


Teie abielu registreerimine toimub

Meeldiva kohtumiseni 
Tallinna Perekonnaseisuamet

• Teatage oma kohaletulekust kaks päeva ette telefonil 645 7483 või 5344 9540

• Tulge kohale 15 minutit enne tseremoonia algust ning ärge hilinege!

• Ärge unustage kaasa võtmast kehtivat isikut tõendavat dokumenti!

Austatud abiellujad!

Naise nimi

Mehe nimi

Kuupäev /kellaaeg
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Fotograafid
• Vahur 507 9002 
vahur.lohmus@gmail.com 

• Meelis 513 2813 
meelis.adamson@gmail.com

www.briljantfoto.ee

Tallinna Perekonnaseisuameti kogemustega 
fotograafid jäädvustavad piduliku 
abielusõlmimise tseremoonia, kirikliku 
laulatuse ja pulmapeo.

PEREKONNASEISUAMETNIKU VÄLJAKUTSE HIND SISALDAB 
TSEREMOONIAEELSET NÕUSTAMIST, TSEREMOONIAT,  

ABIELUTÕENDI KAASI JA ÕNNESULEPEAD. 

Kõikidele teenustasudele lisandub riigilõiv 30€

• kolmapäeval 35€

• neljapäeval 35€

• reedel 90€

• laupäeval 90€

• Tallinna piires 290€

 • väljaspool Tallinna, 

Harjumaa piires 395€

•  väljaspool Harjumaad 650€

Tallinna Perekonnaseisuamet

Abielu sõlmimise pidulik kombetalitus 
Perekonnaseisuametis Pärnu mnt. 67

Juhul kui eelistate privaatsust ja teie jaoks 
on abielu registreerimiseks tähenduslik 
mõni muu paik, siis pakume võimalust 
kutsuda Tallinna Perekonnaseisuameti 
abielutseremoonia läbiviija teie poolt valitud 
asukohta.
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Austatud abielluja
Rõõmustan, et valisite oma elu kauneima 
ja tähtsaima sündmuse toimumise 
paigaks Tallinna Perekonnaseisuameti.

Soovime pakkuda kõigile, kes on otsustanud 
sõlmida abielu just meie kaunis ja säravas 
majas, vaid parimat teenindust ning üksnes 
positiivseid emotsioone. Igaühel teist on 
võimalus aidata sellele kaasa hea tahte ning 
lugupidava ja mõistva suhtumisega teiega 
ühel päeval abiellu astuvate noorpaaride 
suhtes.

Ilus hetk, mille võtate kaasa kogu 
eluks, saab teoks teie, teie külaliste ja 
perekonnaseisuameti koostööna. Nii saame 
anda oma parima meeldejääva sündmuse 
õnnestumiseks.

Abielu annab emotsionaalse turvatunde ja 
väljendab lugupidamist oma kaaslase suhtes. 
Päevast, mil abielu on sõlmitud, annab see 
õiguse ja küllap ka uhkuse nimetada ja olla 
nimetatud Sinu abikaasaks. See, mis toimub 
inimeses, on palju suurem kui suudame 
seda sõnades väljendada, kuid armastada 
ja olla armastatud on inimese jaoks suurim 
võimalus ja väärtus.

Edukas ja õnnelikus abielus ei lõpe 
armastus kunagi, sest abielu mõte on 
elada ikka tuleviku, mitte mineviku nimel. 
Igapäevamurede ja - rõõmude kaudu jagate 
te oma elu ja loote sideme, mis aitab teil üle 
saada kõigest.

Mõelge vaid, kui palju te saate omavahelise 
armastusega pakkuda armastust oma 
kallitele inimestele - oma lastele, vanematele, 
sõpradele ja kõigile neile, kes on teie jaoks 
olemas ja teie jaoks tähtsad.

Perekond on loodud kaitsma ja hoidma oma 
liikmeid, eelkõige perekonna kalleimat vara-
lapsi.

Oma lapsi hoida ja armastada tahavad 
ühtviisi nii lapse ema kui isa. Hoidke ja 
armastage oma kodu, mida olete loonud ja 
austage abielu, mis kaitseb teie kodu.

Arvan, et igal perekonnal võiks olla üks ühine 
sünnipäev, olgu selleks siis teile pulmapäev.

Lugupidamisega 
Karin Kask 

Tallinna Perekonnaseisuameti 
juhataja



Maja ette võib sõita ainult noorpaari auto. 
Tõkkepuu avamiseks tuleb vajutada selle kõrval olevale nupule,  

oodata ja teatada oma nimi. 

Iga noorpaari jaoks on Tallinna perekonnaseisuametis planeeritud 30 minutit,  
mille sisse peab mahtuma abielutseremoonia, õnnitluste vastuvõtt ja pildistamine. 

Seetõttu ei tohi te hilineda, sest hilinemise võrra lüheneb teile kuuluv aeg.  
Saal tuleb vabastada viis minutit enne järgmise tseremoonia algust.

Kohale saabudes võtab teid vastu tseremooniameister,  
kes juhatab teid edasi noorpaarituppa.  

Seal tutvute abielutseremoonia läbiviijaga, kes jagab selgitusi tseremoonia  
toimumise kohta ning kellele saate esitada oma küsimused ja soovid,  

millega võimaluse korral arvestatakse.

Võtke kaasa oma kehtivad isikut tõendavad dokumendid.  
Eestis abielu sõlmiv välismaalane peab tõendama, et tal on Eestis viibimiseks  

välismaalaste seaduses nimetatud seaduslik alus (nt viisa, elamisluba)  
abiellumisavalduse esitamise ja abielu sõlmimise hetkel.

Tseremooniameister kutsub saali vanemad ja külalised, kuid hilinejaid ei oodata.  
Tseremoonia algab täpselt kindlaksmääratud ajal.  

Juhul, kui noorpaar palub oodata hilinevaid külalisi, siis tehakse seda erandkorras 
noorpaariga kokkuleppel ning selle aja võrra lüheneb ka abielutseremoonia pikkus.  

Hilinejatele mõeldud ooteaeg on kuni viis minutit.

Pärast abielutseremoonia toimumist ei ole lubatud fuajees ja  
maja ees karjumine, plaksutamine, autode helisignaali andmine, esemete-ainete  

(mündid, riis, värvilised paberid, kommid) viskamine, sest see segab  
teiste noorpaaride tseremoonia läbiviimist.

Treppidel ja maja ees ei ole lubatud suitsetamine, vahuveini ja  
muude jookide tarbimine, sest see segab teiste noorpaaride ja külaliste liikumist. 

Vahuveini joomiseks on võimalik kasutada selleks ettenähtud banketiruume.

Kui te olete mingisugusel põhjusel otsustanud abielu registreerimisest loobuda,  
siis palume sellest kindlasti teatada telefonil 645 7483 või 5344 9540.

Meelespea abiellujale

NB!
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Abielu sõlmimise saali palume üleriietes mitte siseneda

Teie tellitud fotograafidel palume mitte segada abielu registreerijate 

tööd ega häirida nende vajalikku liikumist tseremoonia ajal. 

Noorpaaride ruumis pole lubatud fotografeerimiseks mööblit ümber paigutada.

Pildistamine

Parkimine

Peaukse ette võib sõita üksnes noorpaari auto.

Teie külalised võivad parkida autod Perekonnaseisuameti kõrval asuvasse 

parklasse üksnes teie tseremoonia ajaks. 

Tõkkepuu avamiseks tuleb vajutada selle kõrval olevale nupule, oodata ja  
teatada meie palvel noorpaari nimi. Kohtade arv parklas on piiratud.

Meelespea noorpaarile ja külalistele
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Lähim ja soodsaim võimalus tänada 
oma külalisi abielutseremoonial osale-
mise eest on Perekonnaseisuameti ban-
ketiruum rendihinnaga 150€ kasutuskord 
(2 tundi). 

Meie banketisaalid pakuvad meele-
olukat võimalust oma külalisi tänada, 
minnes otse abielutseremoonialt nautima 
pokaali vahuveini, kui emotsioonid on 
veel kõige värskemad ja kui õnnitluste tulv 
ei ole veel lõppenud.

See meie elu kauneim hetk

Siit edasi kulgeb ühine retk

Korrus allpool ootab banketisaal

Seal ootab Teid meie tänupokaal

Noorpaar tänab külalisi

Valida on kaks eri suurusega banketisaali, 
suurem neist mahutab kuni 70 ja väiksem 
kuni 30 külalist.

Suvekuudel on banketisaali asemel või-
malik valida selleks kujundatud sisehoov. 
Kaunil suvepäeval, kui majas kipub palav 
olema, soovitame just seda võimalust. 

Sisehoov on varjatud võõraste pilkude 
eest ja saate nautida privaatset olemist 
koos oma seltskonnaga. Hind sisaldab 
saali renti ja pokaale. 

Küsi hästivarustatud raamatupoodidest 
või telli otse autorilt tiia@pulmamess.ee,5259144

Täiuslik käsiraamat:
•igale noorpaarile, kes korraldavad ise oma pulma

•alustavale hakkajale pulmakorraldajale
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Catering

Carmen Catering on loodud aastal 
1997 eesmärgiga olla abiks õnnestu-
nud ja meeldejäävate ürituste korral-
damisel. Ettevõte pakub peoteeninduse 
täislahendust söökidest-jookidest kuni 
inventari rentimiseni. Samuti antakse 
nõu lillekimpude, lauakaunistuste, nime-
siltide, menüükaartide ja kõige muu vali-
kul, mida ühe sündmuse korraldamiseks 
vaja läheb. 
Nende kahekümne tegutsemisaasta jook-
sul on Carmen Catering toitlustanud tu-
handeid pulmi ja muid sündmusi. Jagame 
hea meelega oma kogemusi, kuidas valida 
just Teile sobiv toitlustaja ühele elu tähtsa-
male sündmusele – pulmapeole.

- Võta pakkumine kahelt-kolmelt toit-
lustusfirmalt. Ära vaata ainult lõppsummat, 
vaid loe pakkumist ridade kaupa. Võib sel-
guda, et väiksele eelarvele lähevad juurde 
lisateenused, näiteks rent, transport, joo-
gid. Samuti vaata, kas joogid on arvestatud 
näiteks 50 inimesele või on kirja pandud 
ühe pudeli hind. 

- Liiga vara pole mõtet toidu pärast 
muretseda. Toitlustusfirmalt küsi esialgset 

pakkumist pool aastat enne pulmapäeva, 
vaata see üle ja kinnita. Kolm kuud enne 
üritust täpsusta. Nii jõuab kenasti! 

