
November 2019       Erileht valmis koostöös Südamemajaga      Sisuturundusväljaanne

Pulmaleht

Modernne mööbel
Sinu üritusele!
www.different.ee





sisujuht juhtkiri

november 2019  avamislugu 3

Sa hoiad käes Pulmalehe 
juubeliväljaannet ehk oleme 
koostöös Äripäevaga välja and-
nud juba  kümme aastat popu-
laarset Pulmalehte.

Mis on siis vahepealse 10 
aastaga muutunud?

Pulmalehe algsest ajalehe-
formaadist on saanud mahu-
kas ajakiri, kus igal aastal tut-
vustame uutele noorpaaridele, 
mis toimub abielu seadusand-
luses, kuidas anda sisse abielu-
avaldust, kuidas pidada pulma-
pidu, uusi teenuseid jne.

Tänu Pulmalehele on Aja-
kirjade Kirjastuses ilmunud ka 
minu autoriraamat “Pulmaraa-
mat”, mis annab täisülevaate 
pulmakorraldusmaailmast.

Pulmamaastikul pole 10 aas-
ta jooksul pöördelisi muutusi 
toimunud, aga keskmise ras-
kusastmega küll. Nii on meil 
tänases Pulmalehes juttu värs-
kenduskuuri läbinud Tallinna 
perekonnaseisuametist ja jõu-
liselt on tulnud turule nooblite 
ülikondade meisterfirma, Kesk-
Eestis saab avastatud võimsal 
energiaväljal korraldada abi-
elutseremooniat ning laiene-
nud on ka pulmade rahastami-
se võimalused. 

Veel 10 aastat tagasi me veel 
ei teadnud, aga nüüd juba ka-
sutame droone, mis filmivad 
pulma taevalaotusest, popu-
laarsed on fotoboksid, mis peo 
ajal jäädvustavad külaliste en-
da initsiatiivil erinevaid vahvalt 
lavastatud hetki.

Pulmakorraldus pole endi-
selt kiirtoit, mida küpsetatak-
se kiirustades, pigem on küp-
setusprotsess pikem ja ikka sel-
leks, et lõpptulemus saaks mo-
numentaalsem, meeldejäävam.

Olen pulmakorraldusmaas-
tikul teinud tööd 17. aastat ja 
võin julgelt öelda, et edu vale-
mi võtmekomponent on töö n-ö 
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Hea 
Äripäeva 
Pulmalehe 
lugeja!

sügavkünni meetodil, kus täna-
seks tean kindlalt, et võin lahen-
dada ükskõik missuguseid olukor-
di ja ükskõik missuguses elulises 
situatsioonis. Kõike on ette tulnud 
ja see karastab.

Uutele noorpaaridele, kes pul-
mi pikemalt ette planeerivad, saan 
teatada rõõmusõnumi, et uus pul-
mamess on tulekul suure kobar-
messina 09.05–10.05 2020. aastal 
ja ikka Tallinna Lauluväljaku Klaas-
saalis. Värske infoga täieneb mes-
si koduleht www.pulmamess.ee.

 Tiia Tamberg, pulmamessi peakor-
raldaja, “Pulmaraamatu” autor
www.pulmamess.ee
FOTO: Diana Unt

Pulmakorraldus 
on just kui 
sipelgapesa ehitus 
- ikka usinalt, okas 
okka haaval!
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Kalmar Ulm
vanemspetsialist,  
Tallinna perekonnaseisuamet

romantismiajastu Sak-
sa helilooja Felix men-
delssohn Bartholdy “Pul-
mamarsi” helidest on Ees-
tis kujunenud iga abielu 
sõlmimise võrdkuju. ajad 
muutuvad, kuid see tradit-
sioon jätkub ja ei näi ku-
hugi kaduvat, sest ka uue-
nenud Õnnepalees on või-
malik abielu sõlmida elava 
muusika saatel ja seda või-
malust kasutatakse meel-
sasti enamasti “Pulma-
marssi” tellides. 

Siiski pole muusikavalik 
kivisse raiutud ning soovi 
korral saab noorpaar meele
pärase muusika mälupulgal 
kaasa võtta või oma maitse 
kohased muusikud kohapea
le tellida. Ka muus osas on 
pilt Tallinna perekonnasei
suametis muutunud varase
mast mitmekesisemaks, kas 
või seetõttu, et  viimastel 
aastatel on siin paari pan
dud mitmete eri riikide  ko
danikke. Nii näiteks oli sel
le aasta esimesel poolel abi
ellujaid lausa 43 eri riigist. 
Seega on vastavalt abiellu
jate soovile perekonnasei
suametis pädevus abielu
tseremooniat läbi viia ees
ti, inglise, vene, saksa, soo
me, itaalia  ja kreeka keeles.

Neid noorpaare, kes soo
vivad oma kooselu Õnnepa
lees abieluks registreerida, 
on  aastas keskmiselt üle ka
he ja poole tuhande. Valda
valt tullakse siia veendumu
se ja teadmisega, et inime
se elus on abiellumine kaht
lemata üks tähtsamaid ja 
personaalsemaid sündmu
si, ning seda päeva püüab 
perekonnaseisuamet omalt 
poolt igale noorpaarile hel
geks ja meeldejäävaks teha.

Kõige tähtsamaks pulma

päeva osaks peetakse abielu 
registreerimist, abielutse
remooniat, mis koosneb 
muusikalisest osast, kõnest, 
abieludokumendi etteluge
misest ja allkirjastamisest, 
sõrmuste sõrmepanekust 
ning abikaasadeks kuuluta
misest. Selleks on Õnnepa
lees, asukohaga Pärnu mnt 
67, suur ja silmatorkavalt pi
dulik, teisel korrusel asuv 
abielu tse remooniatele saal, 
mis mahutab sadakond kü
lalist. 

Noorpaarid, kellel on kü
lalisi kolme kümne ringis, 
saavad oma abielu sõlmida 
väiksemas kolmanda korru
se saalis, kus on isegi tun
tavam omaaegse juugend
villa atmosfäär ja meeleolu. 
Neil abiellujatel, kes abielu 
registreerimise tseremoo
niat või külalisi kutsuda ei 
soovi, on võimalik privaat
selt oma abielu sõlmida ka
binetis. Need paarid aga, 
kes soovivad oma kooselu re
gistreerida Eestimaa kaunis 
looduses, ajaloolises mõisas, 
koduaias või merekaldal, on 
võimalik tellida perekonna
seisuametist väliabielu tse
remoonia.  

Tseremooniajärgsete 
seltskondlike koosviibimis

Igihaljas Mendelssohn värske 
ilmega Õnnepalees

 Abielu registreerimise suur saal teisel korrusel.  FOTOD: Vahur Lõhmus

 Noorpaaride tuba teisel korrusel  
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Väike saal kolmandal korrusel.

te tarbeks on Õnnepalees 
kaks banketisaali, ilusa il-
ma puhul on võimalik korral-
dada koosviibimine Õnnepa-
lee hubases sisehoovis. Jääb 
veel lisada, et registreerimi-
si toimetatakse nii tööpäeva-
del kui ka nädalavahetustel. 
Et aga kõik soovijad saaksid 
suveks endale meelepärase 
pulmakuupäeva broneerida, 
on soovitatav seda aegsas-
ti teha, sest otse loomulikult 
on Eestimaa ilus lühike suvi 
ühtlasi kõige nõutum abiel-
lumiste aeg. Avaldust abiel-
lumiseks saab esitada kuus 
kuud enne soovitavat aega. 

Õnnepalees toimuvad ka 
teised pidulike tähtpäevade 
tähistamised, näiteks tsere-
mooniad hõbe- või kuldpul-
mapaaridele, kuid loomuli-
kult on kõigil, kes soovivad, 
võimalus Õnnepalees oma 
pidulikku pulma-aastapäeva 
tähistada, olgu selleks kas 
viis, kümme  või neliküm-
mend viis aastat. 

Jääb veel lisada, et tallin-
lastel on Õnnepaleega tões-
ti õnne olnud, sest neid pere-

www.photobooth.ee

Fotolahendused teie sündmusele

Bullet Time ErilahendusedGreenScreen

FotoBOX Magic Mirror GIF Booth
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 Suur saal 
teisel korrusel.

Õnnepalee 
kaunilt kujunda-
tud vitraažaknad  
(kunstnik 
D. Hoffmann)

konnaseisuameteid, mis te-
gutseksid sedavõrd vanas 
ja väärikas hoones, ei kohta 
Euroopas just tihti. Tuntud 
puidutöösturi Martin Luthe-
ri 1910. aastal ehitatud juu-
gendvilla, kus Tallinna pe-
rekonnaseisuamet tegutseb 
juba alates 1983. aastast, on 
nüüdseks läbinud hädavaja-
liku ja põhjaliku uuendusk-
uuri ning rõõmustab seelä-
bi kõiki abiellujaid ja teisi pe-
rekonnatoimingute tegijaid. 
Põhjaliku värskenduse läbis 
juugendhoone ajalooline in-
terjöör, uuendati valgustust, 
värvilahendusi, põrandaid, 
ornamentikat jm. 

Elava klaverimuusika he-
lid, mis nädalalõppudel ma-
jas kõlavad, toovad meid 
tagasi aega, mil siinses 
piirkonnas asusid puitvil-
lad, kaunilt kujundatud ro-
healad ja aiad ning munaki-
viteed. Samuti on meie aja-
loolise Õnnepalee lisaväär-
tuseks ajalooline haljastus, 
mis pulmamajja saabujatele 
looduse ja roheluse harmoo-
niat pakub, nagu ka äsja sel-
les sobiva koha leidnud par-
giskulptuur “Aadam ja Eeva” 
(kunstnik Ellen Kolk).

 Väike saal  
kolmandal  
korrusel
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Tiia Tamberg
Südamemaja agentuur
Sydamemaja.ee

See on ajatu küsimus, mis 
ikka ja jälle kerkib noor-
paaridel esile ka siis, kui 
juba elatakse koos ning pe-
res on tihtipeale lapsedki. 
Tõepoolest, elada võib ju 
ka vabas vormis elukaas-
lastena ilma abielu regist-
reerimata.

Tahan välja tuua kaks sei-
sukohta – üks on riikliku ja 
teine esoteerilise taustaga. 
Tegelikult need kaks just-
kui erineva taustaga näge-
must on siiski ühel seisuko-
hal – abielu on püha ja kind-
lasti tuleb abielluda.

Kõigepealt saab sõna Tal-
linna Perekonnaseisuame-
tit pikka aega juhtinud Ka-
rin Kase.

milline on teie arvamus 
ja vaatenurk, miks peaks 
kaks inimest abielluma?

Mina olen seadusliku abi-
elu pooldaja. Miks? Sellele 
küsimusele on üsna keeruli-
ne  vastata, sest ootused  nii  
elule üldse kui ka abielule on 
erinevad, nagu inimesedki. 
Siiski arvan, et nad kattu-
vad paljuski iga konkreetse 
inimese iseloomu, põhimõ-
tete, käitumisharjumuste ja 
ka koduse kasvatusega. Abi-
elu teatavasti koosneb kahe 
inimese liidust, seega tu-
leb eelnev korrutada kahe-
ga ja saamegi hulga omadu-
si, mis kõik peaksid ühte abi-
elusse kenasti ära mahtuma. 
Küllap on see looming, mille 
teostajaks kaks inimest. See 
on sisemise tunnetuse koos-
kõla, mõtlemise ja teinetei-
se arusaamade sobitamine 
või aktsepteerimine. Eelkõi-
ge peaks kahel inimesel sel-
leks tahet jätkuma.  

Perekond on loodud kaits-
ma ja hoidma oma liikmeid. 

Abielu kaitseb seaduste 
kaudu perekonna kalleimat 
vara – lapsi. Seda juhul, kui 
see elu keerdkäikude tõttu 
peaks vajalikuks osutuma. 

Abielu annab emotsio-
naalse turvatunde ja väljen-
dab lugupidamist kaaslase 
suhtes. Usun, et südames ei 
soovi ükski naine oma tule-
vikku ja laste kasvatamist 
juhusele rajada. Oma lapsi 
hoida ja armastada tahavad 
ühtviisi nii lapse ema kui ka 
isa. Seda  kinnitab minu ko-
gemus. 

Oma ameti kaudu puutun 
kokku väärikate abielujuu-
belitega, mida tähistatak-
se  hõbe- ja kuldpulmadena. 
Arvan, et see on seda väärt, 
mille poole püüelda. Sel-
le kaudu aidata oma lastel 
väärtushinnanguid kujunda-
da ja olla eeskujuks. Igal pe-
rekonnal  võiks olla üks ühi-
ne sünnipäev, milleks ongi 
pulmapäev.

Hooliva perena elavate 
inimeste suhtes mõjub pe-
rekonnaseis “abielus” pare-
mini kui “vallalised”. 

Kas teil on oma praktikast 
mõni huvitav näide tuua? 
Mul on olnud selline juhtum 
paar aastat tagasi, kus mi-
nu poole pöördus pulmakor-
raldushuviga vene rahvusest 
noormees. Mina tavaliselt 
ootan enda juurde nii pruu-
ti kui ka peigmeest, et selle 
päeva korraldust üheskoos 
arutada, aga selle noormehe 
seisukoht oli, et see on puh-
talt peigmehe töö, sest pruu-
ti ei tohi koormata korraldus-
toimingutega. Peigmees küll 
arvestas pruudi soovidega, 
aga tema põhimõte oli sel-
line, et pruudi ülesanne on 
pulmapäeval olla kaunis, pu-
hanud ja muredeta. Ja mul-
le endale tundubki, et vene 
rahvus üldse austab rohkem 
seaduslikku abielu.

Kas vene rahvusest mees-

Miks peaks abielluma?

tel on suurema soov sea-
duslikku abiellu astuda kui 
eesti rahvusest meestel?

Nii see tõepoolest on ja 
ka statistika kinnitab se-
da. Kuid eesti mees on ehk 
pikaldasem ja mõtteviisilt 
aeglasem, tal võtab abielu-
ni jõudmine lihtsalt kauem 
aega. Mõnikord võib selli-
ne pikale veninud suhe hap-
raks muutuda ja laguneda,  
sest ootused kooselule või-
vad mehel ja naisel olla eri-
nevad. Tundub, et naised 
on seadusliku  abielu sõlmi-
miseks alati rohkem valmis 
kui mehed. Kindlasti vajab 
naine juba laste kasvatami-
se seisukohalt suuremat tur-

vatunnet ja seadusliku abi-
elu kaitset.

Teiseks palun Eestis tuntud 
geobiolooge, Ave ja Rein We-
berit, kes on raamatu “Õnne 
Feng Shui” autorid, selgita-
da, mis on armastus ja abielu.

miks on abiellumine oluli-
ne feng shui järgi?

Kui kaks inimest on tei-
neteist leidnud, siis avaneb 
nende ees elutee, mida möö-
da nad peaksid koos kulge-
ma. Mehe ja naise suhted al-
luvad ka looduses valitseva-
le pideva arengu seadusele. 
Abiellumine ei tähenda siht-
jaama jõudmist, vaid eluron-
gile koos peale minekut.

Armastus on elu kõige 
võimsam generaator – ener-
giaallikas. Me peame sel-
lesse uskuma, sest see või-
maldab meil väljuda stereo-
tüüpsest tsitadellist ja min-
na, areneda üheskoos hin-
gelises rahus ja avatud sü-
damega tundmatule tulevi-
kule vastu.

Armastuses toimub pi-
dev energiavahetus, see on 
nii andmine kui ka saami-
ne. See on kahepoolne prot-
sess. Paarisuhe ei tohi piir-
duda füüsilis-materiaalse 
plaanimajandusega, mis on 
kahjuks iseloomulik enami-
kule meist. Füüsiline kon-
takt mehe ja naise vahel, mis 
algul tundus nii erutav ja 
täiuslik, muutub pikkamöö-
da monotoonseks harjumu-
seks, teineteise keha ei pa-
ku enam pinget ja tundub, 
et armastus sai otsa. Tegeli-
kult see ei ole nii, see mõis-
tatuslik miski, mis kaks ini-
mest kokku viis, on ikkagi al-
les, ainult suhte areng on pi-
durdunud, jäänud füüsilisele 
tasapinnale. 

