
litud sõrmused tseremoo

nialaual – see kõik on ka vir
tuaalpulmas. Kõlab ka tse
remooniamuusika, on peo
laud ja pulmatort ning ko
gu sündmust juhib pulma
vanem. 

Kui pulmas on ainult 
noorpaar, noorpaari vane
mad ja noorpaari lapsed, 
siis saab korraldada abielu 
ametliku osa notaris, pere
konnaseisuametis või agen
tuuri poolt ametliku tsere
mooniameistriga valitud 
peopaigas või looduskaunis 
kohas. Kui noorpaar soovib 
abielu sõlmida mõnes mõi
sas või muus peokohas, saab 
ilusa tseremoonia korralda
da looduse keskel ning pä
rast väikese seltskonnaga 
mõisa väiksemas saalis pi
dulikult kaetud laua taga 
muusika saatel pidurooga
sid  maitsta.

Kus on külalised?
See ongi kogu peo põ

hiline erinevus – külalised 
viibivad kõik oma kodudes 
arvutite või mobiilide taga 
ja saavad sel moel osa ko
gu peost. 

Külalistele saadetakse 
virtuaalne peokutse, kus 
märgitakse ära, et pulm on 
virtuaalne,  ja  märgitakse 
ära peo kuupäev ja kellaaeg 
ning vastav link, mille kau
du saab iga külaline peost 
osa, kui siseneb lingiga peo 
keskkonda oma arvutis või 
siis mobiilis.

Pulmavanemal on siin 
tavapulmast erinev roll – ta 
peab kõike seda, mis juhtub 
noorpaariga, oskama osa
valt viia ka külalisteni, kes 
vaatavad kõike distantsilt. 
Külalised aga ei pea end üld
se igavalt tundma, sest pul
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SÄ R AVA D  P U L M A K UT S E D
v a s t a v a l t  e e l i s t u s e l e

Meie missiooniks on luua silmapaistvaid ja 

meeldejäävaid kutseid, ühendades oma töös 

kaasaegne disain kvaliteetse trüki ja kvaliteetsete 

materjalidega. 

Sipelga’s Letter’ist saab tellida graafilist disaini 

ettevõttele, pulmakutseid, pulmagraafikat või osta 

lisadetaile isetehtud pulmakutsete komplektide 

viimistlemiseks. 

Pulmakutsete tellimisel on võimalus valida kahe 

teenuseliigi vahel: 

personaalse kujunduse loomine (väljatrükiga või 

digitaalsel kujul) või valmiskujunduse valimine meie 

kodulehelt (väljatrükiga või digitaalsel kujul) .

Pruutpaaril on võimalik tulla kohtumisele meie 

stuudiosse Tallinnas, Telliskivi Loomelinnakus. 

Kohtumise käigus saab pruutpaar välja valida 

pulmakutsete detailid ning luua just endale sobivad 

isikupärased kutsed.

Võtke meiega ühendust, et tellida säravad 

pulmakutsed vastavalt teie eelistustele!
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mavanem saab ka külalised 
kaasata peomelusse küll kõ-
nede pidamiseks või mõnes 
mängus osalemiseks.

Millistel juhtudel on virtuaal-
pulm veel vajalik?

Virtuaalpulm ei ole oma 
olemuselt üldse halb lahen-
dus. Virtuaalkeskkonna va-
jalikkus ka selliste toredate 
sündmuste puhul on tõus-
nud esile viimasel kevadel, 
aga siinkohal toome ära veel 
mõned toredad võimalused, 
kus saab sellist teenust ka-
sutada:
• Nii mõnedki noorpaa-

rid soovivad abielu sõl-
mida toredal troopi-
lisel saarel, sest Ees-
ti ilm on teadagi tuju-
kas. Mõistagi, et see on 
olukord, kus sageli pole 
võimalik väikese eelar-
ve tõttu suurt külaliste 
hulka kutsuda, aga siis 
saavad virtuaalpulma 
lingiga osaleda külali-
sed ükskõik kust maa-
ilma nurgast.

• Kallid vanavanemad ei 
saa sageli halva tervise 
tõttu osaleda peol, aga 
kui keegi sugulastest 
seadistab vanaemale-
vanaisale vastava lingi 
arvutisse ära, siis vana-
ema ei pea ootama peo-
pilte 1 kuu pärast, vaid 
saab kohe tseremoonial 
ja peol kohal olla.

• Külalised, kes elavad 
Eestist eemal ja ei saa 
peost osa võtta üks-
kõik mis põhjusel, siis 
saavad nad virtuaal-
pulmas ikka osaleda ja 
ilusa emotsiooni osali-
seks saada, elades üks-
kõik kus maailmanur-
gas. Vajalik on vaid hea 
internetiühendus.

Meie meeskond pakub 
erinevaid virtuaalse pulma 
pakette. Oleme tegutsenud 
pulmamaastikul kaheksa-
teist aastat ja meil on ülihea 
ülevaade kõigist tegijatest 
ja erinevate teenuste osuta-
jatest. Saame kokku panna 
kogu pulmakorralduse koos 
tehniliste lahendustega vas-
tavalt soovidele.

Mis on virtuaalpulma pluss-
punktid?