- Pulmapeokoht võiks olla paarile 
endale miskitpidi hingelähedane. Näiteks 
kaasaga kohtumise paik või hoopis koht, 
mis seotud lapsepõlve- mälestustega. 
Kahtlemata on mugavam ja tõenäoliselt 
ka odavam teha üritust sellises ruumis, kus 
kõik on juba olemas, aga ise üles ehitatud 
interjöör paarile olulises paigas tuleb palju 
kihvtim. 

- Vana hea kartulisalat on kindel publiku 
lemmik! Ükskõik kui peen menüü ka ei ole, 
ei peaks seda välja jätma. Veel kuue aasta 
eest oli sama asi täidetud munadega, aga 
nüüd on need täiesti moest läinud. 

- Levinud arusaam, et oma jookidega 
saab soodsamalt, ei pea alati paika. Jooke 
ise tuues lisandub toitlustusfirmalt klaasi-
rent. Lisaks tuntakse alati hirmu, et äkki 
saavad joogid otsa, ja seepärast ostetakse 
neid liiga suur kogus. Ühtlasi peab pudelid 
ise toitlustusfirma lattu toimetama ja pärast 
ülejäägil järel käima. Carmen Cateringil 
toimub arveldamine avatud pudelite järgi 

8 soovitust 
ühele elu 
tähtsamale 
sündmusele
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ja hinnad polegi nii kallid: pudeli veini hind 
algab kuuest eurost. 

- Kui pulmas on lapsi, võiks neil olla 
oma laud või ala. Nemad ei pruugi kõiki-
dest peentest söökidest rõõmu tunda, nii 
et lisaks võiks olla lastemenüü. 

- Kuu aega enne pidu peaksid tellija, toit-
lustaja, valgustaja, õhtujuht ja muud peoga 
seonduvad inimesed, kindlasti kokku saa-
ma. Kui kokkusaamisel käiakse programm 
samm-sammult läbi, ei teki pulmapäeval 
arusaamatusi. 

- Asi kipub nässu minema, kui külalistele 
antakse tööülesanded, näiteks kutsutakse 
pulma sõbranna, et ta oleks fotograafi eest. 
Teenuseid tasub tellida professionaalidelt, 
sest sõbrad tulevad pulma ikka külalisena 
ega võta asja vastutusega. 

Kandev idee Carmen Cateringi jaoks 
on olnud läbi aegade, et meie jaoks ei ole 
suuri ja väikeseid üritusi, vaid oluline on 
õnnestumine. Õnnestumise mõõdupuuks 
on aga kliendi rahulolu. www.carmen.ee



Pulmatort-Pulmapeo õhtupärl!
Pulmatordil on pulmas üks väga  eriline 
roll. Pulmatordi ülesanne on panna üks 
ilus punkt pulma pidulikule osale ja edasi 
saab pidu kulgeda juba vabamas vormis. 
Kõik tüdrukud unistavad ju, et nende pul-
mas oleks üks ilus, uhke ja romantiline 
tort.
Pulmatorti tellides tuleb kindlasti kõik väga 
hästi läbi mõelda, alustades sisust ja lõpeta-
des tordi välimusest.  Tordimeistrit valides 
tutvu erinevate tegijate tehtud töödega 
ja vaadake, kas väljavalitu n.ö.käekiri teile 
meeldib.  Soovitavalt  alusta meistri otsimist 
võimalikult varakult, sest ainult nii saad kin-
del olla, et   Teie pulma kuupäev on vaba.

Olles tegija välja valinud, tutvuge pa-
kutavate maitsevalikutega ja andke talle 
edasi visioon oma tordist -millised värvid,   
pulmastiil ,paar sisusoovi ja leppige kokku 
proovitordi aeg. Proovitort on hea selleks, et 
ära hoida ebameeldivaid üllatusi pulmapäe-
val-see annab  osapooltele  kindlustunde, 
kui proovitort on tehtud ja kõik pisidetailid 
läbi arutatud. Kindlasti uurige ka transpordi-
võimalusest ning kas peopaigas on olemas 
külmik tordile ja andke teada, mis kell on 
planeeritud tordi serveerimine.

Torditegijana olen väga palju puutu-

nud kokku teemaga, et miks on pulmatort 
kallim, kui muude tähtpäevade tordid.  

Natuke süvenedes ehk saate aru, 
miks  on nii, et pulmatordi hind on kallim. 
Eelkõige kaasneb sellega üks suur vastutus, 
sest pruutpaarile on see kõige tähtsam tort 
sel eluhetkel,kus iga pisemgi detail on pai-
gas ja eksimisruumi ei ole. 

Tort  paigutatakse ilusale tugevale 
alusele. Tihtipeale on alus veel kaunistatud 
paelaga, pärlitega, kivikestega. Lisaks va-
healused, toestus ja  kõige ajamahuka-
mad on käsitööna valmivad suhkrulilledest 
kaunistused ,mis valmistatakse koonleht 
kroonlehe  haaval pikkade tundide jooksul. 
Kui tordil on veidikenegi erilisem sisu, siis 
on mõistetavalt kohe ka kallim tooraine. See 
on tort,kuhu tordimeister on pannud oma 
hinge ja armastuse- see on just Teile val-
mistatud personaalne tort.  

Kui kõik  detailid on tordimeistriga kenasti 
läbiräägitud , siis võite rahuliku südamega 
oma pulmi nautida ja ei pea muretsema, et 
kas ja kuidas tort õigeks ajaks lauale jõuab. 

Ta lihtsalt jõuab ja just see õige ning Teie 
oma!

Ikka Teie tordimeister
Sirje Arand

Tordid
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Pulmatordi ajalugu kandub antiikaega, kus 
serveeriti maiustusi või ka muid hõrgutisi, kas 
siis küllusesarvena serveerituna või ka siis kõr-
geks kuhjaks kujundatuna, sümboliseerides 
viljakust.
 Pulmade planeerimises on pulmatordi tellimine 
olulisel kohal, kuna pulmatordi serveerimine on 
kujunenud pulma ametliku osa lõpetamise tse-
remooniaks.

Pruutpaar lõikab koos tordist esimese tüki ja 
kooselu alustamise märgiks serveerivad seda tei-
neteisele.

Pagaripoisid OÜ tordimeistreid tasub igati 
usaldada, sest meil on tervelt 22.a jagu kõikvõi-
malikke pulmatortide kogemusi. Täna teavad pea 
kõik linlased Tallinnas Vana-Lõuna tänaval meie 
pagarikoda, kust saab kõike tellida alates küpsis-
test, kookidest  kuni pulmatortideni välja.  

Pulmatordi tellimisel on vaja silmas pidada 
pruutpaari maitse-eelistusi ja ka seda, et torti ser-

veeritakse suurele hulgale inimestele, seega ka 
külaliste maitsemeeltele sobivust.

Pulmatordi kujundus sõltub tavaliselt, kas siis 
pulma teemast, pulmavärvidest, vahel ka pulma-
peo pidamise kohast ja muidugi ka pruutpaari 
soovidest.

Pulmapeod toimuvad üle Eestiliselt igal pool 
ja kuna Pagaripoistel on üle Eestiliselt kokku  11 
kohvikut, mis asuvad Tallinnas, Pärnus ja Tartus, 
siis igasse kohvikusse on võimalik esitada oma 
tordi tellimus.

Õnnestunud pulmatordi serveerimiseks pul-
ma tipphetkel on samuti oluline ka selline esi-
algu vähemtähtsana tunduv detail, nagu tordi 
transport ja hoidmine enne serveerimist, kui kõik 
asjaolud on selged ja info vahetatud pulmakoha, 
pulmakorraldaja, pruutpaari ja kondiitri  vahel, siis 
ei peaks olema mingeid takistusi meeldejääva, 
maitsva ja imeilusa mälestuse tekkimisel Selle 
riski maanduseks on Pagaripoistel olemas  omad 

Sinu pulmatordi valmistavad 

Pagaripoisid!
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transpordifirmad, kes toovad tordi õigeks ajaks 
peokohta.

Meie soovime Teie ilusa päeva veelgi kauni-
maks ja maitsvamaks teha !

Triin Haljasmäe

Müügi- ja turundusjuht

Pagaripoisid OÜ

Tellimused: +372 627 3700

tellimine@pagaripoisid.ee

www.pagaripoisid.ee
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Kingid, tseremooniadekoor

Viis põhjust 
korraldada pulmas liivatseremooniat

Abielutseremoonial kasutatakse viimas-
tel aastatel väga huvitavat ja põnevat 
värviliste liivadega liivatseremooniat. 
Vaatame need 5 põhjust, miks valida 
liivatseremoonia kaunistama ka oma 
pulma.
1. Juba iidsetest aegadest toimub liivatse-
remoonia Hawaii pulmapidudel, kust lei-
dub liiva kõikvõimalike looduslike värvide-
na – valge, kuldse, punase ja isegi sinisena. 
Üheksakümnendatel sai liivatseremoonia 

pulmades väga populaarseks rituaaliks 
Lääne-Ameerikas, peamiselt Californias. 
Nüüd noorpaaridel on võimalus korralda-
da ilus liivatseremoonia ka meil Eestis. Ja 
pole vaja muretseda selle üle, kuidas va-
latud anumad tuua tagasi Eestisse nii et 
liivad omavahel väga ei seguneks. Eestis 
tegeleb sellega firma Sand Art OÜ.

2. Liivatseremoonia  näeb välja väga 
efektne ning sellel on ka oma lugu. 
Ühiselt talletatud kordumatud liivamus-

www.flor ist.ee     ti ia.tamberg@gmail .com     +372 525 9144
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trid sümboliseerivad kahe armastaja, 
kahe südame ühinemist ühte tervikusse. 
Tseremoonia seisneb selles, et abielupaar 
puistab üheaegselt külaliste aplauside ja 
fotokaamerate välgusähvatuste saatel liiva 
oma klaasanumatest ühisesse põhianu-
masse. Kui peiu ja pruut puistavad liiva 
kordamööda, väikeste vahedega, siis moo-
dustab liiv ilusa mustri, kus mehe poolt 
valitud liiva värv hakkab vahelduma naise 
poolt valitud liiva värviga. 

Võib ka puistata liiva üheaegselt – sellisel 
juhul on muster klaasanumas vähem kor-
rapärasem, kuid seda mustrilisem ja ette-
arvamatum. 