Teineteise avastamine ja 
tegelik leidmine toimub kõr-
gematel tasanditel. Selleks 
aga on tarvis avada ükstei-
sele oma sisemaailm, oma 

 Mulgi päri-
muses öeldakse 
vabaabielu koh-
ta “püksilatilau-
latus” ja regist-
reeritud abielu 
kohta “taevane 
laulatus”. Pük-
silati tähendab 
murdes peenist.

Meie valikus on sisuliselt lõpmatu hulk erinevaid abielusõrmuste mudeleid ja 
kõike saab valmistada nii valgest, punasest kui ka kollasest kullast. Saadaval 
on kõik suurused. Briljandid ja muud kivid vastavalt soovile. Valmistame ka 
kihlasõrmuseid eritellimusel, lisaks on valmismudeleid. Eestis on meie esindused 
Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Suurbritannias leiate meid Londonist.

Esindused avatud: E–R 10.00–18.00*, L 10.00–16.00*, P (vajadusel ja eelneval 
kokkuleppel) * Tallinnas ja Tartus palume visiidi aja broneerida. 

Tallinn,
Pärnu mnt 139f 
5887 4778

Pärnu,  
Pikk tn 11
5362 9210

Tartu,  
Raekoja plats 20
5663 0023

Esindused

abielusõrmused.com | E-post: Klienditugi@abielusõrmused.com



salaaed. Kui elatakse eri-
nevates maailmades, pole 
lootust mingiks “hing hin-
ges elamiseks”. Naise rik-
ka sisemaailma avastamine 
peaks olema iga abielumehe 
missioon. 

Oma kallima unistuste, 
fantaasiate ja salasoovide 
tundma õppimine ning täit-
mine võimaldab lõputut hin-
gelist lähenemist.

Võime täheldada ühtede 
ja samade ideede, mõtete ja 
salasoovide samaaegset te-
ket ja isegi väljaütlemist, sa-
geli tekib ühine maitse-ee-
listus ja sarnasus isegi vä-
limuses. See tagab kooselus 
pideva erootilise õnnetunde 
säilivuse. Väsimus ja tüdi-
mus paarisuhtes kaovad ja 
me tunneme end olevat su-
pervormis. Oodatud on iga 
uus päev, elu muutub põne-
vaks ja rinnas on püsiv eu-
fooriline õnnetunne. Selli-
ses kooselus on loodussea-
duste järgi leitud nais- ja 
meesprintsiibi tasakaal ja 
harmoonia. Harmooniline 
pere on kõige aluseks. 

Üksmeel perekonnas või-
maldab omakorda luua har-
mooniat ühiskonnas, edasi 
juba riikide vahel ja lõpuks 
kogu maailma tasemel. Iga 
suhe peab arenema! 

Kõik, mis looduses seis-
kub, tegelikult roiskub, ja 
tekib taandareng. Nii on ka 
inimsuhetes. Ametlik paari-
heitmine peaks olema kõige 
ilusa ja põneva algus, mitte 
lõpp. See peab kujunema lõ-
putuks hingeliseks lähene-
miseks, mille sihiks on täie-
lik teineteisesse sulamine, et 
kestaks pidev vaimne areng.

Naisel, nagu teame, on 
esikohal turvatunne. Kui nai-
ne on leidnud mehe, kes ra-
huldab selle kõige põhilise-
ma vajaduse, alles siis on nai-
ne võimeline kasutama talle 
looduse poolt antud väge, et 
arendada paarisuhet kõigil 
kolmel tasapinnal. Elame bi-
polaarses maailmas, kus ar-
mukadedust peetakse ainult 
hävitavaks tundeks. Armu-
kadedusel on ka teine, või-
mas ja helge pool, mis mõ-
jub positiivselt, erutavalt ja 

loovalt. Võit nn musta armu-
kadeduse üle on võit iseen-
da üle ja õnneliku kooselu võ-
ti. Tohutult palju paare lähe-
vad aga lahku enne, kui on 
tegelikult teineteist reaalselt 
tundma õppinud, just vaim-
selt avastanud. Armumine 
viib kaks inimest kokku, aga 
ei hoia neid kaua koos. Ar-
mastuses aga on võimalik 
eluaegne pidevalt muutuv ja 
arenev kooslus. Armumine 
on pimestatus ja armastus 
nägemine. 

Armastus on taasloodav 
energia, seda ei saa kahjuks 
ladustada, ta muudab pide-
valt oma vormi ja rütmi, se-
da võiks võrrelda ookeani 
tõusude ja mõõnadega, ta 
ei allu meie tahtele, aga me 
võime kasutada selle ener-
giat ja elujõudu. Arenev ar-
musuhe toimib tõusval spi-
raalprintsiibil, tulles vahe-
tevahel tagasi samale koha-
le, aga juba kõrgemal tase-
mel. Armastus on alati ek-
sisteerinud, selle olemas-
olu ja elu aluseks olev ülim 
tunne oli, on ja jääb! Abiel-
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lumine ei ole vabaduse kao-
tus, vaid vastastikune piiri-
de laiendamine.

Ave Weber peab väga olu-
liseks lisada resümeerivalt 
järgnevad mõtteterad.

Kui kirjutasime oma “Õnne 
Feng Shui” raamatut oma ko-
gemuste ja arvamuste põhjal, 
ei osanud me kumbki ette nä-
ha, et hing – hinges elamine  – 
ei saa lõppeda mitte kunagi. 

Ühe osapoole lahkumine 
siitilmast ei lõpeta paarisu-
het, vaid see muudab lihtsalt 
oma vormi ja on veelgi tuge-
vam ja lisaväärtustega. 

Mulgi pärimuses öeldak-
se vabaabielu kohta “pük-
silatilaulatus” ja registree-
ritud abielu kohta “taevane 
laulatus”. Püksilati tähen-
dab murdes peenist. 

Mina nimetan neid vas-
tavalt võimu ja vaimu va-
riandiks. Olen mõlemat ko-
genud. Võimu puhul on alati 
üks pool, kes on allasurutud, 
ja vaimne areng on häiritud. 
Vaimne variant võimaldab 
enamat ja on piirideta.

Meie valikus on sisuliselt lõpmatu hulk erinevaid abielusõrmuste mudeleid ja 
kõike saab valmistada nii valgest, punasest kui ka kollasest kullast. Saadaval 
on kõik suurused. Briljandid ja muud kivid vastavalt soovile. Valmistame ka 
kihlasõrmuseid eritellimusel, lisaks on valmismudeleid. Eestis on meie esindused 
Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Suurbritannias leiate meid Londonist.

Esindused avatud: E–R 10.00–18.00*, L 10.00–16.00*, P (vajadusel ja eelneval 
kokkuleppel) * Tallinnas ja Tartus palume visiidi aja broneerida. 

Tallinn,
Pärnu mnt 139f 
5887 4778

Pärnu,  
Pikk tn 11
5362 9210

Tartu,  
Raekoja plats 20
5663 0023

Esindused

abielusõrmused.com | E-post: Klienditugi@abielusõrmused.com
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1 Kui palju on eestis 
igal aastal abielluvaid 
paare, kelle suured 
pulmad on kõige pisemate 
detailideni läbi mõeldud 
ja kes olulist lisaabi ei 
vaja? Kas eestlastest 
abiellujad panevad rõhku 
pisidetailidele?

Kui laskuda arvudesse, 
siis igal aastal abiellub Ees-
tis ca 6000 noorpaari, kellest 
ca 5% teeb pulmi veidi suu-
remal moel kui ainult tavare-
gistreerimine. 

Mida tähendab suur 
pulm? Suur pulm tänases 
mõistes tähendab korralik-
ku peokohta kas mõisas või 
turismitalus või muidu loo-
duslikult kaunis paigas, pi-
dulikku abielutseremooniat 
meeleolukate kaunistuste-
ga ning külaliste arvu 60–
100 koos rikkaliku toiduvali-
ku ja ööbimisega.

Ja need noorpaarid, kel 
on olemas raha suuremate 
pulmade pidamiseks, esita-
vad oma elu suursündmu-
sele ka suuremaid nõudeid. 
Viimaste all mõistamegi siis 
küllaltki palju pisidetaile, 
alates ühes stiilis kutsetest, 
lauakaartidest, menüüdest 
kuni lauaplaanide ja külalis-
te kingitusteni välja.

Tänased noorpaarid on 
maailmas palju ringi reisi-
nud, palju näinud ja interne-
tiavarustes tutvunud maa-
ilmas pakutavate ideede ja 
võimalustega, mis puuduta-
vad pulmatemaatikat.

Alati on ka neid noorpaa-
re, kes korraldavad kõik ise 
ja on ka detailirohked, aga 
kõik need teemad valmi-
vadki siis pikema aja jook-
sul nende endi või nende lä-

hedaste nobedate näppude 
all. Mina pulmakorraldaja-
na isetegemist maha ei lai-
da, sest kui noorpaaril on 
piisavalt ajavaru, et kõike ise 
teha, siis see on väga tore, 
sest oma kätega valminud 
kutsed ja stilistika on sel ju-
hul hoopis teise väärtusega.

2 Kuidas saab iga 
noorpaar olla ise oma 
pulma arhitekt?

Mina olen oma pulma-
korraldusportfelli kogunud 
väärtuslikke teadmisi 17 
aasta jooksul ja kõik need 
teadmised vormistas Ajakir-
jade Kirjastus ka kõvakaane-
liseks raamatuks.

“Pulmaraamat” on tubli 
abiline igale noorpaarile, kes 
soovib kõike ise korraldada,  
ning raamatus lahtikirjuta-
tud teemade abil saab väl-
tida karisid, mis on kerged 
tekkima, kui endal teadmi-
si napib.

 3missugune on 
kaasaegne pulmades 
valitsev stiil?

Pulmastiil võib kujune-
da noorpaari enda elulaa-
dist, hobidest ja neile olulis-
test ning meeldivatest koh-
tadest lähtuvalt. Kui on tea-
da pulmastiil, siis sellele põ-
hinevalt hakkavad kujunema 
korralduse käigus ka kõik 
teised detailid.

Ülesehituselt ja meele-
olult võib pulm olla näiteks 
klassikaline, romantiline, 
modernne või hoopis mida-
gi originaalset. Pulmapeo 
stiili määrab suuresti peo-
koha valik – see on kas liht-
ne maalähedases stiilis pidu 
turismitalus, romantiline pi-
du mere ääres, uhke stiiliga 
mõisapulm või lühike vastu-
võtt pärast abielu pidulikku 

Kümme küsimust pulmakorraldajale

tseremooniat-laulatust või 
hoopiski midagi eriti origi-
naalset.

Maalähedases stiilis pul-
mapidu saab väga vahvas-
ti teha kõrtsis, turismita-
lus, klubihoones, puhketa-
lus ning ka keset Tallinna 
linna on olemas peokoht, kus 
on osavalt ühendatud linn ja 
maa ning kus saab korralda-
da maalähedase hõnguga 
pidu, aga samas olla muga-
valt keset linna, kuhu küla-
listel on hea saabuda ja sealt 
lahkuda taksoga. 

Kui noorpaaril on soov 
oma pulmapäeval minna ta-
gasi esivanemate aega ning 
kasutada vanade eestlaste 
traditsioone ja kombeid, siis 
on maalähedane stiil sel-
leks kõige sobivaim. Samas 
saab rahvusliku pulma raa-
mes teostada selliseid ideid 
nagu laulatus maakirikus, 
kuhu saabub noorpaar ho-
bukaarikus, sepikoja külas-
tamine, rahvariietes teenin-
dav personal, vanad pulma-
kombed tanutamine ja põl-
letamine, külaliste majuta-
mine lakka.

Näide elust: Mõni aas-
ta tagasi korraldasin Leigo 
talus üht rahvuslikus stiilis 
pulma, kus pulmakutsel oli 
noorpaari palvel kõigi kü-
laliste riietumisstiiliks kas 
rahvariided või rahvusliku 
detailiga kaunistatud riided. 
Külalisi tervitas pulmamaja 
ees ansambel, mille koossei-
sus olid sellised rahvapillid 
nagu jauram, lõõtspill, Hiiu 
kannel ja torupill.  

Noorpaar ise oli kaunites 
Halliste rahvariietes ning 
nad saabusid laulatustsere-
mooniale kaunistatud parve-
ga, mida juhtis parvepoiss. 
Samal ajal kuulutasid jär-
ve mõlemas otsas laulatuse 
algust karjasepasunad ehk 
piibarid. Laulatusekoht oli 
dekoreeritud paljude värs-
kete kaskedega ja rahva-

kirjavöödega. Kõik see lä-
bimõeldud ühtne stiil moo-
dustas niivõrd toreda tervi-
ku, et pulmarahvas oli vai-
mustuses peo erinevatest 
detailidest.

Romantilist pulma mere 
ääres saab teha mereäärse-
tes või merega piirnevates 
peokohtades, külalistema-
jades ja mereäärsetes kon-
verentsikeskustes. Ilusa lii-
vaga mererand ja männimet-
saga peokoht on supervõi-
malus teostada oma roman-
tilise pulma ideed.

 Kui pulma teha mere ää-
res, saab kasutada selliseid 
peodetaile nagu tseremoo-
nia rannaliival, muulil või 
laulatus mereäärses kirikus, 
sõrmused tuuakse teokarpi-
des, pulmaöö luksuskaatris 
merel, veepealne ilutulestik, 
toiduks kalaroad jne.

Näide elust: Varakevadise 
pulma külalised kogunesid 
mereäärsesse kunstimuu-
seumi, kus sealne juhata-
ja andis külalistele  ülevaate 
erinevates saalides asuva-
test maalidest. See oli küla-
listel ilus retk ehtsa klave-
rimuusika saatel kunstiaja-
lukku. Pärast maalinäitust 
pakuti külalistele kerget al-
koholiga jooki. Siis kõlasid 
klaveril suuremad avaakor-
did ja saali saabus noorpaar 
ning kaunis abielutseremoo-
nia võis alata. Sellel üritusel 
haarati külalised kohe tege-
vusse ja maalikoguga tutvu-
mine oli ühtlasi ka harivat ja 
elamuslikku laadi. Tavaliselt 
on enne tseremooniat selli-
ne kohmetu olemine, mille 
maan damine põnevate tege-
vustega aitab kohe tekitada 
vajalikku meeleolu ja sukel-
duda sündmusesse.

mõisapulm on viimastel 
aastatel vast kõige popu-
laarsem pulmastiil üldse ja 
ilmselt ka seepärast, et meil 
on päris palju ilusasti reno-
veeritud mõisaid.  
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Mõisa saali saab laudu 
paigutada mitte ainult U-ku-
juliselt, vaid külalistele is-
tumise kujundada ümmar-
gustest laudadest, mis jä-
tab ruumi mugavale liikumi-
sele. Saal saab seeläbi kohe 
õhurikkam, stiilsem ja pidu-
likum koos valgete laudlina-
de, servjettide ja toolidega, 
mida katavad valged katted.

Mõisas saab noorpaar 
kordki elus tunda end print-
sessi ja printsina, sest see 
päev on ka seda väärt!

Vastuvõtupulm on selli-
ne sündmus, kus pärast abi-
elutseremoonia või laulatuse 
lõppu kutsutakse külalised 
3–4 tunniks väikesele vas-
tuvõtule, furšetile, kus pa-
kutakse kergeid suupisteid 
ja jooke. Vastuvõtt võib pää-
dida ka suure pulmatordiga, 
mille järel saadetakse noor-
paar mesinädalatele kas 
Eestimaa kaunitesse kohta-
desse või siis lennujaama, 
kust noorpaar stardib oma 
unelmate reisile ning seda 
siis juba ainult kahekesi.

Originaalne pulm on sel-
lise stiiliga, mis on noorpaa-
rile endile hingelähedane  
ja just vaid neile ainuomas-
te elementidega. Siinkohal 
võib piiriks olla tõesti vaid 
taevas, aga peab arvestama 
ka väikese Eesti piiratud või-
malustega. Kuigi ka siin on 
noorpaarid leidnud võima-
lusi tulla tseremooniale he-
likopteriga ja minna tsere-
moonialt ära suure kuuma-
õhupalli korvis. Mere ääres 
toimunud abielutseremoo-
nial on sõrmused vee alt too-
nud tuuker ning tuuker on 
sukeldunud veekogu põh-
ja koos pruudi neiupõlveni-
mega, et see oleks kindlalt 
uputatud.