Virtuaalpulm vähendab 
stressi, sest kogu korraldus 
on antud pädevatesse kätes-
se. Kui te pole varem selli-
ses mahus üritust korralda-
nud, siis on just pulmakor-
raldajad need, kes kõikide-
le nüanssidele tähelepanu 
oskavad pöörata. Virtuaal-

 Virtuaalpulm 
vähendab stres-
si, sest kogu 
korraldus on an-
tud pädevatesse 
kätesse. 

se pulmakorraldaja näol on 
abiks professionaal, kes suu-
dab teha enamiku tüütutest 
ja aeganõudvatest ülesanne-
test. Tegu on mugava varian-
diga, sest ära jäävad sõitmi-
sed ning silmast silma koh-
tumised. Lisaks erinevate-
le läbirääkimistele ja kin-
nituste tegeleb kogu selle 
poolega pulmakorraldaja.
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 Mesinäda-
late traditsioon 
on käinud ar-
mastusabielu-
ga käsikäes ja 
tähistab unis-
tatud paradiisi 
– elu koos ar-
mastatud ini-
mesega. 

Kui pulmapidu on lõppenud

Seda, kas registreerimise-
le järgneb paaritunnine vas-
tuvõtt, paar päeva kestev pi-
du või lahkub noorpaar kohe 
pulmareisile, otsustavad abi-
ellu astunud juba sündmust 
planeerides. milline aga võiks 
olla üks pulmareis, pulmaöö 
ja mida hõlmavad endas me-
sinädalad?

Pruutpaar ei pea olema 
viimane piduline peolauas. 
Kui olete väsinud, siis min-
ge nautima oma pulmaööd, 
ning kui vähegi võimalik, ol-
gu see romantiline ja eriline 
nii ruumiliselt kui ka olemus-
likult – küünlad, vaikne kena 
muusika jne.

Säraküünalde saatel 
lennukile

Tihti minnakse pärast pul-
mi pulmareisile. Kui selleks 
on võimalus, siis tehke seda, 
nii kestab see kaunis ja tähtis 

päev teie jaoks pikemalt. On 
mitmeid paare, kes oma pul-
mapeo kõrghetkel, näiteks 
pärast ilutulestikku, lähevad 
otse reisile – hetk, kui pulma-
külalised saadavad noorpaa-
ri pulmaautoni, hoides käes 
põlevaid säraküünlaid, on vä-
ga kaunis.

Mitmed paarid on mulle 
öelnud, et tore, kui peo ja rei-
si vahele jääb umbes nädal, et 
saaks paljud pulmadega seo-
tud teemad, nagu rendiasjad, 
tagasi toimetada, sättida ko-
du, ise hinges rahuneda elu 
kõrghetkest ja sellega kaasne-
vast väsimusest, ning alles siis 
minna reisile, kus saab täiega 
nautida vaid teineteisele pü-
hendumist.

Praegu on romantilisi 
kaugreise keeruline korral-
dada, kuid romantiliselt saab 
 aega veeta ka kaunil Eesti-
maal, kus jagub vahvaid kohti 
igale maitsele. Reisile minnes 
mõtleme mugavusele, pulma-
reisi puhul lisaks ka privaat-
susele, romantilisusele ja sel-
lele, kuidas sellest teha elu 
võrratuim reis. 

Need magusad mesinädalad

Sõna “mesinädalad” tuleb 
ingliskeelsest sõnast “honey-
moon”, mis omakorda pä-
rineb vanakristlikest usku-
mustest Iisraelist, kus peig-
mees, olles pruudi varasta-
nud, pidi neidu varjama kogu 

kuutsükli vältel. Sel perioodil 
joodi meejooki. Mesinädala-
teks nimetatakse paari pul-
majärgset teist ja kolmandat 
nädalat, mil noortel abiellu-
jatel jätkub tähelepanu vaid 
teineteisele. Uus seisus vajab 
sisseelamist ja harjumist. Me-
sinädalate pidamine lükkab 
edasi argipäeva saabumist, 
on justkui üleminek tähtsa-
telt pulmasündmustelt tava-
pärasele elule. Mesinädalate 
traditsioon on käinud armas-
tusabieluga käsikäes ja tähis-
tab unistatud paradiisi – elu 
koos armastatud inimesega. 
Tihti minnakse mesinädala-
tel koos pulmareisile, et muu-
ta see aeg eriti meeldejäävaks.

Mesinädalaid võib nauti-
ma minna otse abielu regist-
reerimiselt, sel juhul pidut-
seb pulmarahvas pruutpaa-
rita. Levinum komme on min-
na pulmareisile vahetult pä-
rast pulmi või mõned nädalad 
hiljem. Keskmise pulmareisi 
pikkus on tavaliselt poolteist 
nädalat, pärast mida stardib 
küll argielu, aga milliste äge-
date mälestustega!

- Koosolekute ja seminaride koht ettevõtetele ja koolidele
- ATVd, paintball, vibu, kanuud ning muud seiklused

- Võid meil süüa  forelli või proovida teisi maitsvaid palu
- Mõnus majutus ja maitsvad eined
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www.oxforell.ee 
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Tel. 56484000 | 5640471
info@oxforell.ee
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Korraldame Teile meeldejäävad pulmad, 
aktiivse sünnipäeva, suvepäevad-talvepäevad 

firmadele-sõpruskondadele
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