3. Ilus klaasanum erksavärvilise liivaga 
kaunistab abielupaari kodust interjööri 
ja hoiab mälestust nende pulmadest kui 
unustamatust sündmusest kogu eluks! 
Liivadega klaasanumat saab presenteerida 
iga noorpaar oma kodus just seal, kus see 
igapäevaselt silma paistab.

4. Liivatseremooniat saab korraldada 

mitte ainult pulmades, vaid ka muudel 
pereüritustel. See võib olla abielu aastapäev 
või ükskõik missugune teine romantiline 
tähtpäev, lapse sünd või isegi armastatud 
vanaema sünnipäev, kui kõik sugulased 
saavad kokku. See on justkui pere veel-
gi ühtsemaks loomise tseremoonia ning 
armastuse ja truuduse sümbol.

5. Selleks et korraldada oma pulmas 
liivatseremooniat, läheb vaja 3 klaaspu-
delit – 2 väikest noorpaarile ja 1 üldine 
suletav klaaspudel; 2 värvi liiva; lehter, 
et oleks mugavam liiva klaaspudeli sisse 
puistata (sobib ka ilusast paberist tehtud 
koonus). Soovitav on kasutada tugevast 
klaasist pudeleid, need ei lähe nii kergesti 
katki. Peamine pudel peab kindlasti ole-
ma korgiga suletav liivamustri paremaks 
säilitamiseks. Valmis komplektidega, kus 
kõik vajalikud atribuudid on juba sees, 
saab tutvuda kodulehel www.sandart.ee  
Lisainfo tel. 585 77 507 või info@sandart.ee 
Kohtumiseni meie e-poes!

www.flor ist.ee     ti ia.tamberg@gmail .com     +372 525 9144



Pulmasõidukid

Killuke 
suursugusust Sinu päeva igal aastaajal!

Võluv valgete hobuste rakend ja Ees-
ti neli võrratut aastaaega– selles leidub 
omapärast lummust ja miskit tabamatut 
igaühele. 

Eksklusiivne sõiduteenus hobura-
kendiga üle Eesti, nii linnas kui maal- välja-
sõidud piknikule, matkad looduses, sõidud 
sünnipäeva või aastapäeva tähistamisel, 
pulmasõidud, talvised ree- ja saanisõidud.

Soovid üllatada oma kallimat, lähedasi 
või seltskonda?  Telli hoburakend teatrisse 
või restorani sõitmiseks, romantiliseks 
vanalinna tuuriks või unustamatu jõu-
lutunde loomiseks. 

Pulmasõidud
Kallis noorpaar, anname oma efektsete 
valgete hobuste rakendiga panuse Teie 
pulmapäeva meeldejäävaks muutmisele. 
Garanteerime erakordse tähelepanu ja ilu-
sad mälestused pikkadeks aastateks.

Hobustega saab korraldada suursuguse 
saabumise registreerimisele või peopaika 
või lühematel vahemaadel ka pulmarongi. 
Noorpaar on aga hobukaarikus kauniks 
ehteks, jääte silma kõikjal ja saate ülevala-
tud möödujate õnnitlustest. Seda kõike 
soovitame  jäädvustada ka fotograafi abiga, 
et oleks mida tulevikus meenutada.

Hoburakend on mõistlik ette tellida mitu 
kuud enne pulmi
Kuna suviste kuude nädalalõpud 
broneeritakse kõige kiiremini, siis soovi-
tame aegsasti oma soovist teada anda. 
Pühendume sellel päeval vaid Teile, seega 
samale päevale me teisi tellimusi ei võta. 

On olnud ka olukordi, kus vahetult enne 
pulmi helistab peigmees ja soovib oma 
pruudile uhket  üllatust teha. Miks mitte! 
Vaba päeva olemasolul anname endast 
parima, et ka nii lühikese etteteatamise 
ajaga täita Teie südamesoov.

Voore Tallid pakub Eestis ainsana valge-
te hobustega sõiduteenust, nii kahe- kui 
ka neljahobuse rakendiga. Meie kutsaritel 
on pikaaegsed kogemused tagamaks 
kvaliteetse ja professionaalse teenuse. 
Kasutusel olev “Victoria” kaless on kaasaeg-
ne, suursugune ning mugav ja kaunistatud 
lillevanikutega. Vajadusel kaitseb tuule 
või vihma eest kalessi ülestõstetav nahk-
ne katus ning sooja pakub pehme pleed. 
Noorpaari aga ootab hobukaarikus alati 
meeldiv üllatus.

Avasta ka enda jaoks midagi ainulaadset!
Ilusaima pulmapäeva nimel 

Anu Matsoo, Voore Tallid
+ 372 51 46 552 www.vooretallid.com

 Raplamaa,Märjamaa vald, Ohukotsu
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Peokohad

Pidu Mustpeade Majas
Mustpeade Maja on võõrustanud sünd-
musi Äripäeva TOP100 ballidest ja Eesti 
EL eesistumisüritustest kuni vastuvõt-
tude, sünnipäevade ja stiilsete pidudeni. 
Maja on enda jaoks avastanud ka pulma-
de ja erapidude korraldajad.
On palju üritusi, millele keskaegsed ruumid 
loovad suurepärase tausta. Mustpeade 
Maja kõige kuulsamad saalid on Valge saal 
ja Olavi saal, mis koos kõrvalruumidega 
pakuvad hea ürituse korraldamiseks kõik 
vajaliku. Siin on linna parim akustika ning 
valguse ja dekoratsioonidega saab igale 
peole anda unikaalse meeleolu. Tõeliselt 
keskaegse atmosfääri leiab aga keldrisaalist 
ja sisehoovist. 

Majas on eri suuruses ja eri ajastutest 
pärit saale. Pisemad saalid mahutavad 20 
kuni 30 inimest ning tihti toimuvad siin 
peod 80 kuni 100 inimesele. Kõige rohkem 
on maja korraga mahutanud 550 külalist – 
kasutusel olid siis kõik kolm suuremat saali 
ning inimesed liikusid nende vahel. Must-
peade Majas on võimalik rentida nii ühte 
saali kui ka tervet maja. Saalide mahutavus 

sõltub laudade paigutusest, aga ka sellest, 
kas on vaja üles seada lava.

Kohapeal on olemas helitehnika kõnede 
pidamiseks, võimalused lava ehitamiseks, 
õhtusöögi valgustus ning tipptasemel 
Steinway kontsertklaver. Kui üritusele 
kutsuda esinema bänd, on võimalik he-
litehnika väljast sisse rentida.

Mustpeade Majal on pikaajaline koos-
töö kõigi suuremate Tallinnas tegutsevate 
cateringi firmadega. Nad kõik on siin pal-
ju käinud ning tunnevad maja hästi. See 
muudab peokorraldaja jaoks cateringi va-
limise lihtsamaks – valida saab oma maitse 
ja soovide järgi.

Mustpeade Maja haldab tipptase-
mel kontsertorganisatsioon Tallinna Fil-
harmoonia, millel on suured kogemused 
eri liiki kultuuri- ja esindusürituste korral-
damisel. 

Küsi pakkumist ürituse korraldamiseks

Lilian Sarapuu
Mustpeade Maja 

kliendiürituste projektijuht
Kontakt: 59191 414, 

lilian.sarapuu@mustpeademaja.ee
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www.catering.ee
info@catering.ee
Tel. 66 11 025

www.lillepaviljon.eu
info@lillepaviljon.eu
Tel. 601 47 78



Coccodrillo restoran

Romantiline Tähesaal  on väga populaarne 
väiksemate pulmapidude, vastuvõttude ja 
sünnipäevade korraldamiseks. Avar ruum särava 
tähistaeva ja kaminaga sobib kuni 30 inimesega 
peo läbiviimiseks.
Suvel on avatud ka restorani terrass.

Iidsete võlvide ja 
kristallllühtritega 
Võlvsaal sobib samuti 
pidulikuks lõuna-või 
õhtusöögiks. Saal 
mahutab 40 inimest.
Coccodrillo köök 10 a. 
kogemusega pidude 
toitlustamisel pakub nii 

klassikalisi roogasid kui ka itaalia kööki. Soovi korral 
koostame menüü kliendi soove arvestades.

Pargi tee 12, Viimsi, Harjumaa
www.kroko.ee, restoran@peokeskus.ee 
tel: +372 56 55 312

Annika Potter
Viimsi Coccodrillo tegevjuht

Viimsi Peokeskus

Viimsi Peokeskuse 500 aastase ajalooga 
hoone on renoveeritud spetsiaalselt 
pulmade, vastuvõttude, tähtsündmuste, 
Þrmapidude ja seminaride 
korraldamiseks. 
* Suur kaminaga peosaal 
-100-le külastajale
* Restoran Coccodrillo Võlvsaal 
kuni 40-le külastajale
* Restoran Coccodrillo Tähesaal 
kuni 30-le külastajale
* 2 suveterrassi
* Külalistemaja Birgitta 
(9 tuba ning 1 india stiilis sviit)
* Kahetasandiline saunakompleks koos 
hubase kaminasaaliga
* Parkla 

Pidusid toitlustab restoran Coccodrillo 
oma mitmekesise menüüvalikuga.

Annika Potter
Viimsi Peokeskuse tegevjuht

Glamuurne Suur 
Peosaal oma 190 
ruutmeetriga 
mahutab kuni 100 
külalist. Suvel 
kasutatakse 
väliterrassi ka 

pulmatseremooniate 
läbiviimiseks. Viimsi Peokeskuses on kõik vajalik 
pidude korraldamiseks - igale maitsele vastav 
peomenüü, valgus- ja helitehnika. Omame 10. aastast 
kogemust pidude-pulmade korraldamise vallas.

Viimsi 
Peokeskuse 
külalistemajas 
Birgitta on 
külalistele 9 
standardtuba ja 
idamaine sviit 
kamina ja 
mullivanniga.

Samuti on saunakompleks koos õdusa puhkeruumiga 
vajadusel külaliste käsutuses.