Näide elust: kaks vahvat 
noort arhitekti kutsusid oma 
külalised Haapsalu raud-
teejaama, kus jaama saalis 
toimuski pulmapidu. Arhi-
tektidest pruutpaar oli aga 
ise riietatud krokodill Ge-
naks ja Potsatajaks. Kõik 
selle pulma detailid moo-
dustasid suurepärase tervi-
ku, mis kandsid endas ühe 
ajastu vaimu, mis jäi sinna 
1980ndatesse.

Lauakaunistused võivad 
olla, aga ei pea olema. Pulm 
on noorpaari enda nägu ja 
tegu. Lauakaunistustena 
võivad olla laua keskmes eri-
nevad küünlad, alates suur-
test kandelaaberküünaldest, 
mis annavad peoruumile ko-
hese efekti, või siis madalad 
küünlad peegelalusel ko-
baratena ja erinevatel kõr-
gustel.

4Mida teha külaliste 
kingitud lilledega ? 

Külaliste kingitud lille-
dest saab iga nobenäpust 
florist pärast tseremooniat 
peokohas kaunitesse keraa-
milistesse vaasidesse ilu-
sad seaded teha, mis lähe-
vad peolaua keskmesse kau-
nistuseks, või saab need lil-
led asetada klaasvaasides-
se ja nendega kaunistada 
peoruumi. Külaliste lilledest 
seadete tegemine on tekita-
nud suurt vastukaja floristi-
de seas, kes väidavad, et ei 
jõua neid seadeid teha ja et 
need pole piisavalt kunsti-
lised. Mina oma agentuuri-
ga väidan just vastupidist ja 
kolmel põhjusel:

1. Külalised vaatavad 
väga täpselt, mis nende 
kingitud lilledest saab. 
Kurb, kui nad satuvad 
pärast õnnitlust noorpaari 
auto pagasiruumi, kus 
nad kuumas rapuvad kogu 
pulmateekonna kaasa ja 
peokohas pole nendega 
midagi enam peale hakata

2. Floristid jõuavad 
kenasti külaliste lilledest 
seaded teha ja kui ka mõni 
seade jääb veel teha ning 
külalised istuvad juba lauas, 
siis enamik seadeid on juba 
valmis ja hilisemad saab 
kenasti lauale panna suurt 
tähelepanu äratamata.

3. Kui pulmaeelarve on 
napp, siis külaliste lilledest 
seaded on täiesti omal kohal.

Siinkohal väärtustan ma 
vägagi tippfloristikat, kus  
kogu peosaali ehivad pul-
mastiili järgivad lopsakad 
lilleseaded. Kui noorpaa-
ril on eelarves selleks kesk-
misest suurem summa, siis 

see on meeliülendavalt mul-
jetavaldav, kui terve peosaal 
on õitemeres.

Mõned nõuanded:
 Nõuanne nr. 1: Palun mär-

kige peokutsel, et teie pul-
malill on kas valge roos, liilia 
või mõni muu lill. Siis saabu-
vad külalised soovitud lille-
ga teid õnnitlema ja floristid 
saavad hiljem külaliste lille-
dest peokohta teha ühtlase 
stiiliga seaded. 

Nõuanne nr. 2: Tark on 
tseremooniakohas olevad 
seaded ära kasutada uues-
ti peokohas. Seadete teist-
kordne kasutus aitab eelar-
vet säästa ja samas on tsere-
moonia läbiteinud lilli, kan-
gaid, küünlaid noorpaaril vä-
ga tore ka pulmamajas veel 
õhtul vaadata.

Nõuanne nr. 3: Palgake 
peomajas kindlad inimesed 
või floristid, kes külaliste 
kingitud lilledega tegelevad 
ning need vaasidesse säti-
vad või seadeid teevad. Kü-
lalised jälgivad väga täpselt, 
mis nende kingitud lilledest 
on saanud ja kus nad on.    

 Kirikukaunistustena so-
bivad pühalikku ja pidulikku 
meeleolu tekitama nii lihtne 
ja õhuline kangadekoor, mil-
lele lisatud sobivas suuru-
ses ja värvis küünlad, kui ka 
elavlilleseaded altari juurde 
ning dekoorielemendid pul-
makülaliste kirikutoolidele.

 Peosaali suured ja õhu-
rikkad pinnad tingivad suu-
ri töid, sest väikesed jäävad 
varju ja tähelepandamatuks 
ning noorpaar on esialgu 
väikese eelarvega töödega 

rahul, aga kohapeal selgub, 
et efekt oleks siiski võinud 
olla suurem. Kaunistusele-
mente on parimates deko-
reerimisfirmades alati saa-
da ja võimalik oma silmaga 
näha ning neid saab kokku-
hoiu mõttes ka rentida.

 5Kas lauakaunistuste 
kokkusobitamine teiste 
detailidega on keeruline ja 
aeganõudev täppistöö või 
tuleb see kogenud floristil 
või pulmakorraldajal juba 
loomulikult? 

Kui noorpaar võtab en-
dale appi kas pulmakorral-
daja või floristi, siis kõik de-
tailid arutatakse läbi eelne-
valt just nende tegijatega. 
Kõik see pulma üldpildiga 
kokkusobitamine toimub iga 
noorpaariga koostöös ning 
pulmapäeval toimub nen-
de varasemate kokkulepete 
vormistamine.
 6Miks me peaks appi 
võtma pulmakorraldaja?

Pulmakorraldajana soo-
vitan arvestada vanarahva 
tõega - ette hoiatatu on ette 
relvastatud ehk näited elust 
enesest.

 Meie noorpaarid on väga 
hakkajad, edukad ning neil 
on suur infopagas tänu in-
terneti üliavaratele võima-
lustele, kus pakutakse pul-
madega seonduvaid tooteid 
ja teenuseid.

Paljudele noorpaaridele 
on oma pulmakorraldus üks 

 Kaks vahvat noort arhitekti kut-
susid oma külalised Haapsalu raud-
teejaama pulmapeole. Arhitektidest 
pruutpaar ise oli riietatud krokodill 
Genaks ja Potsatajaks. Kõik selle 
pulma detailid moodustasid suure-
pärase terviku.
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vahva väljakutse deviisiga: 
“Teeme ära!”. Kõike ise kor-
raldada on ülimalt rõõmus 
ja tore tegevus. Oma pul-
ma korraldus on tõsine tei-
ne töökoht ka ajalises plaa-
nis ja siinkohal peab mõt-
lema, kas seda ajaressurssi 
on võtta oma töö, kooli, las-
te, pere või koduste tegemis-
te kõrvalt.

Kui pulm on väike ja vä-
heste külalistega, siis on ka 
ebaõnnestumiskohad väi-
kesed ning kõik võib sujuda 
suurepäraselt.

Kui aga hinges on soov te-
ha keskmisest võimsamad 
pulmad, alates 60 külalisest, 
siis lisandub peole juurde li-
sasegmente, mida noorpaar 
ise peo ajal ei jõua jälgida ja 
õhtujuht ei saa jälgida. Vii-
mase ülesanne on jälgida 
peorahva meeleolu ning ta-
gada noorpaariga kokkule-
pitud tegevustik, mis sageli 
on ajalises plaanis  sisutihe.

Siinkohal on tark noor-
paaril alati võtta endale abi-
mees-pulmakorraldaja, kes 
võib aidata peo erinevate 
osade kokkupanekul, soovi-
tada peo stiiliga sobivamaid 
peokohti, esinejaid, toitlus-
tajaid, dekoratsioone, tööta-
da välja peo stiili, pidu läbi-
vad värvid, hoiatada erine-
vate kitsakohtade eest.

Pulmakorraldaja võtab 
ürituse erinevate segmenti-
de kordamineku ja sujumise 
eest lõpliku vastutuse.

Kui noorpaar on aga ena-
miku pulma teenusetegija-
tega ise kokku leppinud, siis 
saate tellida nn peo ja järele-
valve, mis tähendab siis se-
da, et kokkulepitud kontak-
tid antakse järelevalve kät-
te, kes jälgib siis teenuste 
täitmist ja võtab enda lahen-
dada ootamatut lahendust 
nõudvad olukorrad. 

Mina kummutan julgelt 
arvamuse, et pulmakorral-
daja on ääretult kallis kulu-
tus. Nimelt on pulmakorral-
daja tööandjaks peokohta-
dele, toitlustajatele ning tu-
luallikas on sealt saadav al-
lahindlusprotsent. Samuti 
on korraldajal ülevaade het-
ke turusituatsioonist, tema 
kasutada on suured andme-

baasid ja teave, missugune 
teenuseosutaja just teie pul-
ma sobib, ning tal on oskus 
teha tööd ökonoomselt.

Pulmakorraldajal on suur 
kogemustepagas ja just nen-
de kogemuste baasil saab 
ta noorpaari ette hoiatada  
võimlike äparduste eest, mi-
da noorpaar ei oskaks muidu 
ise ette näha.

Toon mõne näite ettetul-
nud olukordadest, mida on 
võimatu sageli ette ennus-
tada, aga nende tekkides, 
peab need keegi ometigi la-
hendama.

Las pruutpaari vanemad 
ja lähemad sõbrad ka pidut-
sevad sel kaunil päeval koos 
noorpaariga! Lapsevanema-
tele on nende laste abiellu-
mise päev nagu autasu teh-
tud elutöö eest. Kui aga sel 
päeval lasuvad neil veel ko-
hustused kas tordi järel käia 
ja see ohutult peomajja ve-
dada või viimasel hetkel veel 
midagi korraldada, siis tore 
oleks, kui see päev saaks ka 
vanematele, nagu noorpaa-
rilegi, olema üks nauditav ja 
pingevaba päev. Samuti sõp-
radele, kellele on antud sel 
päeval pulma fotograafi roll 
tänu korralikule aparatuuri-
le, siis ühel hetkel tahab ka 
sõber pidu pidada ja tähtsad 
fotod tordi lahtilõikamisest, 
küünlaringist ja ilutulesti-

kust jäävad lihtsalt inimli-
kel põhjustel ära.

Näide 1: Pruudi isa oli pul-
ma hiljaks jäämas, sest ei 
leidnud üles sõrmuste pat-
ja, mille ta tseremooniako-
hale pidi tooma. Isa oli äre-
vil, pruut ärevil, tseremoo-
nia hilines.

Olukorra lahendus: Suur-
tele kogemustele tuginedes 
võtavad meie floristid töö-
toast alati rohkem asju kaa-
sa, kui tellitud on ja nii ka 
selles pulmas, tõime autost 
oma sõrmuste padja ja tse-
remoonia võis alata.

Näide 2: Pulma eelarve on 
seoses majaehitusega üsna 
kitsas ja pruut soovib kasu-
tada tseremooniakohal aga-
rate sõbrannade abi tsere-
mooniatee palistamiseks 
küünaldega.

Floristide ülesanne oli ai-
nult tseremooniakoha kau-
nistamine seadetega ja vas-
tava tseremoonialauaga. 
Floristid jäid igaks juhuks 
jälgima, et kui pruudi sõb-
rannad tulevad, siis nad näi-
tavad, kuhu küünlad panna. 
Sõbrannad koos küünaldega 
jäidki tulemata. Pruut helis-
tas floristidele ja oli pisara-
teni häiritud sellest olukor-
rast. Sõbrannad olid nimelt 
loobunud küünlatee tegemi-
sest, kuna said viimasel het-
kel teada, et see on päris ae-
ganõudev töö ja kingakont-
sad vajuvad muru sisse, mis 
rikub peokingi.

Olukorra lahendus: Juba 
ette aimates olukorra oht-
likkust olid floristid töötoast 
eelnevalt kaasa võtnud lisa-
küünlad. Floristid tegid ilusa 
tseremooniatee ja tseremoo-
nia läks väga kenasti korda.

 7Igal uuel hooajal 
üles tõstetud küsimus – 
lapsed pulmas

  Kui on soov kutsuda kü-
lalised koos lastega, siis 
lastele peab olema võetud 
eraldi nendega tegeleja – on 
see siis lõbus Pipi või kos-
tümeeritud loom, kelle hoo-
le all saavad lapsed põneva 
tegevustiku ning ka hoitud-
hooldatud.

Sageli on aga nii, et lap-
sevanemad, tulles lapsega 
pulma, unustavad peo käi-
gus ära, et siis ei saa see 
olla lõbus pidu nende endi 
jaoks. Lapsel on igav ja siis 
ta kas ripub niisama vane-
mate hõlma küljes või leiab 
endale mõne tegevuse, mis 
sageli on üsna ettearvama-
tu. Lapsed võivad pulmas ol-
la, aga siis peavad vanemad 
eelnevalt omavahel kokku 
leppima, kes lapsega tege-
leb, või on pulmas eraldi sel-
leks otstarbeks võetud laste-
ga tegeleja. 

Ka pulmavanem on sa-
geli üsna hädas oma män-
gude ja erinevate tegevus-
te korraldamisega, kui seda 
segab jooksvate ja karjuva-
te laste “Segasumma suvi-
la”, sest üle laste on ka kõi-
ge tugevamate häälepaelte-
ga peojuhil võimatu karjuda.

Näide 1: Tegevuseta ja 
igavlevad lapsed hakkasid 
õues põlevate küünalde-
ga mängima, pannes ohtu 
end ja oma riided, rääkima-
ta küünaldest, mida olid flo-
ristid juba südamekujuliseks 
ringiks seadnud ja millel pol-
nud enam soovitud vormi.

Olukorra lahendus: Ap-
pi tõttasid veel kohal olevad 
floristid, kes päästsid olukor-
ra ja viisid lapsed vanemate 
hoole alla.

Näide 2: Pulm on täies 
jõus, pulmavanem korral-
dab mänge ja rahvas on 
peokohas üsna suures hoos. 
Noorpaaril on kaasas kolme-
kuune veel enamasti vank-
ris magav imik, kes on jäe-
tud vanavanemate hoolde. 
Aga ka värske vanaema ta-
hab mängudest osa võtta 
ja teebki seda, kuid vankris 
hakkab laps ühel hetkel lo-
hutamatult nutma.

Olukorra lahendus: Last 
tõttab kiigutama jällegi tub-
li florist, aga laps on üsna lo-
hutamatu. Florist läheb va-
naema kutsuma, kes on aga 
üsna häiritud sellest, et ta 
peab lõbusast tegevusest 
loobuma. Florist teeb psüh-
holoogilise veenmistöö ja 
vanaema ikkagi läheb väi-
kese lapselapse juurde taga-
si ja olukord laheneb.

 Lapsed võivad 
pulmas olla, aga 
siis peavad va-
nemad eelnevalt 
omavahel kok-
ku leppima, kes 
lapsega tegeleb, 
või on pulmas 
eraldi selleks ots-
tarbeks võetud 
lastega tegeleja.
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8Pulmapeo järelevalve 
kõlab tehniliselt, aga sel 
ametil on sageli ülioluline 
roll.

  Näide 1: Kose kirikus on 
kohe algamas ilus laulatus 
ning floristid on oma kaunis
tamisetööd kirikus juba ära 
teinud. Pruutpaari autost as
tub välja pruut, kes on saa
bunud äsja fotosessioonilt. 
Fotosessiooni üks osa toi
mus moonipõllul, kus kas
vas ka ohtralt takjaid, mille 
sisse pruut kukkus, kui foto
sessioon läbi sai. Kirikuesi
sele platsile jõudes oli aga 
pruudi imeilus pitsiline kleit 
otsast otsani peeneid takja
ebemeid täis.

Olukorra lahendus: Tub
lid floristid, ise põlvili maas, 
noppisid sõrmede välkudes 
tuhandeid ebemeid kleidi 
seest. Autost sai appi võe
tud ka kaasas olnud kleep
suhari.

Pruut sammus laulatusele 
ilusas kleidis, nagu polekski 
vahepeal takjapõõsast kü
lastanud.

Näide 2: Ilusas mõisas 
on toimumas kaunis abielu
tseremoonia, aga oh häda, 
pruudil on seelikuosa tõmb
lukk parandamatult kat
ki läinud. Uut lukku ju ost
ma minna ei saa, rääkimata 
suuremahulisest lukuõmb
lemistööst.

Olukorra lahendus: Minu 
tublil kolleegil, florist Katri
nil on alati kaasas tööpõlle
le kinnitatuna mõned haak
nõelad. Võtsime need siis 
appi ja ise põlvili maas ol
les sikutasime liibuva see
likuosa haaknõeltega sel
liselt paika, et see välja ei 
paistaks. 

Kõikide olukordade taga 
on ka asjaolu, et aega ju ab
soluutselt ei ole, kõike pead 
tegema välgukiirusel ja häs
ti. Istusime siis pärast nä
pud villis mõisa köögis ra
hustava kohvitassi taga, aga 
olime jube õnnelikud, et sai
me aidata!