Pargi tee 12, Viimsi, Harjumaa
www.peokeskus.ee
info@peokeskus.ee või telefonil +372 56 55 312
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Kuidas leida sobivat peokohta-Spoty.ee 
teab ja aitab!
Pulm on imeline sündmus, mida tahab iga 
noorpaar tähistada pereringis või sõpra-
de,lähisugulastega mõnes ilusas pulmapeo 
kohas. 
Spoty kataloog alustas oma tegevust suvel 
2017a. ja on ainus restoranide, banketisaali-
de,peokohtade giid 

Eestis, aga juba praegu on Spoty.ee saanud 
palju kiidusõnu ja positiivset tagasisidet klien-
tidelt just sellise portaali vajaduse ja kasutuse 
mugavuse kohta.
Spoty.ee peamised eelised on:

• Mugavus
Meie peamine eesmärk on tagada, et sobiva 
restorani või peokoha leidmine oleks meie 
klientide jaoks kiire ja lihtne. Tavapärane tra-
ditsiooniline otsing on täiendatud lisafiltrite 
süsteemiga parameetrite järgi, mis aitab teha 
õige valiku. Restoranide ja peokohtade otsin-
gusüsteemis peale klikkides, näeb klient nende 
kohtade põhiandmeid (aadress, orienteeruv 
maksumus inimese kohta jne), maksimum 
kohtade arvu, menüüd, töö aega, jne. See või-
maldab kliendil teha täpseid valikuid ja leida 
oma ootustele ja vajadustele vastav peokoht.

• Kiirus
Me teeme kõik endast sõltuva, et meie kliendid 
saaksid oma päringutele vastuseid esimesel 
võimalusel. Mida rohkem lisainformatsiooni 
klient annab oma taotlust täites, seda kiiremini 
saab ta kätte personaalse pakkumise.

• Teenuse hind
Kõik teenused Spoty.ee portaalis on klientidele 
tasuta. Võime kinnitada, et kui klient kulutaks 
oma aega ja saadaks oma küsimused ning pä-
ringud ise otse restoranidele või peokohtadele, 
siis pakkumise hind ja sisu tuleks täpselt sama. 
Kliendivõit on puhtalt ajas, aga aeg on teadu-
pärast raha.

• Kõik ühes kohast
Spoty.ee pakub ainulaadset võimalust, ilma 
veebilehelt lahkumata, leida oma peo jaoks 
peokoht, limusiin või jaht, fotograaf ,juuksur ja 
meik-up teenuse tegija.

Meie oleme Teie peo alustala ja valmis Teid 
alati kiirelt aitama,et saaksite korraldada oma 
elu parima peo-pulmapeo !

ARTUR JAKOBSON
CEO - Spoty.ee
www.spoty.ee
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Aitame teie unistusel saada tõelisuseks ning lubame, et naudite seda 
ainulaadset päeva nii nagu ei ühtegi teist. Teie pulmapidu saab olema 

stiilne, stressivaba ja laitmatu algusest lõpuni – selle tagab meie tõeliselt 
südamlik ja hooliv teenindus. Teil jääb üle vaid lõõgastuda ja särada!

Hoolitseme selle eest, et Something Blu pulmapidu peegeldaks teie 
erakordsust ja isikupära. Loome oma suurtele kogemustele tuginedes 

ainulaadse täispaketi, mis vastab täpselt teie eelarvele ja maitsele. 

Saame peoruume lahendada paljudes eri stiilides, millest igaüks 
pakub teile ja teie külalistele sooja ning õdusat õhustikku. Võime 

korraldada meeldejääva koosviibimise 20 lähedasele või suurejoonelise 
pulmapeo 350 külalisele. Ürituse suurusest olenemata saate meie 

jagamatu tähelepanu.

Hiilgava gurmee-elamuse tagavad imemaitsvad hõrgutised, mis 
on teie eelistustele vastavalt välja töötatud meie peakoka poolt. 
Peo lõpunumbrina valmib eksklusiivne pulmatort, mis pakub nii 

maitseelamust kui unustamatut visuaalset naudingut.

Pärast pulmapidu ootavad nii teid kui teie külalisi modernsed ja 
mugavad hotellitoad, mille akendest avanevad võrratud vaated 

Tallinnale.

Mõlemas hotellis on mitmeid ainulaadseid võimalusi, mille abil oma 
pulmapäev unustamatuks muuta. Olgu selleks näiteks Radisson 
Blu Sky Hoteli kõrgeimal korrusel asuv Lounge24, mis pakub 

eksklusiivset panoraamvaadet, või Radisson Blu Hotel Olümpia erilised 
kalliskivisviidid teie pulmaööks. 

Me anname endast kõik, et teha teile selle erakordse päeva 
kavandamine ja nautimine võimalikult mugavaks ja lihtsaks. Usaldades 

ennast meie hoolde, garanteerime, et teie pulmapäev saab olema 
kordumatu ja sellest jääb teile kaunis mälestus kogu eluks.

M IDAGI SINIST

SOMETHING BLU

Ainulaadne pulmapäev

RADISSON BLU HOTEL OLÜMPIA
Liivalaia 33, Tallinn

Tel 631 5314
estonia.events@radissonblu.com

radissonblu.com/olumpiahotel-tallinn

RADISSON BLU SKY HOTEL
Rävala pst 3, Tallinn

Tel 682 3000
info.tallinn@radissonblu.com

radissonblu.com/skyhotel-tallinn
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Saku mõis Tallinnast vaid 11km kaugusel
Tseremoonia ja fotosessioon mõisas või pargis
Suursuguse miljööga Ballisaal (90m2) kuni 120-le külalisele
Palmisaal (65m2) ja kaks ilusat salogi 
Restoran von Sackenmeck (55 kohta) ja saun
Majutus väärika ajalooga majas (kuni 42 in, 11 tuba)
Maitsvad piduroad ja meeldiv teenindus
Hõrgud pulmatordid mõisa kondiitrilt
Terviklahendused unistuste pulmadeks 
(sh esinejad, heli-, valgus-, erilahendused jms

Lisainfo ja broneerimine
www.sakumois.ee
e-mail: info@sakumois.ee

Juubelitammede tee 4
75501 Saku,; Harjumaa
Tel +372 5226068

Tallinnast vaid 10km kaugusel rohelusse 
peitunud Saku mõis on suurepärane koht 
pulmade tähistamiseks. 
Mõisa kõrval looklev Vääna jõgi annab suur-
sugusele majale ja väärikale mõisapargile 
veelgi romantilisema ilme, mis lausa kutsub 
seda ilu erilise sündmusega tähistama.

Saku mõisa peahoone, kus tänapäeval 
on külalistel võimalik tähistada erinevaid 
sündmusi, pärineb 1820. aastast. Mõis oma 
rikkaliku dekoori ning 19.sajandist pärineva-
te laemaalingutega on omalaadsetest Eesti 
üks kaunimaid. ‘

Klassitsistlik Ballisaal (90m2)  suurte sam-
maste ja saaliga ühendatud kahe salongiga 
(36m2 ja 37m2) on ideaalne koht pidulike 
sündmuste tähistamiseks. Lisavõimalusi 
pakub ka Ballisaali kõrval asetsev Palmi-
saal (65m2). Saku mõisa Ballisaal mahutab 
ümarlaudades istuma kuni 100 inimest, 
väiksemate seltskondade puhul mahub 
saali ka tantsuansambel ning võimalik on 

pidada pidu ühes saalis. Suuremate selts-
kondade puhul saab tantsuks kasutada Pal-
misaali ning ümarlaudu on võimalik paigu-
tada ka salongide osasse.

Saku mõisa II korrusel asuvad seminari-
ruum koos eesruumiga ning 11 omanäolist 
ja eripärase kujundusega numbrituba, sh ka 
sviit noorpaarile. Mõisa mahutub majutuma 
kuni 42 külalist. Hommikust virgutust pakub 
mõisa keldrikorrusel asetsev saun ning mõ-
nusa kehakinnituse eest hoolitsevad mõisa 
suurepärased kokad.

Suvisel ajal on kujunenud kombeks ka-
sutada maksimaalselt ära mõisa võrratuid 
terrasse ning erinevaid võimalusi pakkuvat 
mõisaparki. Terrassid on ideaalseks kohaks 
vahuveini ja hõrkude suupistete nauti-
miseks. Mõisapargis asuvad hiiglaslikud 
tammed on pruutpaaride meeliskohaks 
tseremooniate läbiviimisel. Mõisa ümbrus 
ja ruumid annavad vaba voli kõige imelise-
mateks ideedeks, mis on suures osas teos-

Linnalähedane kuninglik privaatsus
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Saku mõis Tallinnast vaid 11km kaugusel
Tseremoonia ja fotosessioon mõisas või pargis
Suursuguse miljööga Ballisaal (90m2) kuni 120-le külalisele
Palmisaal (65m2) ja kaks ilusat salogi 
Restoran von Sackenmeck (55 kohta) ja saun
Majutus väärika ajalooga majas (kuni 42 in, 11 tuba)
Maitsvad piduroad ja meeldiv teenindus
Hõrgud pulmatordid mõisa kondiitrilt
Terviklahendused unistuste pulmadeks 
(sh esinejad, heli-, valgus-, erilahendused jms

Lisainfo ja broneerimine
www.sakumois.ee
e-mail: info@sakumois.ee

Juubelitammede tee 4
75501 Saku,; Harjumaa
Tel +372 5226068

tatavad just ruumide suurusest ja avarusest 
lähtuvalt.

Saku mõisa poolkeldri-korrusel asuvad 
mõisa köök ja mõisa restoran Von Sacken-
meck, kus serveeritakse võrratuid a la carte 
roogasid. Mõisa köögis valmivad ka suure-
pärased road pulmakülalistele ning pruut-
paari eelistustest lähtuvalt valmistatud uhke 
pulmatort. Menüüd sisaldavad nii kana, kala, 
liha kui taimsete roogade valikuid külma ja 
sooja lauana. 

2016. aastast pakub Saku mõis partnerite 
abiga kõikidele peokülalistele lisaks mõisa 
halduses olevatele teenustele ka lisalahen-
dusi nii valgus- kui helitehnika, dekorat-
sioonide, muusikute ja esinejate, floristide, 
fotograafide jms osas. 
Just Saku mõisast saate täislahendusega 
imelise pulmapeo!

Ines Kärner
Saku Mõisa tegevjuht



Tõeline lossi Muinasjut t
Sangaste viimase mõisahärraga käib kaasas lugu..

Olles Šotimaal praktikal, tutvus härra 
imekauni printsessiga ja peagi tundsid 
kaks südant, et ei saa teineteiseta.
Tollel ajal kehtis reegel, et armastatud naise 
kätt tuleb paluda viimase isalt, kes siis otsus-
tab kahe inimese saatuse üle.

Süda täis armastust, tegi seda ka härra 
Berg ja printsessi isa ei mõelnud pikalt ning 
vastus tuli lõikavalt terav: „Kuhu ma annan 
Sulle oma tütre? Sul pole isegi lossi!”
Aastad möödusid, aga Härra Bergil peas 
kordumas sõnad: „Sul pole isegi lossi!”
Nii kerkis imeilusa looduse rüppe ainulaad-
ne  ja tõeline  loss.

Praeguseks on Sangaste lossist saanud 
üks armastatumaid  pulmapidamise paiku 
Eestis . 

Oma ürgse ja puhta loodusega saavad 
just siit alguse terviklahendused, kus Teid 
ootavad ees mitmed erinevad võimalused 
oma teekonda abieluranda sõuda.

Peosüdameks on meil suursugune Balli-
saal , mis on üks kaunimaid, kus gootikale li-
sandub mitmeid idamaa kujunduselemen-
te ja märkimisväärne on asjaolu, et imelise 
Ballisaali abil suudame kõik kallid külalised 
lahutamatult Teiega ühte paigutada.

Ballisaal piirneb Hispaania saaliga, kus 
üks ei saa teiseta ja nii kuuluvad ka need 
kaks lahutamatuteks ruumideks Teie Pul-
mapäeval.

Hispaania saalis saavad kõlama hoog-
sad tantsurütmid kui ka hingematvad viisid.
Hispaania saalist viib tee edasi romantilisse 
Talveaeda, mis vallutab iga südame, seistes 
otse kui aastaaegade keskel oma kogu ole-
musega.

Õhtu magusaim osa- Pulmatort ootab 
Inglise stiili jahisaalis, kõrge tumeda lae ja 
tammepaneelidega kus lisab hubasust, ka-
minas praksuvad puud.
Sangaste lossis tegutseb restoran Vidrik, kus 
hoitakse au sees esivanemate toidu mait-
sestamise ning küpsetamise võtteid nagu 
näiteks lõkkel ja naturaalses suitsus küpse-
tamist ning on seetõttu pälvinud külaliste  
tänusõnu.

Sangaste loss sai alguse suurest armas-
tusest ja on loodud kahe südame ristteeks, 
et edasi jätkata koos teineteise kõrval. Ar-
mas noorpaar, tule tunneta südame ja vaata 
silmaga.

Triin Laks

Sangaste lossi perenaine
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Pikka ja pilvitut abieluõnne teile,  
kallid noorpaarid!  

Tiia Tamberg,  
Teie pulmakorraldaja

9 – 12 KUUD ENNE PULMI

• soovitatav teatada kihlusest oma lähedastele

• registreerimise/laulatuse aeg paika panna

• valida pulma stiil

• broneerida peokoht

• valida tseremooniapaik, ametnik

• valida välja pulmaisa, fotograaf, muusikud

• esimene kohtumine pulmakorraldajaga

• paika panna pulma eelarve nii tulud kui ka 

kulud

6 KUUD ENNE PULMI

• pulmakutsete valimine

• valida pulmakleit, ülikond, kingad, ehted

• valida välja florist, kes teeb pruudikimbu, 

kaunistused autole, peokohta, 

• otsustada pulmapeo toitlustus – kas catering, 

kokk või valmistada toit ise

4 KUUD ENNE PULMI

• paika panna peokoha logistika koos 

pulmavanema ja pulmakorraldajaga

• koos pulmaisaga läbi mõelda pulmarongi 

teekond

• pulmakutsed trükki saata, paberimajandus 

vajab tähelepanu (avaldus, dokumendid, 

riigilõiv)

• pulmaauto broneering

• valida pruutneitsid ja isamehed

• otsustada tuleks lilleneiud ja sõrmustekandja

2 KUUD ENNE PULMI

• sõrmuste valik ja graveeringud

• floristiga paika panna kujundused 

(kaunistused, dekoor)

• reserveerida vajalikud renditeemad – lauad, 

toolid, telgid

• toitlustajaga kinnitada menüü

• saata pulmakülalistele pulmakutsed

1 KUU ENNE PULMI

• proovisoeng

• teha lauas istumise ja vajadusel majutuse 

plaan

• viimane kleidi/ülikonna proov

• tort tellida, sh läbi rääkida transport

• proovifotosessioon

1- 2 NÄDALAT VAREM

• lõigake soeng, kui soovite uuendada, värvige 

juukseid

• üle helistada ja kinnitada kõik broneeringud

• juhul kui mesinädalateks valitakse reis 

– pakkida reisikohver ja üle vaadata 

reisidokumendid

• toitlustajale anda lõplik külaliste arv

1 PÄEV ENNE PULMI

• maniküür, pediküür

• dokumendid tseremoonia jaoks kaasa 

pakkida

PULMAPÄEVAL

• korralik hommikusöök

• pruutkleit juuksurisse kaasa

• juuksur, make-up

• enne tseremooniat fotosessioon

• vahetusriided pulmale järgnevaks päevaks 

kaasa

• järgida ajakava

• nautida elu tähtsamat päeva

PÄRAST PULMI

• tänukirjade saatmine külalistele, abilistele

• rendiasjade tagasitoimetamine

Pulmade planeerimine

18. veebruaril 2018. a võtame abieluavaldusi vastu erandkorras 
12.00-18.00, kaasaarvatud kahele kuumale suvepäevale:

08.08 2018.a./18.08 2018.a.

Tallinna Perekonnaseisuametis, Pärnu mnt.67

18. veebruaril 2018. a18. veebruaril 2018. a18. veebruaril 2018. a18. veebruaril 2018. a

Tallinna Perekonnaseisuamet

Olete oodatud
18.02.2018.a. kell 12.00-18.00

Südamete Pühapäev lõpeb võimsa üllatusega!

Teise korruse tseremooniasaalis viime läbi pidulikud 
abielu tõotuse kordused.

Tutvustame abielu sõlmimise õiguslikku ja pidulikku poolt 
ning räägime perekonnaseisutoimingutest laiemalt. 

Abielu sõlmimise ja muude perekonnaseisutoimingutega 
seonduvates küsimustes nõustavad ja vastavad Teie 

küsimustele Tallinna Perekonnaseisuameti spetsialistid.

Tulge tutvuma Õnnepalee saalide ja teenustega,vaatama 
pulmapäevaga seonduvaid väljapanekuid ja pakkumisi 

ning saama hulgaliselt häid nõuandeid.

Pulmakleitide ja ülikondade moedemonstratsioon, sõrmused, 
aksessuaarid,pruudikimbud, õhtujuhid, muusikud, 

fotograafi d, peoteenindus jpm.

Loosimine, mille peavõit on tasuta abielutseremoonia 
Tallinna Perekonnaseisuametis.

Maitseelamused kõigile I korruse Õnnekohvikust!
Tule, vaata ja uudista, oma silm on kuningas!

Osale loosimisel ja võida 

tasuta abielutseremoonia 

Tallinna Perekonnaseisuametis!
Pulmakorraldusliku info ja sisuga täidab päeva Pulmakorraldusliku info ja sisuga täidab päeva Pulmakorraldusliku info ja sisuga täidab päeva Pulmakorraldusliku info ja sisuga täidab päeva Pulmakorraldusliku info ja sisuga täidab päeva Pulmakorraldusliku info ja sisuga täidab päeva Pulmakorraldusliku info ja sisuga täidab päeva Pulmakorraldusliku info ja sisuga täidab päeva Pulmakorraldusliku info ja sisuga täidab päeva 

Pulmakorraldus
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Tantsukool “Reveranss”

Pulmatantsu lavastamine. 

Me realiseerime selles tantsus
kõik teie unistused ja soovid!

Teeme üheskoos väikse
meistriteose, mis jääb kauaks

meelde teile, teie sugulastele ja
sõpradele - te võlute kindlalt 

kõike!

Kui Te pole kunagi koos 
tantsinud - tulge kindlasti, me 

õnnestume üheskoos!

Tel.+372 566 11 568 Kristina
E-mail: tkreveranss@gmail.com

Südamemajas 
saab korraldada erinevaid koosolekuid, 
seminare, väikseid pulmi, juubeleid
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Tantsukool “Reveranss”

Pulmatantsu lavastamine. 

Me realiseerime selles tantsus
kõik teie unistused ja soovid!

Teeme üheskoos väikse
meistriteose, mis jääb kauaks
meelde teile, teie sugulastele ja
sõpradele - te võlute kindlalt 

kõike!

Kui Te pole kunagi koos 
tantsinud - tulge kindlasti, me 

õnnestume üheskoos!

Tel.+372 566 11 568 Kristina
E-mail: tkreveranss@gmail.com
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ILuteenindus
Pruutpaari SOS erakliinikus 

 Melior Clinics
Pole saladus, et igaüks meist soovib olla 
oma pulmapäeval eriliselt kaunis ja sä-
rav. Ettevalmistused tähtsaks päevaks 
algavad varakult. Lisaks sisemisele ilu-
le, tahame me kõik oma elu olulisimal 
päeval ka välja näha briljantsed. Millest 
alustada?

Keha vormi! 
Esimene asi, mille peale pruut enamjaolt 
mõtleb, on kaalu langetamine ja toonu-
ses keha saavutamine. Selles osas tuleme 
Teile appi meie modelleeriva Proshock 
Ice hooldusega, mis aitab vabaneda tsel-
luliidist, soodustab rasvade põletamist 
ning seeläbi hoiab keha vormis. Abi on ka 
tselluliidivastasest massaažist, mille puhul 
saavutatakse maksimaalne tulemus, läbi-
des 10–12 protseduurist koosneva kuuri.

Nahk särama! 
Mõistlik on hakata külastama kosmeto-
loogi 2 - 3 kuud enne pulmapäeva, kuna 
selle ajaga jõuab nahk taastuda. Hool-
duste valik on lai – kombineeritud, me-
haanilised või hapetega nahakoorimised, 
näomassaaž, niisutavad näomaskid või 
süvaniisutus – õigesti valitud prot-
seduurid teevad nahaga imesid. 
On võimalik kombineerida hool-
duste paketti, mis koosneks 5-6 
protseduurist üle kogu keha. 

Nahk siledaks! 
Foto- või laserepilatsioon va-
bastab soovimatutest karvadest 
pikaks perioodiks või isegi eluks 
ajaks. Protseduuri kuur võib võtta 
kuni pool aastat, kuid on selle-
gipoolest väga hea investeering 
neile, kes plaanivad mesinäda-
laid kohe pärast pulmapidustust. 

Juuste heaolu tagab HairBoom juuste 
kasvu stimuleeriv laserravi kombineeritu-
na juuste mesoteraapiaga. Paari kuuga on 
juuksed tugevad, tihedad ja säravad. Kõik 
meie erakliinikus pakutavad protseduurid 
sobivad nii meestele kui ka naistele!