Need on üsna ilmekad 
näited ja õigustavad peo jä
relevalve, pulmakorralda

ja või laiahaardelisema flo
ristide tiimi või noorpaa
ri usaldus isiku kohalolekut, 
kes kriisiolukordade lahen
damise enda peale võtaks. 

 9Millised on kõige 
olulisemad detailid 
pulmas, mida  kogenud 
pulmakorraldaja kindlasti 
ära jätta ei soovita? 

 Olgu pulm hästi väikese 
eelarvega, aga ma ei soovi
taks ära jätta iialgi imeilusat 
abielutseremooniat ja pruu
dile pruutkleiti. Neid kahte 
saab teha ka väikese eelar
vega, aga pruudil kui tuleva
sel abielunaisel peab olema 
see hetk elus, kus ta on saa
nud olla imeilus pruut.

See on see imeline hetk, 
millele saab hiljem iga nai
ne elus toetuda, kui on raske 
aeg, see on toetuspunkt, mis 
annab jõudu ja jaksu ühes
koos edasi minna.

10Noorpaarid 
esitavad sageli 
pulmakorraldajale 
töö käigus ka selliseid 
küsimusi, kuidas küll 
hoida abielu pikalt 
õnnelikuna?

Selle kohta ei pruugi ka 
pulmakorraldaja täit vastust 
teada, aga ma kasutan siin 
meelsasti tuntud Ameerika 
kirjaniku ja humoristi tead
misi. Nimelt Mark Twaini 
õnnelik abielu oma abikaa
sa Oliviaga kestis tervelt 34 
aastat. 

Sellelt õnnelikult paa
rilt ei saa küll enam küsi
da õnneliku suhte retsepti, 
aga siinkohal võiks tsiteeri
da Twaini enda sõnu abielu 
kohta: “Kui vaid mehed tead
vustaksid endale, milline ka
su võib tõusta nii lihtsast as
jast kui oma naise kiitmine.”

Ameerika kirjanik on öel
nud, et oma naisega ei mak
sa iial vaidlusesse lasku
da, sest naine hakkab ko
he vaidluse põhjust analüü
sima, aga komplimenti ja 
head sõna ei taha nad iial 
analüüsida. 

• Soovi korral kullertransport üle Eesti
• Saadaval ka suured kogused
• Nõustamine ja paigaldus

Kvaliteetsete lambikettide 
rent ja müük

Pulmalehe lugejatele rendisoodustus 10%* 

- märksõna „pulmaleht”

*Tellimustele, mis vormistatakse enne 1.05.2020

www.lambiketid.ee
info@lambiketid.ee



SISUTURUNDUS
Sisuturundus on oma kauba, teenuse, firma tutvustamine huvitavate lugude jutustamise kaudu. ST teenib alati tellija turunduslikke eesmärke.

Pulm mõisas on  
ühtaegu luksuslik 
ja stiilne, aga ka 
rustikaalne ja soe

Põlvamaal asuv stiilselt  
renoveeritud Mooste mõisa
kompleks võõrustab igal 
aastal mitukümmend pulma
pidu. Külastajaid võluvad 
mõisa ajaloolised, kaunilt  
renoveeritud hooned, komp
leksi kuuluvad looduskau
nis park ja järv ning muidu
gi sõbralik ja laitmatu teenin
dus, mis muudab peo unus
tamatuks.

Mooste mõis on tuntud kui 
piirkonna kultuurisüda, 
kontserdi- ja teatrietendus-
te paik, konverentsikeskus ja 
turismiatraktsioon, aga sa-
muti hinnatud koht roman-
tilise ja stiilse peo korralda-
miseks. „Mõisad ja lossid on 
eestlaste seas aasta-aastalt 
aina populaarsemad pulma-
kohad, mille läbiviimist toe-
tavad oma müstika ja roman-
tikaga vanad hooned, park, 
tiigid ja muu mõisaansamb-
lisse kuuluv,” ütleb SA Moos-
te Mõis juhataja Ulla-Maia 
Timmo.

Eesti ühes suuremas, 
Mooste mõisaansamblis on 
kokku ligi 20 hoonet, enamik 
neist restaureeritud uuele 
elule. 20. sajandi alguses ra-
jatud peahoones asub Moos-
te mõisakool, mille ümber 
laiub iidne park, kus leidub 
igal aastaajal ilusaid ja põ-
nevaid kohti tseremooniate 
ning fotosessioonide tegemi-
seks. Pidudeks ja majutuseks 
sobilikud ruumid asuvad ka 
mõisa endises piiritusevab-
rikus, mis võlub ainulaadse 
arhitektuuri ja elegantse si-
semise auraga. Mooste Fol-
gikojast leiab Lõuna-Eesti 
ühe suurema peosaali, mille 
700 m2 suurusesse saali ma-
hub kultuurisündmuste ajal 
tooli ridadega 600 külalist. 

Timmo sõnul ei tea paljud 
külastajad, et Folgikoda oli 
kunagi laut kolmesajapeali-
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sele piimakarjale. „Täna on 
koda aga aasta ringi külas-
tajate käsutuses. Ja kuigi su-
vi on peamine pulmahooaeg, 
siis pulmapidusid peetak-
se siin igal aastaajal, sest ka 
talvepulmad võivad olla vä-
ga romantilised. Folgikoda 
on sobilik alates 80 külalise-
ga pulmapeoks, mahutades 
ka 300 ja enam inimest. Ko-
jas on suurepärane akustika, 
avar lava ja tantsuruum, kor-
ralik heli- ja valguspark ning 
abivalmid töötajad.” 

Folgikoja tohutute mõõt-
metega saal kogenud deko-
reerijatele ja pulmakorral-
dajatele peamurdmist ei val-
mista. Mõnikord võtab sel-
le töö ette ka pruutpaar koos 
sõpradega. Maitsed on erine-
vad, kuid ühte peab arvesta-
ma – tulesid, kangaid, lilli ja 
sisustuselemente kulub nen-
desse ruumidesse üksjagu 
palju, samuti aega selle kõi-
ge üles seadmiseks ja jälle 
maha võtmiseks. Paksud ki-
viseinad ja puit loovad ka ta-
gasihoidlikuma dekoreeri-
misega mõnusa maaläheda-
se atmosfääri, valged laudli-
nad ja toolikatted lisavad pi-
dulikkust ning tulemuseks 
on lihtne ning kaunis saal.

„Paljud pulmabändid on 
meil vähemalt korra juba 
esinemas käinud ja kiidavad 
suurt lava, esinejate puhke-
ruume ning tasemel heliteh-
nikat,” räägib Timmo. „Mui-
dugi tasub bändiga kokku-
leppeid sõlmides alati uuri-
da heli- ja valgustehnika ka-
sutamise vajadusi ja tingi-
musi, et pulmapidu kulgeks 
tehniliste tõrgeteta. Folgi-
koja õlitatud puupõrand on 
super tantsuplats ning kõr-
ged ja paksud maakiviseinad 
hoiavad ka kuumal suvepäe-
val ruumides mõnusat tem-
peratuuri, nii et õhk siin ot-
sa ei saa!” 

Avatud paindlikeks lahen
dusteks 
Mooste mõisas on mitmeid 
väiksemaid toidukohti, mis 
külastaja kõhutäite eest hoo-
litsevad, kuid suuremaid pi-
dusid teenindavad catering’i-
firmad, kelle võivad rentijad 
ise kutsuda ja valida. Mõi-
sa poolt on küll aga olemas 
mitmeid erinevate mõõtme-
tega laudu.

„Erinevaid lahendusi on 
meil ka väsinud pulmaliste 
jaoks, kes saavad ööbida kol-
mes erinevas majutus kohas 
– Linakoja külalistemajas, 
Mooste Tervise- ja Puhkekes-
kuses ning Viinavabriku kü-
lalistemajas. Kõik majutus-
kohad asuvad mõisaaegsetes 
kõrvalhoonetes mitte kaugel 

Folgikojast ja üksteisest. Nii 
saab pulmaseltskond järg-
misel päeval hommikusöö-
gilauas ühiselt einestada ja 
peomuljeid jagada,” selgitab 
Timmo. 

Mooste mõisa näol on te-
gemist ühe Eesti tervikliku-
malt säilinud mõisaansamb-
liga, mille iga hoone on mil-
legipoolest eriline. Siin asu-
vad fototurismikeskus, käsi-
töö- ja villakoda, restauraa-
torite ja savikoda ning rah-
vamuusikakool. Eesti kagu-
osas asuv ajalooline mõis on 
Tallinnast 250 km ja Tartust 
42 km kaugusel. 

Infot ja ideid pulmapeo kor
raldamiseks Mooste Mõisas: 
www.moostemois.ee
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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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Firma Kuldkroon on eesti 
turul edukalt tegutsenud 
enam kui veerand sajan-
dit. Neilt saab osta kihla- 
ja abielusõrmuseid Saksa-
maalt, Prantsusmaalt, ing-
lismaalt, Põhjamaadest või 
hoopiski indiast. 

Äripäeva Pulmalehe juu-
beliväljaande küsimuste-
vastuste jaoks kohtun Sten 
Marten Nõlvakuga, kes tege-
leb juba palju aastaid pere-
ettevõttes sõrmustega. Pul-
mamessi ja pulmakorralda-
jana tean, et olete noorpaari-
de seas väga hinnatud ja se-
da on näha, kui pulmames-
sil on teie ümber alati hulga-
liselt noorpaare. 

 
Tean, et olete rännanud 
mööda maailma, et leida 

laia valikut sõrmuseid, mis 
vastaks ka kõige nõudliku-
ma kliendi vajadustele. mil-
lised sõrmused on kõige po-
pulaarsemad, mida ikka ja 
jälle soovitakse?

Viimasel ajal on moo-
di tulnud niinimetatud tee-
mantidega rivisõrmused, 
mis sobivad ideaalselt ena-
miku kihlasõrmuste kõrva-
le. Hiljem saab selliseid pee-
nikesi sõrmuseid, need on 
kitsad rõngad kas siis kivi-
dega või ilma, veel samas-
se sõrme juurde lisada. Näi-
teks siis, kui on juurde tul-
nud perelisa. 

Samas ei ole firmale Kuld-
kroon ületamatu ka see, kui 
noorpaar soovib oma pul-
madeks midagi ulmelist.  
Kas saate tuua ka mõne sel-
lise vahva näite?

Toon välja võimaluse gra-
veerida oma sõrmejälg sõr-
musesse või siis asetada tee-
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mandid sõrmuses vastavalt 
kliendi joonisele.

Kuldkrooni kihla- ja abielu-
sõrmuste valik ületab tu-
hande piiri. Kas teie juu-
res õige leidmisega hätta 
ei jääda?

Praegu on meil valikus 
üle 1400 abielusõrmuse mu-
deli ning sinna lisanduvad 
sajad erinevad kihlasõrmu-
sed. Lisaks on kõiki sõrmu-
seid võimalik modelleerida 
paksuse, laiuse, kulla värvi, 
sulami ja proovi alusel. 

ikka ja jälle puutun pul-
makorraldajana kokku as-
jaoluga, et soovid on sel-
gelt suuremad kui eelar-
ve. Teie soovitate aga ikka-
gi esmalt lähtuda toote di-
sainist ja alles siis vaatate 
noorpaariga üheskoos, mi-
da hinnaga teha annab. Vä-
ga põnev lähenemine – see 
annab ju noorpaaridele loo-

tust saada ikkagi see päris 
õige sõrmus?

Noorpaariga sõrmuseid 
valides jõuame tõepoolest 
hinnani alles kõige lõpus. 
Kui silma jäänud sõrmused 
ületavad eelarve, saab sõr-
muse hinnaga mitut moodi 
mängida: kõige populaarse-
maks valikuks on võtta need 
sõrmused kullaprooviga 375, 
mis sõrmuste välimust ja 
vastupidavust mitte kuidagi 
ei mõjuta, küll aga teeb hin-
na tunduvalt soodsamaks. 
Seda ei peaks kuidagi pelga-
ma – Saksamaal on kõige po-
pulaarsemaks kullaprooviks 
näiteks 333.

Noorpaarid küsivad pulma-
korraldajalt ka soovitust, 
kuna sõrmuste jaoks on nii 
palju erinevaid metalle, siis 
millist ikkagi on õige valida 
ja mis on kõige tugevam, 
mis ei kulu pikkade abielu-
aastate jooksul?

Uued disainitrendid kihla- ja 
abielusõrmuste vallas

foto: 
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 Viimasel ajal 
on moodi tulnud 
nn teemantide-
ga rivisõrmu-
sed, mis sobivad 
ideaalselt kihla-
sõrmuseks.

Väärismetallid – hõbe, 
kuld, plaatina ja pallaadium 
– on üldiselt kõik pehmed. 
Kõige levinum on muidu-
gi kuld. Kuna puhtale kulla-
le lisatakse sulamisse teisi 
metalle, näiteks vaske, hõ-
bedat, pallaadiumi, volfra-
mi jt ning ka mõningaid li-
sandeid sulami omaduste 
parendamiseks, siis on pea 
igal tootjal oma retseptiga 
sulam ja vastavalt on erine-
vad ka füüsikalised omadu-
sed. Kuld ja plaatina on siiski 
sedavõrd tugevad ja stabiil-
sed metallid, sobivad need 
hästi raamiks teie vääriski-
videle ning abielusõrmus-
teks kogu eluks. 

Missugust metalli tuleks 
vältida, et sõrmuse alla ei 
tekiks igapäevasest kasu-
tamisest allergilist löövet?

Allergiline lööve tekib 
enamasti valgest kullast sõr-
mustel, mille sulamis on ka-
sutatud niklit. Üldiselt kae-
takse need sõrmused roo-
diumiga, kuid ajapikku ku-
lub see maha. Kliendid, kel-

lel on allergia nikli vastu, 
saavad valida valgest kul-
last sõrmuse, mille sulamis 
on pallaadium. Kahjuks ka-
sutab enamik Eesti kullas-
seppasid just nikli seosega 
valget kulda.

Saate noorpaaridele te-
ha arvutis 3D-mudeli sõr-
musest, mis annab täius-
liku pildi, missugune hak-
kab sõrmus välja nägema. 
Palun kirjeldage seda või-
malust.

Kui tõesti meie suurest 
valikust omale sobivat sõr-
must ei leia, pakume võima-
lus see ise joonistada. Meile 
piisab paberi peal sõrmuse 
joonisest, mille järgi saada-
me kliendile 3D-joonise tema 
tulevasest sõrmusest. See 
protsess on kliendile tasuta.

Kuldkroonis on müügil ka 
teisi ehteid. Kas enne, kui 
kihla- ja abielusõrmuse 
ning pulmadeni jõutakse, 
võiks mõni agaram peig-
mees meelitada pruuti mõ-
ne teise toreda ehtega? Mi-

da teie tootevalikust veel 
leida võib?

Oleme mitme rahvusva-
helise ehtebrändi ametlikud 
esindajad Eestis, näiteks 
Luxenteri hõbe, Ondina pär-
lid, Orsini kuld ja hõbe, Cae-
tano Vitiello kamee jt. 

Tootevalikus on tuhan-
deid ehteid, millest suur osa 
kaks korda aastas ka uue-
neb. Ka hõbeehetes oleme 
palju rõhku pannud just loo-
duslikele poolvääriskividele, 
püüdes vastanduda kõikjal 
vohavatele Swarovski kris-
tallidega ehetele. Paljud ini-
mesed vist ei teagi, et Swa-

rovski kristallid on tegeli-
kult klaas. 

Ei saa ka mainimata jätta, 
et meie tootevalikus on kõi-
ge laiem aksessuaaride va-
lik just meestele. 

Et aastaks 2020 pulmi pla-
neeriv noorpaar hiljaks ei 
jääks, palun öelge, millal 
tuleks teie juurde tulla abi-
elusõrmuseid tellima?

Oleme Eesti turul ühed 
kiiremad abielusõrmuste tar-
nijad. Sõrmused saab kätte 
keskmiselt kuni kümne päe-
vaga, kuid igaks juhuks soo-
vitame sõrmuste valik ära 
teha hiljemalt üks kuu en-
ne pulmi.

Kuidas teid täpsemalt lei-
da, et teie juures aeg bro-
neerida? 

Asume Tallinnas Rävala 
pst 6, kohe Kaubamaja kül-
jes ja Swedbanki vastas. Ae-
ga meie külastamiseks ette 
broneerima ei pea. Ootame 
teid esmaspäevast reedeni 
kell 10.00–19.00 ning ettetea-
tamisel ka nädalavahetusel. 

www.kuldkroon.ee
Rävala pst 6, Tallinn
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Different sündis naiste sõnul 
soovist tuua Eesti turule mi-
dagi uut, põnevat, teistsu-
gust. Koos hakkas mõte len-
dama ning tänaseks on Dif-
ferendil muljetavaldav hulk 
spetsiaalselt rentimiseks di-
sainitud peomööblit, millega 
üllatatakse ka kogenud peo-
korraldajaid.

Mööbli ja aksessuaaride 
valik sobib seinast seina 
atmo s fääri loomiseks – kas 
soovite soliidset kliendiüri-
tust ettevõttele? Glamuurset 
sünnipäeva juubeli puhul? 
Või hoopis moodsalt maa-
lähedast rustikaalset küüni-
pulma? Different aitab unis-
tused päriselt ellu viia ja luua 
keskkonna, mis paneb külali-
sed end eriliselt tundma.

Mööblit ja aksessuaare on 
soetatud üle maailma ning 
osa mööblist on ise disainitud 
ja Eestis toodetud. Oma too-
teid Different ei müü, kõik on 
rentimiseks ning lisaks tooli-
dele, klaas-, pukk- ja kohvilau-
dadele, tugitoolidele, diivani-
tele pakutakse laudlinu, laua-
nõusid, vaase, postamente ja 
fototaustaks sobivaid muru-
seinu – kõike, mis on stiilseks 
peoks vajalik.

Differenti valikus on vä-
ga palju erinevaid tooteid. 
„Oleme arvestanud, et tehtud 
saab pidu, vastuvõtt või semi-
nar nii pisikesele seltskonnale 
kui ka ca 300 inimesele,” rää-
givad naised. Lisaks saab peo-
le teha väiksed hubased loun-
ge-nurgad mugavate tugitoo-
lide ja diivanitega.

Väga populaarsed on Dif-
ferenti teisest eristuvad laua-
nõud – kuldsed ja hõbedased 
söögiriistad, roosast kullast 

jäänõud, 10 tooni servjette ja 
nende rõngaid, eridisainiga 
pokaalid ning taldrikualu-
sed. Valik katab kõik vajadu-
sed nii pulmadeks, erapidu-
deks kui ka firmaüritusteks. 

„Oleme soovitanud oma 
tooteid ka aiapidudele. Tule-
mus on jäänud fantastiline. 
Pidude peamine kulu on tea-
dagi söök ja jook, aga kui on 
endal olemas aed või maa-
kodu, saame pisikeste nüans-
sidega aidata muuta selle peo 
meeldejäävaks nii pererahva-
le kui ka külalistele. Põneva 
mööbli ja kaunite disainiele-
mentide rent pole sugugi nii 
kallis,” räägib Anni. 

Suurematel pidudel korral-

davad mööblirendi teadagi 
peoagentuurid. Peokorralda-
jad on Differenti juba kenasti 
vastu võtnud ning vaatamata 
sellele, et turul on oldud vaid 
veidi üle poole aasta, tehak-
se täna juba koostööd väga 
paljudega! „Siinkohal tahak-
simegi tänada meie partne-
reid, kes on meid usaldanud ja 
meie toodetega nii stiilseid la-
hendusi oma klientidele pak-
kunud,” ütlevad Jevgenia ja 
Anni. „Järgmiseks hooajaks 
plaanime kindlasti oma too-
tevalikut ja koguseid suuren-
dada. Juba tehaksegi hoog-
salt broneeringuid järgmise 
suve üritusteks – oleme 2020 
pulma hooajaks valmis!”

„Oleme seda meelt, et tõepoolest iga detail loeb ja ka väikese 
nüansiga saab muuta ürituse eriliseks, pidulikumaks ja ägedamaks,” 
ütlevad modernse mööbli ning aksessuaaride rendiga tegeleva 
Differenti asutajad Anni Tarkus ja Jevgenia Verbin.
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pokaalid ning taldrikualu-
sed. Valik katab kõik vajadu-
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deks kui ka firmaüritusteks. 

„Oleme soovitanud oma 
tooteid ka aiapidudele. Tule-
mus on jäänud fantastiline. 
Pidude peamine kulu on tea-
dagi söök ja jook, aga kui on 
endal olemas aed või maa-
kodu, saame pisikeste nüans-
sidega aidata muuta selle peo 
meeldejäävaks nii pererahva-
le kui ka külalistele. Põneva 
mööbli ja kaunite disainiele-
mentide rent pole sugugi nii 
kallis,” räägib Anni. 
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vastu võtnud ning vaatamata 
sellele, et turul on oldud vaid 
veidi üle poole aasta, tehak-
se täna juba koostööd väga 
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simegi tänada meie partne-
reid, kes on meid usaldanud ja 
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Eesti suurimas kihla- ja 
abielusõrmuste kesku-
ses MATIGOLD on üle 
400 erineva teemantidega 
kihlasõrmuse ja üle 2000 
MATIGOLDi brändi ja 
eksklusiivseid Saksamaa 
brändide abielusõrmuseid.

See vapustav valik on 
väljas kõige uuemas kau-
banduskeskuses T1 Mall Of 
Tallinn MATIGOLDi  kihla- 
ja abielusõrmuste keskuses. 
Vaata asukohta matikuld.
ee/asukoht/.

Kui minna ajas taga-
si, siis kihlasõrmuseks oli 
Rooma riigi ajal II saj e.m.a 
rauast sõrmus. Abielusõr-
muste kandmist neljandas 
sõrmes ehk nimeta Matsis 
seostatakse usuga, et erili-
ne soon jookseb sellest sõr-
mest otse südamesse.

Noorpaarid küsivad sa-
geli pulmakorraldajalt, mis-
suguses sõrmes peab sõr-
must kandma, missugused 
sõrmused on tänapäeval 
moes ja kuidas saab oma 
sõrmused teha eriliseks? 
Kes veel võiks rohkem tea-
da sõrmuste hingeelust kui 
abielusõrmuste keskuse, 
MATIGOLDi omanik Ma-
ti Lomp. 

T ut v ude s  e e l nev a l t 
teie är i kodulehega 
matikuld.ee, ei osanud ma 
ette aimata, et olles ise 
sees siinses uhkes valgus-
rikas keskkonnas on mi-
nu ümber nii palju säravat 
ja matti ning eri värvides 
kulda, hõbedat, uhkelt sä-
delevaid teemante. Siinne 
valik on ikka tõeliselt mul-
jetavaldav!

Firma on meil pika aja-
looga – MATIGOLD tegut-

Pulmaleht20 MATIGOLD

TIIA TAMBERG
www.sydamemaja.ee
www.facebook.com/Sydamemaja.ee
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Tähelepanu noorpaarid, 
kas teadsite, et …

seb juba aastast 1996 ja on 
tuntuks saanud laiahaarde-
lise kaubavaliku ja soodsate 
hindade poolest. 

Aastast 2008 lisasime 
valikusse teemantidega 
kihlasõrmused ja üle maa-
ilma tuntud Saksa firma-
de ACREDO,FISCER, BRE-
UNING, RUBIN, BAYER, 
GETTMANN kihla- ja  abi-
elusõrmuseid ning täienda-
me valikut igal aastal. Ole-
me sõrmustevaliku kujun-
danud selliselt, et siit saaks 
sõrmused oma elu tähtsai-
maks päevaks erineva mait-
se ja  eelarvelise võimaluse-
ga noorpaarid.

Palun tutvustage kihlasõr-
muste maailma ja kuidas 
teha valikuid selles tava-
inimesele keerulises maa-
ilmas?

Nagu te juba eelpool 
mainisite, meil on üle 400 
mudeli MATIGOLDi brän-
di teemantidega kihlasõr-
muste valik erinevates suu-
rustes. Samuti saab tellida 
Saksa brändide ACREDO ja 
RUBIN kihlasõrmuseid kon-
figuraatoris, kus saab ise 
valida kihlasõrmuse kulla-
värvi ja plaatina vahel ning 
ka teemantide kaalu, värvi 
ja puhtuse vahel.

Kõige levinum kihlasõr-
mus on ikka teemandiga 
ja kui suurega, see oleneb 
noorpaari eelarvelistest või-
malustest. Teemandiga kih-
lasõrmus kui kõige tugeva-
ma kiviga sõrmus on vas-
tupidava ja särava armas-
tuse sümboliks. Kui kihla-
sõrmus jääb pruudil hiljem 
abielusõrmuse juurde, mi-
da ta iga päev kannab, siis 
on tore, kui need sõrmused 
on ühesuguse joone ja stii-
liga. Erineva stiiliga sõrmu-
seid võiks kanda erinevas 
käes. Lõpliku valiku teeb ik-
kagi klient.

On üldteada, et paljud 
noorpaarid planeerivad 
oma pulmapäeva väga pi-
kalt, isegi kuni kaks aas-
tat, aga mis saab siis, kui 
pulmapäev on juba 1–2 nä-
dala või päeva kaugusel? 
Kas on lahendus ka sellele 
olukorrale?

Meil on kaupluses koha-
peal olemas suur valik MA-
TIGOLDi brändi sõrmuseid 
kõikides suurustes, nii et lä-
hetegi koju ja sõrmused on 
juba karbis kaasas. 

Juhin tähelepanu, et MA-
TIGOLDi brändi sõrmused, 
mille näidised on meie sa-
longis, on tellimusperiood 
on 1–2 nädalat.

Kas teie juures on  või-
malik igal noorpaaril lau-
sa ise endale sõrmused di-
sainida?

Pakume Eestis uut tee-
nust, millega saab meil 
kaupluses või kodus arvuti 
taga spetsiaalse program-
mi abil disainida abielu-
sõrmuseid. Abielusõrmuste 
valimine on emotsionaalne 
tegevus, mis ei ole kiiresti 
tehtav ost, vaid üks osa abi-
elu traditsioonist  Kindlas-
ti ei soovita kiirustada sel-
lise tähtsa ostuga, sest sõr-
mused jäävad eluks ajaks ja 
peavad olema igapäevaselt 
kandes mugavad. 

Kuna sõrmused tehakse 
spetsiaalselt teile, siis ta-
sub varuda aega kuni ne-
li nädalat olenevalt toot-
jast. “Sõrmuste disainer” 
on programm, kus saate ku-
jundada endale just selli-
sed sõrmused, nagu soovi-
te. See on oma lihtsuse, kuid 
funktsioonide rohkuse poo-
lest kasutajasõbralik. 

Näete kohe, kas teie loo-
ming mahub ka teie eel-
arvesse. Iga kujundusele-
ment kajastub kohe hinna-
tablool. Kindlasti on ka suu-

reks abiks meie kaupluses 
üle 2000 abielusõrmuse mu-
deli väljapanek. 

Esmakohtumine noor-
paariga, et välja selgitada 
nende soovid, võtab aega 
ca 1,5 tundi, seepärast soo-
vitan broneerida aeg meie 
kaupluses.

Teame täpselt, missugune 
on tänane rõivamood, aga 
kuidas on sõrmustemaail-
ma hetkemoega?

Nagu rõivaste puhul, nii 
on ka sõrmuste mood vä-
ga mitmekesine. Materjali-
na kasutatakse traditsioo-
niliselt kulda, aga tõusvad 
trendid on plaatina ja  kar-
bon koos kullaga. Väga po-
pulaarne on erinevat vär-
vi kulla ja teiste materjali-
de omavaheline kokkuso-
bitamine.

Klassikaliste abielusõr-
muste pooldajad on kogu 
aeg olemas olnud ja see 
kehtib ka tänasel päeval. 
Ka klassikalised sõrmu-
seid saab teha omapärase-
maks, lisades naistesõrmus-
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tele või ka meestesõrmus-
tele  teemante, mis on ko-
gu maailmas praegu väga 
moes. Kuna minu üks lem-
miktegevusi on abielusõr-
muste disainimine, siis olen 
loonud koos Saksa firma 
ACREDO kullasseppadega 
väikse kollektsiooni, mis on 
saavutanud suure populaar-
suse noorpaaride seas.

Pulma planeerides näeb 
noorpaar ise ka, kuidas 
kõik teenused on vajalikud 
ja kuidas raha kaob lihtsalt 
käest. Kui nüüd rääkida 
täpsemalt hindadest, siis 
mis hinnaklassiga arves-
tama peaks ja kas ka siin 
saab rääkida säästmisest?

Oleme oma tootevaliku 
just selliselt kujundanudki, 
et siit ei peaks ükski huviline 
lahkuma ilma talle meeldiva 
sõrmuseta. Mida väiksem on 
sõrmuse kaal, seda väiksem 
on hind. Kõige soodsamad 
on meil klassikalised abi-
elusõrmused alates 91 eu-
rost tükk. Hindadest veel ka 
niipalju, et Saksa tootebrän-

did ACREDO, FISCER, BRE-
UNING, RUBIN,BAYER ja 
GETTMANN on meil Ees-
tis ainukesena soodustuse-
ga –25%. 

Mul oli meie varasemas 
vestluses väga huvitav 
kuulda ehete ja sõrmus-
te hooldusest. See on üld-
teada tõde, et ehteid tuleb 
hooldada, aga kuidas siis 
täpsemalt ?

Ehteid peab hooldama 
regulaarselt. Tihedamalt tu-
leb pesta kividega ehteid, et 
nende sära ei tuhmuks. Pa-
kume väga häid kulla ja hõ-
beda puhastusvahendeid 
ehete hoolduseks kodustes 
tingimustes. 

Koduste majapidamis-
tööde, sportimise ja aiatöö-
de ajaks soovitan sõrmused 
käest ära võtta, et nad ei 
saaks viga kokkupuutes en-
dast tugevamate materjali-
dega. Kuld, plaatina ja pal-
laadium on ju pehmed ma-
terjalid.

Osa inimesi soovib sõr-
must üha uuesti poleerida 

või galvaaniliselt katta, et 
see oleks alati nagu uus ja 
seda teeme tasu eest, mis 
on kookõlas meie kulude-
ga. Osa laseb aga viimistlu-
sel minna loomulikku rada. 
Minu isiklik arvamus on, et 
abielusõrmused peaksid va-
nanema ühes inimestevahe-
lise suhtega, kulumismär-
gid on ju kestva ja pikaaja-
lise abielu tunnus. 

Kas teil on 2019.-2020. aas-
ta pulmahooajaks noor-
paaridele ka midagi uut 
pakkuda?

Igal uuel hooajal püüa-
me ikka värskeid tuuli sisse 
tuua ja nii on meil saabunud  
Saksa brändide  uued kihla- 
ja abielusõrmuste kollekt-
sioonid. Samuti täiendame 
uute mudelitega MATIGOL-
Di brändi kollektsiooni. Äs-
ja saabusid sellised mude-
lid, kus kihlasõrmus on ju-
ba kokku sobitatud abielu-
sõrmusega. 

Ideaalne kooslus, mis 
sobib sõrme nagu vala-
tult ja kaunistab kätt. Ta-

sapisi disainin ka ise firma 
ACREDO konfiguraatoriga 
uusi abielusõrmuste mude-
leid, mida siis koos noor-
paariga edasi kujundame, 
et saavutada neile ideaal-
ne tulemus. Need sõrmu-
sed valmivad Saksa firma 
ACREDO parimate kullas-
seppade käe all. 

Lisaks on meil luksus-
likud Itaalia brändi Bella-
Gioia käsitsi lihvitud Gioi-
laite kividega pidulikud eh-
ted, mis sobivad ideaal-
selt pulmadeks ja ka teis-
teks suurteks sündmusteks. 
Gioilaite kivid jäljendavad 
suurepäraselt naturaalse 
kivi sära ja imperfektsust, 
luues sellega midagi nii eri-
list, et isegi gemmoloogidel 
on raske Giolaite ja teeman-
tide vahel vahet teha. Sa-
maväärsed teemantide ja 
teiste vääriskividega ehted 
maksaksid miljoneid euro-
sid. Tutvuge kindlasti meie 
MATIGOLDi kaupluses Bel-
laGioia ehetega, et tähtsaim 
päev enda elus veelgi erili-
semaks teha.



Pulmapeol on esimeseks 
pilgupüüdjaks ikka pruut, 
kellel peatub pulmaküla-
liste esmapilk, aga sugu-
gi vähem tähtis pole peig-
mees. 