Aleksandr Kents 
Melior Clinics asutaja

Võttes paketid nii endale kui ka tulevasele, saab 
Stay Fit paketi peale pulmi 15% soodsamalt.

BRIGHT COUPLE: 
Vitamiinihooldus näole (60min) + lõõgastav 
massaž kehale (90 min) 
Pulmapakkumine 99 EUR  
(tavahind 104 EUR) 

SUNSHINE: näonaha uuendamine 
Phformulaga kuur 4 korda (60min 1 kord), 
kupeeros/pigmendilaikude eemaldamine – 
Pulmapakkumine 359 EUR  
(tavahind 434 EUR)

LOVELY BRIDE/GROOM:  
2 modelleerivat bandaažmähkimist 
probleemsele piirkonnale (60min 1 kord) + 
vitamiinihooldus näole, kaelale ja dekoltee 
piirkonnale (90min) + botox 25 ühikut 
Pulmapakkumine 399 EUR  
(tavahind 433 EUR) 

PERFECT SHAPE: Proshock MAXI 
tsoon 4 korda (90min 1 kord)  + 2 
lümfimassazi (60 min 1 kord) + 2 
modelleerivat bandaažmähkimist 
probleemsele piirkonnale (60 min 1 kord) 
Pulmapakkumine 599 EUR  
(tavahind 752 EUR) 

STRONG HAIR: Hair Boom juuste 
kasvu stimuleeriv toetav laserravi 10x 
pakett(18 min 1 kord) + 5x pakett juuste 
injektsiooniline mesoteraapia  
(30 min 1 kord)  
Pulmapakkumine 385 EUR    
(tavahind 494 EUR) 

STAY FIT!: 10x pakett kupumassaažile 
(60 min 1 kord) + 2 Proshock Ice 
MAXI protseduuri (90min 1 kord) 
Pulmapakkumine 550 EUR  
(tavahind 668 EUR) 
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Pulmakutsed

Valmistu pulmadeks loomingulisel t, 
ole omanäoline

Iga pulmapidu on pruutpaari nägu ja 
see peegeldub igas selle päeva elemen-
dis. Ise tehtud või kujundatud erinevad 
detailid on omanäolise pulma osa, olgu 
selleks siis kutsed, lauakujundused, 
pruutkleit, aksessuaarid või meenekingi-
tused külalistele. 

Kutsed kui pulma visiitkaart
Pulmade esmaseks visiitkaardiks on kutsed. 
Lihtsa, omavalmistatud kutse valmistami-
seks ei pruugigi rohkem vaja minna, kui 
tavalisest veidi huvitavamat paberit, teksti 
kirjutamiseks printerit või kalligraafia sulge 
ning fantaasiat paberi kokku voltimisel. 

Kutsete tegemine algab sobiva pabe-
ri leidmisest. Ja isegi, kui on plaan kutsed 
tellida käsitöömeistrilt tasub eelnevalt tut-
vuda erinevate võimalustega. Väga efekt-
seid ja luksuslike kutseid annab valmistada 
näiteks puuvilla baasil valmistatud akvarell-
paberist, maalähedasemaid, aga  nepaali-
paberist. Ei tasu peljata ka suures formaa-
dis lehti, sest neid annab trükikojas lõigata 
sobivasse mõõtu. Kutset täiustab sellega 
kokku sobiv ümbrik.

Enne kutsepaberi ning ümbrike vali-
mist tasub läbi mõelda terviklahendused. 
Pulmadega seoses läheb lisaks kutsetele 
sageli vaja lauakaarte, menüükaarte, tänu-
kirju, laululehti. Materjalid kõigiks nendeks 
on soovitav valida välja korraga. Paber ei 
pea olema täpselt sama, aga  ühtne teema 
või värvilahendus tekitab läbiva ning meel-
dejääva joone. 

Omanäolisust kutsetele saab lisada  eri-
nevate pitserite, kontuurkleebiste, templite, 
Swarovski kristallide, litrite, ja washi-teipi-
de abil. Lisaks juba valmis motiividele võib  
kutseid varakult ette planeerides tellida 

endale Skizze kaupluste kaudu kvaliteetse 
pruutpaari monogrammiga pulmapitsati 
firmalt Manuscript. 

Kui soovid oma ideede teostamiseks 
parimaid lahendusi või alles otsid õiget la-
hendust, siis Skizze kauplustest on võimalik 
kokku leppida konsultatsiooni kalligraafiga, 
kes aitab just teile sobivaima lahenduse. 
Samas on võimalik tellida  kalligraafia tee-
nust. kui endal kipub käsi kutsete kirjutami-
sel värisema. 

Sära ja luksust pruudile
Pruut, kes soovib endale tõeliselt imelist 
pulmakleiti võib kaaluda selle valmistamist 
naturaalsest siidist, mis on saadaval erine-
va koe ja paksusega. Kasutades naturaalset 
materjali võib kleidi muuta tõeliseks kuns-
titeoseks kasutades sellel  siidimaalingut. 
Samas saab nii eritellimusel valminud kui 
ka ostetud  kleidile tuua lisasära  erinevate 
Swarovski kristallidega. Ilusa terviku loomi-
seks saab kristalldetaile lisada  kingadele ja 
teistele aksessuaaridele. 

Ühine loominguline hetk
Uuemal ajal on heaks tavaks sõbrannade 
poolt pruudile korraldatav tüdrukute õhtu,  
kus  ühe võimalusena võib  seda korral-
dada mittetraditsionaalselt loomingulises 
õhkkonnas. 

Skizze kaupluste juures asuvad stuudiod 
pakuvadki seda toredat võimalust, et kogu 
seltskond valmistab üheskoos midagi eri-
ti lahedat, mida saab pulmade ajal kogu 
pulmarahva ees presenteerida, olgu selleks 
siis Swarovski kristallidega ehted, nägus 
mälestusalbum või saladustelaegas ning 
miks mitte ka ühiselt näiteks pulmalauda-
dele küünalde valmistamine.
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Sõrmused

Kogu t õde sõrmustest
Kihlasõrmuse ajalugu ulatub II saj.ema 
Rooma keisririiki, kus esialgselt kasuta-
ti selleks otstarbeks rauast sõrmuseid. 
Abielusõrmuste kandmist neljandas sõr-
mes ehk Nimeta Matsis, seostatakse iid-
se usuga, et eriline soon jookseb sellest 
otse südamesse.
Olen astunud sisse Tallinnas Mustamäe 
teel asuvasse Eks Kaubamajja, et täpsemalt 
uurida kihla ja abielusõrmuste kohta. Mati 
Lomp, kes peab siin omanimelist salongi, 
on lahkesti nõus aastatega kogunenud tar-
kust minuga jagama.
Sisenedes ei jää märkamata suur sära nii 
poes kui teie enda silmis. Olete te kokku 
lugenud, kui mitme erineva näidise va-
hel teie kliendid valida saavad?

ML: Mati Kullaäri tegutseb juba aastast 
1996. Meie salongis saab valida üle 2000 
erineva abielusõrmuse näidise vahel ning 
on esindatud 7 erinevat Saksa tootebrändi.

Kuna meie tootevalik on nii suur, siis 
rõõmu teebki, et me saame teenindada ka 
kõige nõudlikumat klienti.
Milline on kõige populaarsem kihlasõr-
mus mida ostetakse?

ML: Kõige levinum kihlasõrmus on ikka 
teemantiga, mille suuruse määrab ostja 
enda eelarvelised võimalused. Teemanti-
ga kihlasõrmus, kui kõige tugevama kiviga 
sõrmus on vastupidava ja särava armastu-
se sümboliks. Kui kihlasõrmus jääb pruudil 
hiljem abielusõrmuse juurde, siis on tore, 
kui need sõrmused saavad olema ühesu-
guse joone ja stiiliga. Erineva stiiliga sõr-
museid võiks kanda erinevas käes. 
Kui pikalt peaks noorpaar ette planeeri-
ma abielusõrmuse ostmist ja tellimist? 

ML: Esimene soovitus on meil vali-
da näidiste seast, selle ostu saab ka kohe 
sooritada. Kui aga noorpaaril on oma kin-

del nägemus ning sõrmus tuleb tellida, siis 
Mati Kullaäri pakub teenust, kus klient saab 
spetsiaalse programmi abil disainida en-
dale ainulaadse sõrmuse. Selle programmi 
nimi on „sõrmuste disainer“ ning seda saa-
te kasutada salongis kohapeal kui ka kodus. 
Eritellimustööna valmivate sõrmuste täht-
aeg olenevalt tootjast on kuni 4 nädalat

Soovitan Teil broneerida aeg Mati Kul-
laäris, kus pakume omapoolset professio-
naalset abi sõrmuste valimisel ja disainimi-
sel.
Milline on trendikas sõrmus?

ML: Levinuim sõrmuste materjal on ik-
kagi kuld, aga tõusvad trendid on plaatina, 
pallaadium ja karbon koos kullaga. Väga 
populaarne on erinevat värvi kulla ja teiste 
materjalide omavaheline kokku sobitami-
ne. Klassikaliste abielusõrmuste pooldajad 
on kogu aeg olemas olnud ja see kehtib 
ka tänasel päeval. Ka klassikalisi sõrmuseid 
saab „sõrmuste disaineri“ abil teha omapä-
rasemaks, lisades naiste sõrmustele tee-
mante. Suurt populaarsust on kogunud ka 
minu enda poolt disainitud mudelid.

Viimastel aastatel on eelistatuimad ol-
nud siiski individuaalsed tellimused, kus 
noorpaarile valmistatakse just neile ainu-
laadsed sõrmused.
Teie äri äärmiselt laiast tootevalikust saab 
ka kõige nõudlikum ning hinnatundlikum 
klient endale sobiva sõrmuse?

ML: Oleme oma tootevaliku just selliselt 
kujundanud, et siit ei peaks ükski huviline 
lahkuma ilma talle meeldiva sõrmuseta. 
Hindadest veel ka niipalju, et nimelt sak-
sa tootebrändid on meil Eestis ainukesena 
-25%! Nii et siit saab kauni sõrmuse igal ju-
hul ja vastavalt igale rahakotile. 

Intervjueeris Südamemaja perenaine
Tiia Tamberg

Sydamemaja.ee
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See polnudki ammu, kui abielusõrmuse 
„valimine“ tähendas lihtsalt kuld
sõrmuse…suuruse valimist. Sest muid 
valikuid polnud. Õnneks on need ajad 

nüüdseks möödas. Kuidas abielusõrmust 
ostes ajaga kaasas käia ja nutikaid valikuid 
teha, kirjutab Henrik Hald ehete ekauplusest 
eJewels.

On tavaline, et sõrmuseid ostma tulnud 
abiellujad uurivad kaupmehelt, mis on 
parasjagu kõige populaarsem valik, eesmär
giga ise laiatarbekaubast hoiduda. Kui sinagi 
oled üks neist, järgid enesele teadmata kõige 
värskemat trendi – olla kõigist teistest täiesti 
erinev. Kuidas seda saavutada?

Alusta materjalist
Sõrmuse valimist on kõige lihtsam alustada 
materjalist. Laias laastus on sul viis võimalust:
• kollane kuld
• valge kuld
• punane ja roosa kuld
• plaatina
• kombinatsioon mitmest kullast

Kui skandinaavlased eelistavad valget 
kulda, siis eestlastele meeldib üldjuhul kollane 
kuld. Üha sagedamini otsustatakse ka mitut 
erinevat kulda sisaldava sõrmuse kasuks. See 
on ideaalne viis saada sõrmus, millist mitte 
kellelgi teisel pole. 

Kõik poed kirjeldatud võimalust paraku 
ei paku. Võibolla oled kuulnud hoiatust, et 
mitme kulla kombineerimisel on sõrmuse 

hilisem suuruse muutmine välistatud? Õnneks 
ei kehti see hoiatus igal pool. 

Hästivarustatud ehtepoes pakutakse sulle 
nii võimalust erinevat tooni kulda omavahel 
kombineerida kui ka soetatud sõrmuse 
suurust hiljem kohendada. 

Kombineeri julgelt –  
see pole kallis
Tänu ehtedisaineritele on poelettidel 
palju erineva mustriga sõrmuseid. Kui oled 
iseteadlik ja loova mõtlemisega, võib sul 
tekkida soov lisaks erinevatele metallidele 
omavahel kombineerida ka mustreid. Muide, 
seda võimalust osad poed ka pakuvad. 

Mitut sorti pinnatöötlused ja lai valik 
keerukaid mustreid on sõrmuste maailmas 
võrdlemisi värske lisandus, sest aastaid loodi 
mustreid ehetele käsitööna. See oli aga kallis. 
Ent nii nagu muu tehnika, on aastatega edasi 
arenenud ka ehtetööstus, mistõttu on mustrid 
ja muud erisoovid nüüd teostatavad palju 
taskukohasema hinnaga. 

Sõrmust valides uudista disaine selle 
teadmisega, et soovi korral saad mustreid ja 
pinnatöötlusi oma maitse järgi kokku miksida. 
Sel viisil võid lihtsasti jõuda kombinatsioonini, 
mille peale keegi teine varem tulnud pole. 

Kindlasti huvitab sind eritellimuste 
teostamise hind. Selles osas võid kergemalt 
hingata – Eesti turul leidub paindlikke 
ehteärisid, kes saavad mitmed erisoovid täita 
tasuta või ainult materjali kulu eest. 

Abielusõrmused 
aastal 2018 –  
kas tunned  
viimaseid trende?
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Avasime uue kihla- ja abielusõrmuste keskuse
Tartu mnt. 56, City Residence, Tallinn

Sõrmused Teile kuni 25% soodsamalt
www.kuldkroon.ee
info@kuldkroon.ee

Kihla- ja abielusõrmused Saksamaalt, 
Prantsusmaalt, Inglismaalt või Põhja-
maadest! 
Või eelistate hoopis erilisi sõrmuseid In-
diast – see kõik on Kuldkroonis võimalik. 
Samas saame valmistada Teile ka kõige ul-
melisema ehte teie enda disaini järgi! 

Oma valiku täiustamiseks oleme rän-
nanud mööda ilma, leidmaks head toote-
valikut, mis vastaks ka kõige nõudlikuma 
kliendi vajadustele. Sõrmused süsinikust, 
eluaegse garantiiga ning tasuta iga-aastase 
hooldusega, ka see on võimalik. 
Meie mudelite valik küündib tuhandeteni.
Tänu 20-aastasele kogemusele ehete, kih-
la- ja abielusõrmuste alal on meil tekkinud 
kindlad partnerid, kelle kvaliteedis võib alati 
kindel olla. 

Tihti öeldakse, et kihla- või abielusõr-
muse valikul tuleb eelkõige lähtuda hin-
nast. Et palju plaanite ehtele kulutada. Meie 
soovitame siiski lähtuda toote disainist. 
Leida just see sõrmus, mis teid täielikult 
rahuldab. Seejärel saame kaaluda, kuidas 
valitud ehe ka eelarvega kokku sobiks. Et 
saame sama sõrmust pakkuda väga eri-
nevast materjalist (kuld prooviga 375/-, 
585/- ja 750/-, palladium prooviga 500/- ja 
950/- ning plaatina prooviga 600/- ja 950/-
. Erineva väärismetalli valik võib sõrmuse 
hinda mõjutada kuni 3,5 korda.

Toome siin lihtsa näite ühe ilma kivide-
ta abielusõrmusele: Kui see sõrmus kullast 
prooviga 585/- (kõige levinum valik) mak-
sab näiteks 100 €, siis vastavalt 15. oktoobril 
väärismetallide maailmaturu hinnavõrdlu-

sele saaks sama sõrmuse kullast prooviga 
375/- 60 € ja prooviga 750/- 145 €.

Sama sõrmuse saaks palladiumist proo-
viga 500/- hinnaga 60 € ja prooviga 950/- 
hinnaga 105 €. Sama sõrmuse plaatinast 
saaks prooviga 600/- hinnaga 135 € ja 
prooviga 950/- hinnaga 210 €. 

Seega sama sõrmuse hind võib olla 
kas hinnaga 210€ või 60€ sõltuvalt va-
litud väärismetallist. Arvestada tuleb, 
et väärismetallide maailmaturu hinnad 
kõiguvad pidevalt ja toodud näide on 
vaid ühe hetke seisuga.

Väike hinnavahe tuleb ka valge- ja kol-
lase kulla valikust. Kahjuks kasutavad Eesti 
kullassepad valgest kullast toodete valmis-
tamiseks sulamis enamasti niklit, mis võib 
allergikutel põhjustada probleeme. 

Meie tootjad kasutavad sulamis eran-
ditult pallaadiumi, mis puhas plaatina 
rühma väärismetall. Kui aga tuua lisaks 
ka tihti naise abielusõrmuses kasutatava-
te teemandite hinna kõikumised sõltuvalt 
puhtusest ja värvist, võime saada veelgi 
suurem hinna erisuse. Seega, head kihlujad 
ja abiellujad! Esmane valik tehke ikka toote 
disaini järgi!

Kuldkroon OÜ kasutab tarnijatena vaid 
tootjaid ning ei kasuta vahendajaid või 
hulgimüüjaid. Teemantid tarnime otse 
Antwerpeni teemantibörsi liikmetelt. See-
ga saama alati pakkuda parima hinna! 

Sten Marten Nõlvak
Müügijuht, 51 92 1025

stenmarten@kuldkroon.ee

Kihla- ja abielusõrmused
MEIE KROONIME 
TEIE HEA MAITSE

Tule veendu selles ka sina!
www.kuldkroon.ee   
info@kuldkroon.ee
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Avasime uue kihla- ja abielusõrmuste keskuse
Tartu mnt. 56, City Residence, Tallinn

Sõrmused Teile kuni 25% soodsamalt
www.kuldkroon.ee
info@kuldkroon.ee







Lilleseaded

Elu läbi lillede ehk kõik pulmalilledest
Masha lillesalongis töötavatel floristidel 
on pea kõikidel üle 15 aastane kogemus,  
kuidas kaunistada tähtsal päeval tsere-
mooniakohti, kirikuid ja pidulaudu. 
Pruudikimbud ja pulmakaunistustused päl-
vivad erilist tähelepanu, sest pulmapäev on 
2 inimese jaoks väga eriline ja kordumatu 
päev ning lillekaunistused peavad looma 
ainukordse miljöö, mida naudib noorpaar 
ja nende külalised ning mis saab jäädvus-
tutud pulmafotodele.

Aastate jooksul on mul ja meie mees-
konnal olnud õnne teha hulganisti erine-
vas stiilis pulmatöid ja täna tahaksin Teile 
jagada mõned oma aastate jooksul kogu-
tud tähelepanekud.

Mõned lihtsad näpunäited Teile tähtsa 
päeva kordaminekuks:
1. Näe tervikut. Pane paika üldkontsept-
sioon ja alles siis keskendu detailidele. Vas-
tupidiselt toimetades ei pruugi lõpptule-
mus olla sündmuse vääriline.
2. Usalda floristi. See võib olla sinu esi-
mene ja viimane pulm, kuid kindlasti ei ole 
see seda õppinud floristile. Anna teada, mis 
sulle meeldib ja ole avatud soovitustele.
3. Vali kleit ja siis alles kimp. Kimp on ak-
sessuaar ja see peab sobima kleidiga. Kui 
vahetad kleiti, anna sellest teada floristile.
4. Kahtle floristi kogemustes ja oskustes 
kui pakutud pruudikimbu hind on tundu-
valt soodsam kui teistel. Näiteks klassikalise 
roosikimbu tegemiseks ja viimistlemiseks 
kulub õppinud floristil ca 1-1,5 tundi ja 20-
30 roosi, mistõttu võiks eelarveks arvesta-
da vähemalt 50-60 eurot.
5. Ole valmis kompromissiks. Hooajavä-
lised lilled on kallimad ja samuti võib nen-
de kvaliteet olla sobimatu pulmaseadetes 
kasutamiseks. Leppige floristiga kokku sulle 
sobiv lillealternatiiv.