Peigmehe elegantsus 
väljendub just tema pulma-
päeva ülikonnas. Kui peig-
mees ja pruut moodustavad 
oma riietuselt kokku har-
moonilise paari, siis võib 
julgelt öelda, et see harmoo-
nia kandub ka argielu riie-
tusse ning koosellugi.

Minul kui pulmakorral-
dajal tekib ikka ja jälle har-
ras ning õrn sisetunne, kui 
abielutseremooniale saa-
bub rühikas, elegantses üli-
konnas uhke hoiakuga peig-
mees, kelle käevangus kõn-
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 Gowri Grand ja Shanti Grand oma pulmapäeval (9.07.2016). Kleit ja ülikond by Gowri Style House. FOTO: Ardo Kaljuvee

Nooblid ülikonnad parimatelt 
rätsepmeistritelt

nib oma õrnas hapruses ke-
na õnnest õhetav  pruut.
 Puutpaari ühtne riietus 
moodustab peostiili, mis 
aga omakorda kujundatak-
se välja vastavalt tseremoo-
nia- ja peokohale.

Et Äripäeva Pulmalehe 
lugeja saaks täpse info, mis-
sugune peab olema peigme-
he riietus, pöördusin Gow-
ri Style House’i  tegevjuht  
Gowri Grandi poole.

Viimastel aastatel on just 
teie ülikonnad olnud noor-
paaride seas väga hinna-
tud. Pulmakorraldajana 
tean, et teie ülikonnad on 
väga kvaliteetsed ja see-
pärast olengi gowri Style 
House’i noorpaaridele soo-
vitanud. 
Viimase aja sündmus-
test lähtuvalt säravad teie 
ülikonnad karismaatili-
se meestrio seljas – mar-
gus Vaher, Jesper Parve ja 

eero Spriit, kes annavad 
üle-eestiliselt ülimenukaid 
vestlusõhtuid “mida me-
hed tegelikult tahavad?”
Selle aasta “Selgeltnägi-
jate tuleproovi” osaleja 
rituaalnõid Keivo Kruus 
kannab samuti teie salon-
gi ägedat komplekti ala-
tes kingadest ja särgist ku-
ni kvaliteetse ülikonnani. 
Saate produtsendid ei jõua 
ära kiita Keivo välimust.
Kui peigmees astub teie sa-
longi uksest sisse, siis kui-
das saab alguse tema elu 
tähtsaima päeva ülikonna 
saamisprotsess? 

Esimese asjana tutvus-
tame peigmehele kõiki eri-
nevad võimalusi, mida pa-
kume, ning uurime pruu-
dilt, mis neil siiamaani ju-
ba ära otsustatud on – kus 
pulmad peetakse ja mis stii-
lis pulm tuleb. Paljuski just 
sellest lähtudes – kas on te-
gemist näiteks mõisapulma, 

küünipulma või rannapul-
maga – paneme kokku üli-
konna komplekti, mis pruu-
di ja pulma teemaga kenas-
ti harmoonias on. 

Paljud pruudid teavad ju-
ba neiueast saadik, kuidas 
näeb välja nende pruut-
kleit. Kas ka peigmeestel 
on oma ülikonna suhtes 
kindlad soovid?

Osal peigmeestel on kin-
del idee olemas, aga tava-
liselt on peigmehed väga 
avatud ka meie professio-
naalsetele soovitustele ja 
ma ütleks, et lõpptulemu-
sega on kõik rahule jäänud. 
Hiljuti tegime ühte telesaa-
det Hannes Võrnoga ja pä-
rast esimest nõupidamist 
astus ta vaikselt minu juur-
de ja ütles, et tal on tegeli-
kult nädala pärast pulmad. 
Kümne minutiga panin tal-
le selga komplekti hõbedase 
ülikonnaga kokku sobiva sii-
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foto: 

divestiga ja ta pruut oli üli-
malt meeldivalt üllatunud, 
sest ta arvas, Hannes tuleb 
pulma lihtsalt klassikalises 
mustas ülikonnas.

Kui pruutpaar on pulma-
de kavandamisel jõudnud 
välja mõelda peostiili, ku-
junduselementide, lillede 
ja peovärvi peale, kas siis 
on lihtsam leida peigme-
he riietuse detaile, värve?

Lihtsam on küll, kuna 
lähtume värvide valikust 
ja selle järgi on meil parem 
teada, mis kangaid ja ak-
sessuaare soovitada. Ker-
gem on ka soovitada, kuidas 
komplekt kokku panna, nii 
et ka peigmees jääks pul-
malistele silma.

Te pakute peigmeestele 
ju kaugelt rohkem kui ai-
nult ülikond. Palun tut-
vusta neid teisi võimalusi 
ka, millest moodustub to-
re kombo, mis omakorda 
annab peigmehele täiusli-
ku välimuse?

Peigmees võib rahuliku 
südamega astuda meie poo-
di sisse, ilma et tal oleks mi-
dagi varem valmis vaada-
tud, meie juures saavad nad 
pealaest jalatallani ilusti rii-
desse. Meil on peale ülikon-
dade suur valik pidulikke 
veste ja muidugi särgid, lip-
sud ja erinevad kaelaside-
med, mansetinööbid ja eri-
nevates värvides lakk-kin-
gad ja tellimuse järgi käsi-
tööna valmistatud mõõdu-
kingad. Kõik, mida peig-
mees soovib ja vajab, on 
meil olemas. 

Pulmade korraldamine on 
põhitöö kõrvalt teine täis-
kohaga töö, mida teeb ju 
iga noorpaar esimest kor-
da. Kui suure ajakuluga tu-
leb arvestada, kui  teie sa-
longi tulla?

Esmakordsel kohtumisel 
peaks pruutpaar arvesta-
ma vähemalt ühe tunniga, 
et kenasti sobiv komplekt 
paika saada. Meil on suur 
valik valmisülikondi, veste, 
särke, kingi kohapeal, mi-
da kohe proovida saab, sest 
kõige parema pildi saab, kui 

reaalselt asju enda seljas 
proovida ja vaadata saab.

Minu kogemus näitab, et 
kõik noorpaarid ei alus-
ta oma pulma korralda-
misega aasta aega va-
rem ja sageli on kihlumi-
se ja peo vaheline aeg neli 
kuud. Kui kiirelt on võima-
lik peoriietus kätte saada?

Mida personaalsemat 
ja isikupärasemat ülikon-
nakomplekti soovida, se-
da varem peab alustama. 
Rätsepaülikond on see, kus 
pruutpaar saab kõik oma 
romantilised soovid ja mõt-
ted, mis riietusse puutuvad, 
välja elada. Õmbleme selle 
kahe prooviga, just täpselt 
mehe mõõtude järgi, arves-
tades kõiki pruutpaari soo-
ve. Selleks peaks aega varu-
ma vähemalt viis, aga hea, 
kui kaheksa nädalat.

Mõõduülikond õmmel-
dakse samuti ainult sinule, 
seda siis olemasolevate mu-
delite põhjal ja ühe proovi-
ga reeglina pisut kiiremini.

Valmisülikonna puhul 
peab arvestama ka võima-
like korrigeerimistega, sest 
me tahame, et kõik meie 
peigmehed näeks perfekt-
sed välja. Selleks läheb 
maksimaalselt kaks näda-
lat. Samas on olnud ka üks 
peigmees, kes astus meie 
juurde sisse ja läks siis meie 
juurest täisriides otse õnne-
paleesse.

Noored paarid on noored 
armunud, kes teevad kõi-
ke esimest korda ja seega 
ei saa neilt nõuda nüans-
side teadmist. Mida sina 
noorpaaridele südamele 
paned, sest näed ju neid 
õnnetuhinas ja kerges se-
gaduses olevaid paare oma 
igapäevatöös?

Soovitan neil nautida ko-
gu seda protsessi. Ja kind-
lasti ärge jätke selliseid as-
ju viimasele minutile, sest 
stress on niikuinii enne pul-
mi, varuge korralikult aega. 

Missuguseid lisateenuseid 
Gowri Style House noor-
paaridele veel oma salon-
gis pakub?

kõigepealt kogu stiili-
nõustamist. Ja veel, kui 
peigmehel on juba ülikond 
olemas, mida ta sooviks 
kanda, aga parandusi on va-
ja teha, siis me pakume ka 
ülikonna korrigeerimistee-
nust, mis võtab 1–2 nädalat.

Kuidas teie firmat kõige 
paremini ja kiiremini lei-
da ja kas peab salongi kü-
lastuseks ka aja ette bro-
neerima?

Kõige paremini leiab ja 
saab informatsiooni meie 

toodete ja teenuste kohta 
kodulehelt gowri.eu. häid 
pakkumisi, informatsioo-
ni ja ka tunnet, et olete tü-
kike meie elust, saab meie 
Facebooki lehel Gowri Style 
House. Asume Tallinnas va-
nalinnas Rüütli tn 28. Meid 
külastades on hea aeg bro-
neerida, kuna siis me oska-
me teid oodata ja ei ole ris-
ki, et oleme samal ajal tei-
si kliente teenindamas. Kui 
see on aga kõige mugavam 
variant pruutpaarile, siis 
võib ka lihtsalt sisse astuda.

 Riietasime Hannes Võrno kümne minutiga peigmeheks üks 
nädal enne tema pulmi. Pildil koos Gowri  tegevjuht Gerli 
Grandiga. FOTO: Gowri Grand



Meil kõigil on oma unistused, kuid üks neist on kõigil sarnane – pulmapidu peab olema unikaalne ja absoluut-
selt täiuslik! Armastatud Villa Ammende Pärnus on kindlasti üks kaunimaid kohti elu suursündmuste tähis-

tamiseks. “Ajaloo ilu viimane ohe” on juugendi teine nimi – Villa Ammende on täiuslikult restaureeritud ning juu-
gendstiilis sisustatud linnamõis. Just siin saate korraldada oma unistuste peo, kus omal kohal on kõik kaunis, 
pidulik, traditsiooniline ja südamlik.

Perfektse sündmuse korraldamiseks pakume erineva suurusega saale, salonge ja aeda. Soovides täielikku privaat-
sust, saate broneerida kogu hotellikompleksi. Olgu see kihlumine, pulmapidu või mesinädalad – usaldage oma elu 
kõige olulisemad päevad meie kätesse ja me teeme selle täiesti ainulaadseks teie jaoks. 

PULMAKOHA VALIKUL EELISTA KOGENUD TEGIJAT!

www.ammende.ee | Mere pst 7 , Pärnu | Tel + 372 447 3888
E-post: sale@ammende.ee; mariann@ammende.ee

• KIHLUMINE saladuslikus lossitornis
• romantiline ja eksklusiivne PULMATSEREMOONIA 
aias või salongis
• PIDU aias, terrassil või saalides
• Majutus luksuslikes antiikmööbliga sisustatud 
hotelli tubades
• pidulikud toitlustusteenused 
• MEELELAHUTUSPROGRAMM toodetud koostöös 
professionaalidega
• unikaalsed lilleseaded, trükised, lauakaardid
• romantilised MESINÄDALAD
• meeldejäävad PULMA-AASTAPÄEVAD

Villa Ammende pühendunud meeskond hoolitseb 
kõige eest! Ükski Teie soov ei ole liiga suur, ükski 

palve ei ole liiga väike!
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TIIA TAMBERG 
Pulmakorraldaja
Südamemaja agentuur
Sydamemaja.ee

Kui noorpaaril on kihlusest 
esimene õnneuim möödas 
ja selgus majas, et nüüd tu-
leb pulmi korraldama ha-
kata, soovitan veel enne 
sooviavalduste sisseviimist 
pöörduda pulmakorraldaja 
poole, et kõik etapid kohe 
algusest peale õigesti teha. 

Praegu on Eestis mitmeid 
mooduseid, kus tseremoo-
niat või laulatust korralda-
da ning uuema teemana on 
sees ka notarite abielusõlmi-
mise võimalused ning uued 
tegevussuunad selle uuen-
dusega seoses. Kui aga ju-
ba on mingid tegevused ise 
tehtud, siis tagasi pööra-
ta sageli enam korralduse 
poolt ei saa.

Pulmakorralduse vald-
konda on juba sisse kirju-
tatud positiivne õhustik ja 
sellele nüüd üles ehitada 
kogu peokorraldus vasta-
valt kliendi soovile on lõp-
matult mõnus tegevus. Siin 
saavad töötada ja läbi lüüa 
vaid need peoteenuse pak-
kujad, kes on kliendi vastu 
ausad, tegutsevad läbipaist-
valt ning siinkohal on vaja-
lik veel üks põhitingimus, 
mis kindlalt peab peotee-
nindajal olema, see on sära 
silmis!! Kaasaegne klient on 
väga tark ja ta näeb ära, kas 
peokorraldaja on orienteeri-
tud vaid puhtalt rahale või 
ta tõesti teeb tööd hingega 
ja püüab pakkuda parimat!

Pulmakorralduse juveliiri-
töö stardib kohtumisel noor-
paariga, kus märgitakse ma-
ha kõik noorpaari soovid, 
unelmad ja eelarve ning siis 
hakatakse lihvima teeman-
ti, mis saab valmis pulma-
päeval!

Pulmakorraldus – see on 
kõrgeimal tasemel juveliiritöö

 Eestimaa suvi on väga lü-
hike ja lisaks ka veel heitli-
ku meelega, seega tuleb ju-
ba talvel või esimeste kevad-
märkide ilmumisel looduses 
hakata tegema ettevalmis-
tusi pulmadeks.

 Alustada pikka peo pla-
neerimist on tark seepä-
rast, et siis on  võimalik va-
lida paljude teenusepakku-
jate vahel. Minu pulmakor-
raldustöös tuleb üha enam 
ette olukordi, kus noorpaa-
rid valmistuvad pulmadeks 
aasta või kogunisti poolteist 
aastat ette.

Selline korraldus ongi vä-
ga tavaline mujal maailmas, 
kus on ainuvõimalik vaid 
pikk planeerimistöö, sest 
laulatuste puhul on kirikud 
pikalt ette broneeritud. Neid 
noorpaare, kes Eestis teevad 
samamoodi, kiidan ma süda-
mest, sest pulmapidu koos-
neb 45 erinevast segmendist 
ning pika ajavaruga saab il-
ma kiirustamata kokku pan-
na põhjaliku ülesehitusega 
pulmapeo.

 Kui pulmapeoni on aega 
vähe, siis võib tekkida olu-
kord, kus häid valikuid ei 
ole, ja noorpaarile endale on 
ka see paras katsumus, kui 
kõike peab tegema kiiruga. 
Pulmade korraldamine on 
vabalt teine töökoht oma töö 
kõrvalt. Siinkohal saab aida-
ta pulmakorraldaja, kel on 
tagataskust võtta suur ko-
gemustepagas. 

Stardiplatvorm nr. 1  
Tänapäeval on palju erine-
vaid võimalusi oma abielu 
registreerimiseks. 

Esimese asjana ei pea ko-
he tormama perekonnasei-
suameti ukse taha, vaid pea-
te omavahel läbi arutama, 
missugust tseremooniavor-
mi te soovite:

1. Kiriklikku laulatust 
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 Kristi & Jan 10.05 2019. a. Korraldaja: Südamemaja 
agentuur. FOTO: Kristiina Männik Kivi

2. Perekonnaseisuame-
tis registreerimist 

3. Pidulikku tseremoo-
niat peokohas 

4. Notari juures sõlmi-
tud abielu 

Kui see teema on selgeks 
vaieldud või räägitud, siis 
tulebki kas tulla pulmakor-
raldaja vastuvõtule, kes ai-
tab kõike õiges järjekorras 
teha, või siis ise vastavalt 
soovile vastavat ametit kü-
lastada. Kui alustada valest 
otsast, siis hiljem enam mi-
dagi muuta ei saa.

Pidulikku tseremooniat 
Harjumaal ja väljaspool Har-
jumaad teostab ka Tallin-
na perekonnaseisuamet ja 
sellekohane link infoga on 
siin: http://www.tallinn.ee/
Teenus-Pidulik-abielu-sol-
mimine. 

Avaldusi saab esitada pe-
rekonnaseisuametitele  kuus 
kuud enne pulmi. Kui aga 
stardite kogu korralduse-
ga juba talvel ja peate üles 
laduma pulmapeo vunda-
mendi – broneerima peoko-
ha, pulmavanema, ansamb-
li, catering’i, siis on vaja tea-
da, kes viib läbi tseremoo-
nia. Kui annate avaldused 
sisse kolm kuud enne pul-
mi, st kui juulis on pulmad, 
siis avalduse peate esitama 
aprillis. Aprillis, kui teil on 
teada pulma kellaaeg ja te 
soovite tseremooniameist-
rit peokohta, siis enamasti 
on neil kõik ajad juba talvel 
broneeritud. 

Näiteks Tallinna perekon-

naseisuameti tseremooni-
ameistrid käivad ka väljas-
pool oma ruume pidulikke 
abielu registreerimisi tege-
mas, aga kõikides maakon-
dades see nii ei ole. 

Mida siis teha? 
Siis saate minna ükskõik 
missuguse notari juurde ja 
endale sobiv päev ning kel-
laaeg välja valida, et riiklik 
akt notaris teostada. Ja hil-
jem peokohas teile sobival 
päeval ja kellaajal saab iga 
pulmakorraldaja teile 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 
kirikuõpetajad käivad lau-
latusi läbi viimas väljaspool 
kirikut. 

 
Stardiplatvorm nr.2

Järgmiseks on peo kõige kii-
remad võtmeteemad peo-
koht, kas see on linnas või 
maakohas, ja toitlustaja va-
lik ning kes juhib pidu ja kui 
on valitud tseremoonia väl-
jaspool perekonnaseisuame-
tit, siis kes viib läbi piduliku 
abielutseremoonia. Samu-
ti pole ükski pidu ilma muu-
sikata mingi pidu ja selles 
osas on tänapäeval valik lai, 
kas pulmamuusikat teeb an-
sambel või DJ.

 Neid noorpaare, kes Eestis tee-
vad samamoodi, kiidan ma süda-
mest, sest pulmapidu koosneb 45 
erinevast segmendist ning pika 
ajavaruga saab ilma kiirustamata 
kokku panna põhjaliku ülesehitu-
sega pulmapeo.
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See ajakava on orienteeruv, sest iga pi-
du on erinevalt üles ehitatud ja seeläbi 
on ka eelnevad tegevused ajaliselt ko-
hati väga erinevad.

Ajakava oleneb ka sellest, millal 
noorpaar stardib pulmapeo korralduse-

Pulmakorralduse 
orienteeruv ajagraafik  

ga ja kas peoni on aega 3 kuud, 6 kuud 
või ideaalis aasta.

Hetkel anname aastase orientee-
ruva ajakava, mis annab kergelt aim-
dust, millega peab esmajärjekorras te-
gelema.

    enne pulmi
•	 Pulmakuupäeva määramine
•	 Külaliste nimekiri
•	 Pulmaeelarve
•	 Tseremooniakoha broneerimine
•	 Pulmakoha broneerimine
•	 Pulmakorraldaja
•	 Pulmariided

6 kuud
•	 Pulmakutsete väljavalimine
•	 Kohtumine võtmeisikutega – pulmavanem, fotograaf, catering
•	 Võtmeisikute broneeringute tasumine
•	 Kingad, aksessuaarid – loor, särk, lips jpm
•	 Juuksuri ja meikari broneerimine

4 kuud
•	 Kokkusaamine võtmeisi-

kutega – tseremoonia ja 
peokoha logistika koos-
töös pulmavanema ja 
pulmakorraldajaga.

•	 Pulmarongi teekond pai-
ka koostöös pulmavane-
maga

•	 Pulmakutsed töösse
•	 Mesinädalate korralda-

mine
2 kuud

•	 Sõrmuste valik ja graveeringud sõrmustele
•	 Floristidega lõplikult paika tseremooniakoha ja peopaiga 

kujundused, kaunistused, lilledekoortööd
•	 Reserveerida vajalikud renditeemad – lauad, toolid, telgid
•	 Toitlustajaga lõplik menüüvalik
•	 Pulmakutsed postitada
•	 Tseremoonia- ja pulmapeomuusika lugude nimekiri koos-

kõlastada muusikutega

1 kuu
•	 Proovisoeng ja proovi-

meik
•	 Trükkida või lasta kut-

sekunstnikul teha küla-
liste istumisplaan lauas 
ja külaliste majutus-
plaan

•	 Leppida kokku kõigi 
teenuseosutajatega vii-
mased pisidetailid

•	 Viimane kleidi/ülikon-
na proov koos akses-
suaaridega

•	 Tordi tellimine koos 
transpordiga peokohta

2 nädalat
•	 Lõigake soeng, kui te 

soovite seda uuenda-
da, värvige juukseid

Nädal enne
•	 Andke catering’ile lõplik tea-

ve, kui palju külalisi tuleb.
•	 Kui teil pole pulmakorraldajat, 

siis saatke abilistele võtmeisi-
kute kontaktid

•	 Pakkige asjad pulmareisiks

Päev enne pulmi
•	 Maniküür/pediküür
•	 Dokumendid tseremoonia 

jaoks kaasa pakkida
Pulmapäeval

•	 Korralik hommikuiene
•	 Vahetusriided pulmale järg-

nevaks päevaks kaasa
•	 Juuksur / make up (salongi 

koos pruutkleidiga ) 
•	 Sõrmused pulmavanema/ 

pulmakorraldaja või tsere-
mooniameistri kätte

•	 Fotosessioon enne tsere-
mooniat koos fotograafiga 
looduskaunites kohtades

Pärast pulmi
•	 Saatke tänukirjad külaliste-

le ja abilistele, kes aitasid 
korraldada teie ilusat päeva

•	 Saatke loor ja pulmariided 
keemilisse puhastusse.

•	 Rendiasjade tagasitoimeta-
mine (kui olete mesinäda-
latele sõitnud, siis määrake 
abiline, kes korraldab seda 
teie eest)

Tulevik
•	 Ilusat pikka ja pilvitut 

abieluõnne kõigile noor-
paaridele!

12 kuud



ESTONIA Resort Hotel & Spa****  |  A. H. Tammsaare pst 4a/6, PÄRNU
events@spaestonia.ee  |  +372 440 1018  |  www.spaestonia.ee/resort

Pea oma unelmate pulmad stiilselt spaas!

Küsi

pakkumist

Uue kontseptsiooniga kuurorthotell Pärnus
Pulmakülalistele 106 eestimaiselt elegantset 4* hotellituba, pruutpaarile upgrade sviiti

Imemaitsev pulmamenüü à la carte restoranilt NOOT
SPA & SAUN, 8 erinevat sauna ja Surnumeres hõljumine tähtsa päeva ootuses

Tõelist lõõgastust pakkuvad spaahoolitsused enne ja pärast tseremooniat
Privaatsaun KADAKA klubi poissmeeste- või tüdrukuteõhtu korraldamiseks

ESTONIA Resort Hotel & Spa****
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Pulmatordil on pulmas en-
ne keskööd üks väga  erili-
ne roll. Pulmatordi ülesan-
ne on panna ilus punkt pul-
ma pidulikule osale ja pä-
rast seda saab pidu kulgeda  
juba vabamas vormis.

Kõigi tüdrukute helesini-
ne unistus on, et nende pul-
mas oleks kõige ilusam, uh-
kem ja romantilisem tort, mis 
oleks samas ka maitsev. Pul-
matort on ju tõsine südaöine 
pilgupüüdja, mis peab ole-
ma kohvi ja konjaki kõrvase-
na ühtlasi ka väga maitsev. 

Firmasid, kes teevad tor-
tidest imeilusaid kunstiteo-
seid, on palju ja tublisid, aga  
praegu tahan tutvustada le-
helugejale  pulmamaastikul 
tuntud-teatud tordimeistrit, 
kelle käe alt on tulnud aasta-
kümnete jooksul sadu torte.

Urmas Jalakas on see ni-
mi, kelle renomee on pulma-
tordi turul kõrge ja aastate 
jooksul tekkinud püsiklien-
tuur pöördub ikka ja jälle tun-
tud maitsete juurde tagasi. 

Aga kuna igal pulmahoo-
ajal tulevad uued noorpaa-
rid, kel pole erilist aimdust, 
kuidas ja kui palju pulmator-
ti tellida, siis  nende jaoks me 
Pulmalehte ka teeme. 

Sina, kes sa oled tordimeis-
ter juba aastast 1993, tead 
kindlasti, kuidas pulmator-
di ajalugu üldse alguse sai?

Pulmatordi ajalugu kan-
dub antiikaega, kus servee-
riti maiustusi või ka muid 
hõrgutisi kas siis küllusesar-
vena serveerituna või ka siis 
kõrgeks kuhjaks kujundatu-
na, mis pidi sümboliseerima 
viljakust.

Kaasaegne pulmatort  võ-
tab eeskuju Inglise ja Prant-
suse traditsioonidest.  Taanis 
on veel praegugi levinud nn 

cornuscopia cake (küllusesar-
vekujuline), mis on valmista-
tud martsipanist küpsetatud  
ja sarveks kokku kleebitud 
rõngastest, mis on täidetud 
maitsvate trühvlite või mini-
koogikestega.

Levinud on erinevad kujud 
ja ka erinevate aluste kasuta-
misest võimaldatud eriilmeli-
sed pulmatordid.

Pulmatordi valmistajat ehk 
kondiitrit on ka päris raske 
valida, sest eks neid tordi-
meistreid on ju palju. Aga, 
kuidas soovitad valikut te-
ha?

Kondiitri valik on üsna 
keeruline ja seda aitavad ot-
sustada nii pulmakorralda-
jad, pulmakohad, sotsiaal-
suhtlusvõrgustikud ja mui-
dugi ka suust suhu liikuv in-
fo. Arvestama peaks ka kon-
diitri nn käekirjaga. Abiks 
tulevad  kondiitri eelnevalt 
valmistatud tortide pildiga-
leriid. Muidugi oleks vajalik 
tordimeistriga isiklikult koh-
tuda ja arutada läbi pisimad-
ki detailid, sealjuures trans-
port, pulmatordi hoiustami-
se võimalikkus või vajalikkus 
peokohas, serveerimine, de-
koor tordilaual jne. Tähtis on 
isegi valgus peokohas.

Pulmatordi serveerimine 
jääb ikka peo lõppu. Kui-
das tuleks pulmatorti ser-
veerida? 

Pulmade planeerimises 
on pulmatordi tellimine olu-
lisel kohal, kuna pulmatordi 
serveerimine on kujunenud 
pulma ametliku osa lõpeta-
mise tseremooniaks.

Pruutpaar lõikab koos tor-
dist esimese tüki ja kooselu 
alustamise märgiks servee-
rivad seda teineteisele. See-
järel ei tohiks unustada ka 
peoseltskonnale tordi servee-
rimise kiirust ja korrektsust, 
ei taha me ju keegi pikalt ol-
la tordijärjekorras nagu su-
permarketis.

Pulmatort – õhtu pärl!
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mis on need kõige tähtsa-
mad momendid, mida peab 
noorpaar eelnevalt  teadma, 
kui hakkab endale pulma-
torti tellima? 

Pulmatordi tellimisel on 
vaja silmas pidada pruutpaa-
ri maitse-eelistusi ja ka seda, 
et torti serveeritakse suure-
le hulgale inimestele, seega 
ka külaliste maitsemeeltele 
sobivust.

Pulmatordi kujundus sõl-
tub tavaliselt kas siis pulma 
teemast, pulmavärvidest, va-
hel ka pulmapeo pidamise 
kohast ja muidugi ka pruut-
paari soovidest.

Kõik see tuleb paika pan-
na koostöös tordivalmistaja-
ga, kes saab anda oma ette-
panekud ja soovitused.

 
Pulmatordi valmistamine 
pole tavalise kodutordi val-
mistamine, see on ikka üli-
mahukas ja vastutusrikas 
töö.

Pulmatordi valmistajal ku-
luvad tordi valmistamiseks 
sageli nädalapäevad, kuna 
dekoori valmistamine on tõe-
poolest väga ajamahukas, va-
ja on küpsetada tordipõhjad, 
valmistada kreemid-täidised 
ja see siis lõpuks kokku sea-
da tordiks. 

Vähetähtis pole ka see, et 
kondiiter peaks torti panema 
sisse oma hinge ja valmista-
ma torti armastuse ja posi-
tiivse energiaga.

Niisiis – koostöö on väga 
oluline ja selle kaudu peaks 
sündima pulmapeo tipphet-
ke kaunistav maitsev  meist-
riteos!

Kui noorpaar on sinu kodu-
lehelt pildigaleriist leidnud 
endale sobiva tordi, siis kui-
das edasi?

Edasi tuleks võtta minu-
ga ühendust, uurida välja 
kuupäeva sobivus ja teenu-
se muud detailid: transpor-
di võimalikkus, serveerimine 
ja vajadusel ka see, kas tordi 

valmistajal oleks võimalik ka 
peoseltskonnale paar sõna 
tordi valmistamisest rääkida.

Sageli soovivad noorpaarid 
eristuda ja siis mõeldakse 
välja päris eriilmelisi näi-
teid mõnest eriti huvita-
vast eritellimusest, mis esi-
tas suure väljakutse tordi-
meistritele, aga tulemuse-
ga jäid kõik rahule.  

Mõni aasta tagasi soovi-
ti pulmatorti, kus kõik tükid 
oleks valmis lõigatud ja kae-
tud ka külgedelt valge šoko-
laadiga ja iga tükk oleks eri-
nevate vinjettidega kaunista-
tud, nii et külalised saaksid 
neid siis omavahel võrrelda 
ja selle üle arutleda.

Sinul on igale noorpaarile 
välja töötatud eri lähenemi-
ne, alustades tordi tellimi-
sest ja peokohta transpor-
dist kuni peo ajal tordi ser-
veerimiseni.

Jah, mulle tundub, et per-
sonaalne lähenemine on vä-
ga oluline. Sedasi saadak-
se klientidega parem kon-
takt, saadakse paremini aru 
üksteise soovidest ja võima-
lustest.

Kunagi alustasime õhtust 
tordi lahtilõikamist koostöös 
ja see on osutunud noorpaa-
ride hulgas väga populaar-
seks. 

Kuna meil on paljud pulmad 
rahvusvahelised, siis tor-
di lahtilõikamise tseremoo-
niat saad sa läbi viia suisa 
kolmes keeles.
 Jah, suudan torti presentee-
rida nii eesti, vene kui ka ing-
lise keeles.
 
Pulmakorraldajale on suur 
väljakutse jagada noorpaa-
ridele selgitust selle kohta, 
et tordi tellimisel peab val-
mistaja olema valmis pak-
kuma ka transporditeenust. 
tordi transport palava au-
to pagasiruumis ei tule kõ-
ne allagi, sest tort peab ole-
ma värske, kui ta saabub 
kesköisele lauale. Kas sul on 
transporditeenus peokoh-
ta olemas?

Pulmatordi õnnestunud 
serveerimiseks pulma tipp-
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hetkel on oluline ka sellised 
esialgu vähetähtsana tundu-
vad detailid nagu tordi trans-
port ja hoidmine enne ser-
veerimist. Aga kui kõik as-
jaolud on selged ja info va-
hetatud pulmakoha, pulma-
korraldaja, pruutpaari ja kon-
diitri vahel, siis ei peaks ole-
ma mingeid takistusi meel-
dejääva, maitsva ja imeilusa 
mälestuse tekkimisel.

Pulmakorraldajana olen ko-
genud noorpaaride üllatust, 
et kuidas saab pulmatort ol-
la nii palju kallim igasugu-
sest muust pidupäeva tor-
dist?

Nagu eelnevalt mainitud, 
sõltub palju detailidest, na-
gu näiteks dekoori valmista-
misele kuluv aeg, transpordi 
maksumus jne. Samas peab 
tordi valmistaja saama ka 
väärilise tasu ja suutma hoi-
da oma tortide valmistamise 
jätkusuutlikuna.

Millal tuleb tellimus pul-
matordile esitada, et see ei 
jääks viimasele hetkele?

Parim oleks siiski aeg bro-
neerida 3–6 kuud ette, kuid 
olen teinud torte ka kolme-
päevase etteteatamisega. 
Sellel alal tuleb kõike ette. 
Näiteks on mul praegu üks 
tort broneeritud 2021 aas-
tasse.
 
Palun anna noorpaaridele 
teavet, millal nad peaksid 
pulmatordi tellimuse esita-
ma, et suisa viimasele aja-
hetkele ei jääks?

Suveks planeeritud pul-
madele mõeldud tordi asjus 
soovitan suhelda valmistaja-
ga enne maikuud, viimasele 
minutile ei tohiks  seda jätta.