6. Ära karda kalleid lilli. Hortensiad, orhi-
deed ja pojengid võivad küll hinnaklassilt 
kulukad olla, kuid arvestades õie suurust 
on nad seadetes efektsemad.
7. Mõtle läbi värvivalik. Veendu, et vali-
tud värvigammas on olemas lilli, mis sulle 
meeldivad. Ära usalda internetis leiduvaid 
pilte, sest tihti on fototöötluse abil lillede 
loomuliku värvi muudetud. Rusikareegel 
on, et heledate lilledega seaded mõjuvad 
suurematena.
8. Pea piiri tugevalt lõhnavate lilledega. 
Hästi ventileeritud ruumis ei ole problee-
mi, kuid soojal suvepäeval telgis võib tugev 
lillelõhn mõnele külalisele vaevusi põhjus-
tada.
9. Hooli lilledest. Maini floristile oma 
päevaplaani: millal on pildistamine, regist-
reerimine ja pidu. Palu temalt vastavalt 
päevakavale soovitusi kimbu eest hoolit-
semiseks, et see soovitud aja vastu peaks. 
Arvesta ilmastiku tingimustega. Nii pakase 
kui leitsaku puhul ole valmis tellima 2 sar-
nast kimpu.
10. Kasuta seadeid 2 korda. Suured tsere-
mooniakoha seaded sobivad hiljem peo-
kohta kaunistama.
11. Harjuta pruudikimbu kandmist. Tege-
mist on kaunistuse, mitte ostukotiga.
12. Kaasa inimesi pulmade korraldami-
sel. See on töö ja kogemused tulevad ka-
suks. Parim on palgata kogenud pulmakor-
raldaja, kes aitab kokku hoida aega, leiab 
sobivaid lahendusi igas hinnaklassis, on 
toeks kui liigne ärevus võimust võtab ning 
lahendab ootamatuid olukordi, mis võivad 
tekkida pulmapeo käigus.

Alati Teiega ja valmis aitama!
Ahti Lyra

Lillesalong Masha florist
Eesti esindaja Word Cup’il

Silver Leaf 2014/2015 võitja
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Pulmalillede firma põhitegevus on täna-
sel päeval pulmade dekoreerimine kõik-
võimalike erinevate  lilleseadetega.
Seda tööd olen teinud suure pühendumu-
sega juba 16.a ja pean ütlema,et vaim pole 
veel väsinud vaid vägagi virge !

Räpina Aianduskoolist saadud 4.taseme 
floristi eriala lõpetamine, mis päädis kiitus-
kirjaga ning rohked koolitused tippfloris-
tide käe all on andnud mulle sellise hin-
getugevuse, et täna ma võin julgelt teha 
ükskõik kui keeruka dekoorilahenduse pul-
madesse.

Lilledega tegelemiseks peab  omama 
erinevaid teadmisi, aga kindlasti peab ole-
ma ka armastus nende vastu. Mina saan 
täna õnneks seda öelda, et minu töö on 
ühtlasi ka minu hobi, sest juba varasest lap-
sepõlvest meeldis mulle tegeleda lilledega.

Pulmadekoortöid teen ma suure kirega, 
sest iga pulm on ju erinev ning siinkohal 
saan pakkuda noorpaaridele erinevaid stii-
lilahendusi ,mis alati ei pruugi olla need 
kõige kallimad, kui kasutada lisandeid nagu 
kangad, paelad, küünlad, vms.

Külaliste lilled saab väga kenasti ära ka-
sutada sellisel viisil, et nendest saab peale 
abielutseremooniat nobenäpse floristi käe 
all ilusad seaded valmistada kas peolaua-
le, buffeelauale, tordilauale või peoruumi 
akendele. Noorpaaril on peale pidu väga 
kerge need seaded oma koju kaasa võtta 
ja nendega oma kodu kaunistada, kus sea-
ded, mis on pulmapäeva hea energiaga 
laetud, saavad veel pikka aega  noorpaarile 
silmailu pakkuda !

Minu südamega loodud Pulmalillede 
firma eesmärk on luua igale sündmusele 
oma nägu läbi lilletemaatika.
Mulle on väga oluline, et abielutseremoo-
nia või pulmapeo dekoortööde lõpptulem 
saaks perfektne, sest alusvundamendiks on 
kliendi soovid, ka need kõige erilisemad ja 
ühistel alustel põhinev koostöö kliendiga.

Alati Teie jaoks olemas !
Kristi Kranberg - Kulbas

www.pulmalilled.ee. Facebook: Pulmalilled

Sinu ainulaadse päeva ilulooja-

Pulmalilled!
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Pulmavanemad

Teie Pulmalaeva kaaspiloot on pulmavanem
Pulma planeerides tasub alustada iseen-
da soovide kirjapanekust ning võimalu-
sel leida pulmavana võimalikult pulma-
planeerimise algfaasis. 
Kogenud pulmavanad oskavad pruutpaari 
aidata kõiges, mis käib ühe vahva peo kor-
raldamise juurde. Kuidas leida endale sobi-
lik pulmavana? Vahel läheb õige pulmaisa 
valikuks vaja üht kohtumist ühe inimesega 
ja vahel kolme kohtumist kolme inimese-
ga. Kui olete enne ise pulmades käinud, siis 
mõelge, mis teile sealsete pulmavanade 
juures meeldis või ei meeldinud. See aitab 
selgeks teha ka seda, mida oma pulmava-
nalt ootate – inimesed on erinevaid ning 
seetõttu ei saagi kõik pulmavanad sobida 
igasse pulma. Kui pulmas enne käinud 
ei ole, siis mõelge läbi, mida tahaksite, et 
pulmavana Teie pulmas teeks ning võima-
like kandidaatidega kohtudes saate  neile 
oma soovidest rääkida. Kui Teil tekib hea 
klapp juba esimese kandidaadiga ning see 
inimene tundub olevat pulmajuhiks õige, 
siis ei pea veel viie inimesega kohtuma, 
vaid võib alustada peo ettevalmistamisega. 
Aga kui midagi jääb kripeldama, siis võib 
proovida kohtuda ka teiste inimestega. Igal 
juhul soovitan pulmavanaga planeerimi-
se algfaasis kohtuda ka silmast-silma ning 

üldised plaanid koos paika panna, et kõigil 
oleks peost ühesugune arusaam ning ei 
tekiks ebameeldivaid üllatusi. Edasi võib 
asju ajada ka moodsa ajastu tehnikava-
hendeid kasutades nagu telefoni , e-maili  
ning Skype´i teel ning kohtuda, kui selleks 
peaks vajadus tekkima (kuid seda ei pruugi 
vaja olla).

Teatavasti koosneb pulm tuhandest pi-
siasjast ning hea pulmavana on kui giid, kes 
juhatab paari just neile sobivaima variandi-
ni. See tähendab, et pulmavana võib aidata 
leida sobiva koha, hea toitlustaja, meeldiva 
paaripanija, oskab soovitada lilleseadjat, fo-
tograafi ja bändi. Loomulikult, kui seda abi 
vajate. Olgem ausad, teemasid, millele pul-
ma planeerides mõtlema peab, on tohutult 
ning on ju tore, kui pulmavana aitab selles 
virrvarris selget joont hoida.

Pulmade peategelased on pruutpaar 
koos külalistega. Kui kuupäev välja valitud 
ja et pidu saaks hea, siis kolm tähtsamat 
asja on sobiv koht ,hea pulmavana ja hea 
muusika. Nende leidmisega peate tegele-
ma kohe ja varakult.

Toredate kohtumisteni !
Teie pulmavanem

Kuldar Pajula. Tel. 58188184
www.kuldar.ee
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Pulmamuusika

www.lepnurmquartet.com       tel.5210152                lepnurm@gmail.com

Hugo Lepnurme nimeline keelpillikvar-
teti on asutatud 2017. aastal ja on oma 
nime võtnud ees organisti ja emeriit-
professori Hugo Lepnurme (1914- 1999) 
mälestuseks.
Lepnurme kvartet liidab endas nelja sõpra 
ja noort rõõmsameelset muusikut, kellele 
meeldib koos esineda, katsetada uuega 
unustamata vana, arendada välja oma uni-
kaalne muusikaline kõlapilt ja repertuaar. 
Esineme pidevalt nii oma kvartetiga, kui ka 
igaüks eraldi, seega oleme kogemustega 
muusikud, kes ei karda ka uut või ebatradi-
tisioonilist muusikat.

Lepnurme nimelise kvarteti repertuaar 
on pidevas täienemises, sisaldades
tänaseks nii vanamuusikat, barokkmuusi-
kat, palju klassikat ja ka populaarset muu-
sikat. Meie koduleht lepnurmquartet.com 
sisaldab repertuaari nimistut, muusikalisi 

näiteid ning videoid.
Pulmadeks pakume mahedat tausta-

muusikat abielu tseremoonia ajaks. Paku-
me noorpaarile täispaketti alates tausta-
muusikat külaliste kogunemise ajal, soovi 
korral muusikaline number registreerimise 
ajal (sõrmuste kinkimise ajal)ja taustamuu-
sikat noorpaari õnnitlemise ajal.

Loomulikult on meie repertuaaris kuul-
sad ja armastatud pulmamarsid, aga me 
suudame täita ka erilised soovid- noor-
paari soovil saame esitada ükskõik milllise 
nende poolt tellitud muusikapala.

Lepnurme kvarteti toob igale peole eri-
lise hõnguga muusikaelamusi!

Enno Lepnurm
Tšellist ja Lepnurm kvarteti asutaja

lepnurmquartet.com
Tel. 5210152

lepnurm@gmail.com

Imeline tseremooniamuusika!



www.lepnurmquartet.com       tel.5210152                lepnurm@gmail.com
www.pulmakutse.ee  info@pulmakutse.ee
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Südamega korraldatud pulm 

Südamemaja abiga!

Just nagu kunstniku paletil, on meie elus üksainus värv, 
mis annab elule ja kunstile mõtte. see värv on armastus.

(Marc Chagall - Prantsuse kunstnik)

Ja armastuse kroonimise kõige tähtsamaks päevaks on  
PULMAPÄEV!

Olen pulmakorraldajana peoteeninduse- ja dekoratsioonifirmat 
juhtinud 14 aastat ja täpselt niipalju aastaid on kogunenud 

minu kontole ka pulma-ja peokorralduskogemusi. 
See töö on äärmiselt huvitav, väljakutseterohke, sest 

iga noorpaar nagu iga pulmapidu või tseremooniagi 
on ju oma olemuselt kordumatud !  

Võta aega ja tule SÜDAMEMAJA agentuuri kuld-
sele diivanile hea kohviga peoplaani pidama ja 
meil on Sulle üllatused :

 Meie kingime Sulle Eesti ühe parima söögi-
koha, Põhjaka mõisa -10% allahindlusega 

kinkekaardi, millega saad nende juures söö-
ke-jooke nautida. 

Südamemaja II korrusel on ilus 
peoruum ca 25le külalisele ja 

ruumikas õueala abielutse-
remoonia korraldamiseks. 

Pakume 100% -list pul-
makorraldusteenust, 
aga saame õla alla 
panna ka ainult sellele 
peo  segmendile, kus 
on kõige rohkem abi 
vaja.

Ühendades Teie 
pulmakorraldus-
soovid ning deko-
ratsioonide loo-
mise võimalused, 
loome õdusa 
õhkkonna pulm-
peo kulgemiseks. 
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