Rohkem teavet ja kon-
taktid leiab iga peohuvili-
ne kodulehelt https://www.
facebook.com/urmas.jalakas.



Äripäeva Pulmalehes on ta-
vapärane, et pulmakorral-
daja küsitleb pulmamaas-
tiku tegijaid. Nüüd tegime 
aga põnevuse loomiseks 
Vainupea külaelu ja seal-
se kabeli eestvedaja Mario 
Luigega nii, et intervjueeri-
tav on hoopiski pulmakor-
raldaja.

Miks küsitleb Vainupea ka-
beli eestvedaja? 

Vastus on järgmine … 
Noorpaarid, kellel on plaa-
nis pidada suvepulmad, on 
sageli kaunite mereäärsete 
abielu tseremooniakohtade 
otsinguil. Kui aus olla, siis 
ega neid kohti siin väikeses 
Eestis väga palju ei olegi. 
Aga üks selline imelise me-
revaatega koht on täiesti ole-
mas ning see asub Haljala 
vallas Vainupea külas. Ere-
dalt meenutan neid kordi, 
kui on õnnestunud laulatus 
või tseremoonia korraldada 
Vainupeal n-ö rannakabe-
lis. Kiidan sealse pühakoja 
ajaloolist hõngu ning head 
aurat! Tänasel päeval sei-
sab Vainupea kabeli püsimi-
se ja kasutamise eest 2013. 
aastal loodud Vainupea kü-
la selts MTÜ, mille juhatu-
se esimees Mario Luik  mul-
le küsimusi esitabki.
NB! 2020. aasta noorpaarid! 
See on oluline info teile – 
http://www.vainupea.ee/uu-
dised/oluline-info-vainupea-
kabeli-broneerijale.

Hakkame siis otsast mine-
ma. Millega ja kus sa iga-
päevaselt tegeled ning ini-
mestele abiks oled?
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Ümberpööratud intervjuu – Vainupea kabeli eestvedaja 
küsitleb pulmakorraldajat

Võib vist öelda, et suvel 
tegelen lausa iga päev pul-
made korraldamisega. Mul 
on Südamemaja agentuur, 
mille nime all olen korral-
danud üle Eesti pulmi juba 
17 aastat. Peale selle on mul 
veel erinevaid ettevõtmisi. 
Need on samuti seotud pul-
mamaastikuga, sest kuna 
ma olen niivõrd pikalt selles 
valdkonnas sees olnud, siis 
võin kinnitada, et tean ilm-
selt une pealt pulmateema-
dest kõike!

Südamemaja agentuur 
korraldab igal aastal suurt 
üle-eestilist pulmames-
si. Nüüd ongi 2020. aastal 
(09.05.–10.05.) tulekul uud-
ses vormis suur kobarmess 
– automess ja toidumess, 
mille kolmas osaline on pul-
mamess. Külastajale tasu-
ta sissepääsuga ja atraktiiv-
ses asukohas toimuv sisukas 
mess on valdkonna ettevõte-
tele hea võimalus kohtuda 
suure hulga klientidega, saa-
da neilt vahetut tagasisidet 
ja soovi korral teha ka müüki.

Lisaks koostan igal aastal 
Äripäeva Pulmalehte. Täna-
vune Pulmaleht on järjekor-
ras juba kümnes, kuhu kirju-
tan artikleid erinevatest pul-
madega seonduvate ettevõ-
tete toodetest ja teenustest.

Valmistan ka katalooge 
“Pulmad 2019/2020” ja “Ees-
ti pere 2019/2020”. Neist esi-
mene on riiklikul tellimusel 
Tallinna perekonnaseisu-
ameti kataloog. Teine levib 
aga üle Eesti perekonnasei-
suametites ning seda jaga-
takse tasuta noortele pere-
dele ja noorpaaridele.

Suhtled oma töös väga pal-
jude inimestega ja puutud 
kokku nende erinevate soo-
vide ning ootustega. Kind-
lasti on see põnev, kuid ka 

vaimselt ja füüsiliselt vä-
sitav. Mis inspireerib sind 
jätkuvalt pulmadega seon-
duvaga tegelema?

Pulmade korraldamisel 
noorpaarile abiks olla on 
suur rõõm, sest kogemusi on 
mul ju palju, suhelda mulle 
samuti meeldib ja iga noor-
paar toob kaasa eriliselt po-
sitiivse hoiaku, mis laieneb 
üle ka mulle. 

See töö on puhas rõõm, 
kuigi ka vahel raske, sest 
päevad on pikad ja kogu aeg 
peab olema terane ja valvas, 
et noorpaariga kokkulepi-
tud detailid, teemad ja tee-
nindajad tähtsal päeval ik-
ka 1001% toimiksid.

Inspireerib valdkond ise, 
mis on kogu aeg arenemi-
ses, sest igal aastal on pul-
mamoes uued värvid, uued 
dekoorivõimalused. Ja tege-
likult inspireerib ka see, et 
pulmadega seotud ettevõ-
tetes töötavad niivõrd vah-
vad inimesed, kellega koh-
tudes tunned suurt sisemist 
rõõmu, sest nad evivad se-
dasama positiivsusest lae-
tud olekut. 

Oma tööga seonduvalt 
olen saanud käia ning töö-
tada nii paljudes peokohta-
des, mõisates, kirikutes jne. 
Enamikus kohtades on juba 
ees justkui vanad sõbrad, 
kellega sa tead, et saad jul-
gelt lahingusse minna ehk 
siis tead täpselt … et olgu 
see tänane pulm detailiroh-
ke, aga mu koostööpartner 
ei vea mind üheski asjas alt 
ja saan temas kindel olla. Ja 
see on suur väärtus!

Kui väsitav päev on sel-
jataga, siis pärast noorpaa-
ri ja külaliste tänusõnu au-
tosse istudes olen sageli ko-
du poole sõites tundnud, et 
mul oleksid justkui tiivad 
seljas ja seda ikka puhtast 

õnnest ning rahulolust teh-
tud töö üle.

Sinu sulest on ilmunud 
“Pulmaraamat. Kihlusest 
mesinädalateni”. Mis oli 
selle kirja panemisel sul-
le kõige suuremaks välja-
kutseks?

Adusin igal kevadel, kui 
hoogustus pulmakorral-
dustöö eelseisvaks suveks, 
et noorpaaride küsimused 
pulmade korralduse, abi-
elu ametliku poole sõlmimi-
se ning ka erinevate hirmu-
de kohta kippusid igal aastal 
korduma. Igal aastal kordus 
kõik täpselt sama mustriga.

Nii leidsingi, et noorpaa-
ridele oleks vaja asjalikku 
infoallikat, mis annab täius-
liku ülevaate, alates abielu 
sõlmimise võimalustest ku-
ni pulmadega seonduvate 
pisidetailideni välja. Pulma-
segmente ehk peo erinevaid 
koostisosi on aga raamatus 
tervelt ca 50! Olen oma ko-
gemused kirja pannud heas 
usus ja lootuses, et see raa-
mat on abiellujatele väärt 
abimees.

Hea pulmakorraldus on 
nagu tipporkestri esitatud 
kaunis sümfoonia, kus iga 
noot on täpselt omal kohal. 
Kõlab suurelt.

Pulmapeo kuningas ja ku-
ninganna on noorpaar, kelle-
le on see esimene sellisel ku-
jul suurem pidu. See on ime-
ilus päev, elu tähtsündmus, 
mille korraldamise nimel ta-
sub pingutada.

Kui mul sai pulmakorral-
duse valdkonnas 15 tööaas-
tat, juba aastaid olin edukalt 
koostanud Äripäeva Pulma-
lehte ning pidanud ka pul-
matemaatilist blogi Delfi 
portaalis, siis saigi see kõik 
kokku pandud ilusasse info-
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rikkasse “Pulmaraamatus-
se”, mis nägi ilmavalgust 
2017. aasta alguses. See raa-
mat sisaldab 224 lehekülge 
rikkalikku pulmainfot kõi-
gist segmentidest koos pul-
mafotograaf Diana Undi ime-
liselt meeleolukate piltidega. 
Suur rõõm on sellest, et tä-
nu raamatule saab nüüd iga 
noorpaar olla ise oma pulma 
arhitekt.

Väljakutseks ei osutu-
nudki kirja panemisel tead-
mised, mida oli küllaldaselt 
jagada, ja sulg jookseb mul 
ka, aga pigem juhtus nii, et 
raamatu kirjutamiseks anti 
mulle aega väga vähe ja see 
jäi ka suvepulmade korral-
dusaega. 

Sageli, kui normaalsed 
inimesed sõitsid puhkama 
ja randa päevitama ning 
ujuma, siis mina istusin Sü-
damemaja hoovis ja kirjuta-
sin raamatut. See-eest sügi-
se alguseks olid pulmad kor-
raldatud ja raamat sai kirju-
tatud ning hinges oli üksnes 
rõõm suurest tehtud tööst!

Kas eestlased on abielurah-
vas? Miks? 

Mul on olnud mitu sellist 
juhtumit, kus agentuuris is-
tub kuldsel diivanil õnnelik 
noorpaar, aga siis jutu sees 
küsib peigmees, kas ma 
tean, miks on üldse vaja abi-
elluda? 

Mina olen toonud oma 
vastuses välja emotsionaal-
se turvatunde, mis laieneb 
ka peres kasvavatele laste-
le. Kindlasti on neid põhju-
seid rohkemgi ja iga noor-
paari puhul on need ka kind-
lasti erinevad.

Võin samas julgelt kinni-
tada, et eestlastel on haka-
nud soov abielluda viimas-
tel aastatel suurenema. Veel 
mõni aeg tagasi oli see pal-
ju tagasihoidlikuma varjun-
diga, sest sageli mõeldi nii, 
et paber ei muuda elus mit-
te midagi. Vene rahvusest 
noorpaarid mõtlevad ja te-
gutsevad aga sootuks erine-
valt, sest neil on veres tead-
mine, et pere rajades tuleb 
ka abielluda.

Usun, et südames ei soo-
vi ükski naine ega mees oma 

tulevikku ja laste kasvata-
mist juhusele rajada. Oma 
lapsi hoida ja armastada ta-
havad ühtviisi nii lapse ema 
kui ka isa. Soov ja otsus sõl-
mida seaduslik abielu on 
igaühe südames ja tegudes. 

Millised traditsioonid on si-
nu hinnangul pulmadega 
seonduvalt viimaste aas-
takümnete jooksul muutu-
nud või juurde tekkinud?

Kui me arutame noor-
paariga pulmakorralduslik-
ke teemasid, siis viimastel 
aastatel on päris sageda-
ne palve noorpaarilt, kuidas 
saaks nende tänapäevases 
pulmas tulla mingil ajahet-
kel meie esivanemate juurte 
juurde ning kasutada osali-
selt esiemade-isade pulma-
traditsioone. 

Tuletada meelde meie 
eesti enda rahva ajalugu ja 
mälu läbi kommete on üks 
ütlemata tore ettevõtmine.

Meil on Eestis mõned pul-
mavanemad, kes on end sel-
le teemaga eriti pühendu-
nult kurssi viinud. Ja just 
neist pulmadest on jäänud 
meelde need hetked, kui pul-
mavanem läheb koos noor-
paariga ja pulmakülaliste-
ga ajas tagasi meie esivane-
mate aega.

Tänapäeva noorpaar küsib, 
milleks on sellised hetked 
pulmas vajalikud?

Pulmad on eestlaste elus 
olnud tähtis sündmus am-
mustest aegadest. Suure-
joonelise korralduse ja kes-
tuse järgi võib isegi väita, 
et tänapäeval ei olegi pul-
mapeod samavõrd lõbusad 
kui vanasti. 

Tänapäeval on tihti au 
sees, kuigi juba uues kuues, 
vanad ja armsad Eesti pul-
makombed. On väga tore, 
kui noorpaar tuleb pulma-
peo mingil ajahetkel taga-
si meie esivanemate juurte 
juurde, et taaselustada need 
pulmakombed, mis olid tol 
ajal perekonna loomise juu-
res ülitähtsad. Näiteks arvu-
kad õnne- ja viljakusrituaa-
lid pidid sisendama abiellu-
jatele usku, et neil on tulevi-
kus nii majanduslikku jõu-

kust kui ka tugevad ja ter-
ved järglased.

Oma pulmakorraldaja töö 
kogemusest võin öelda, et 
need veidi vanad, aga uuen-
datud rituaalid on pälvinud 
ääretult suure tähelepa-
nu paljude pulmakülaliste 
poolt, sest enamikul on sel-
lest üsna ähmane ettekuju-
tus. Seega on meie pulma-
vanematel ka rahva harimise 
roll. See on üks ütlemata to-
re kogemus, kui tanutamise 
rituaali ajal on peosaalis ää-
retu vaikus ja kõik kuulavad 
ning vaatavad suure huviga.

Paljud mängud, kombeta-
litused ja tseremooniad olid 
Eesti pulmas seotud raha 
korjamise või annetamise-
ga pruudi veimevakka. Ra-
ha korjamine ja annetamine 
noorpaarile ei ole meie pul-
makombestikus mitte kuna-
gi olnud tabuteema.

Tänapäeval on oksjon sel-
leks igati kohane toiming, 
sest seda raha nimetatak-
se õnnerahaks ja noorpaari-
le on see esimene ühine ra-
ha –  pere ühisraha.

Kui nüüd rääkida iidse ja 
moodsa ühendamisest pul-

 Mario Luik. FOTO: Kadri Parv
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mas, siis soovitan tänapäe-
val pulmas varianti, et ema 
paneb pruudile tanu pähe ja 
ämm seab pruudile põlle et-
te. Seda varianti on lihtsam 
ja loogilisem pulmalistele 
ka seletada, et see on eel-
kõige emade ja ka suguvõsa 
teiste naiste õnnistus pruu-
dile abieluks kaasa. Soovi-
tan seda teha vahetult enne 
pruudipärja mängu või kim-
bu heitmist.

Viimastel aastatel olen 
korraldanud segapulmi, kus 
üks abielluv pool ei ole eest-
lane. Ja olen täheldanud, 
et kui näiteks tuua mõle-
ma rahvuse eri kombesti-
kud pulmarahva ette, teki-
tab see sageli palju elevust, 
lõbusust ning äratundmis-
rõõmugi. 

Erinevatel rahvustel on 
eri kombed ning need peo 
ajal ühte sulandada ning tut-
vustada kummagi maa kom-
bestikku on päris tore, ela-
muslik ning meeldejääv et-
tevõtmine.

Toon mõned näited, mis-

suguseid pulmakombeid on 
pulmadesse sisse põimi-
tud siis, kui pruut või peig 
on pärit mujalt. Sageli on 
ka pulmarahva seas siis kü-
lalisi väljastpoolt Eestit ja 
pulm kujuneb kahe rahvuse 
sõpruspeoks, kus nauditak-
se teineteise maa erinevaid 
kombeid.  

Näiteks Iiri pulmas kin-
gitakse noorpaarile hobu-
seraud, mis hoiab noorpaa-
ri õnne. Itaalia pulmas visa-
takse noorpaari poole suh-
kurdatud mandleid, mis ki-
beda ja magusa maitse koos-
luses sümboliseerib abielu. 
Ameerika pulmade kom-
bestiku kohaselt võtab peig-
mees oma pruudilt sukapae-
la ja viskab selle vallalis-
te noormeeste sekka – kes 
paela püüab, see on järgmi-
ne abielluja.

Siinkohal tuletan meelde, 
et on veel palju rituaale, mil-
lel ma hetkel ei peatunud.

Näiteks võin tuua selli-
sed tavad, kombed või ri-
tuaalid, mis on alguse saa-

nud meie esivanematelt, aga 
tänaseks on need kohanda-
tud ja mugandatud mood-
samateks: pruudikimbu vis-
kamine, pruudipärja maha-
mängimine uuele noorpaa-
rile, noorpaari teele erine-
vate tõkete panemine, pruu-
dirööv, kurepesa külastami-
ne, südamete lukku panemi-
ne, puu istutamine oma ko-
du õuele või kodutallu, pruu-
di neiupõlve nime ärasaat-
mine, pulmavalss, küünlari-
tuaal, pulmalipp. Kõike eel-
nevat arvesse võttes tuleks 
aga meeles pidada, et mis 
sobib mõisapulma, ei ole ala-
ti sobilik turismitalu pulmas 
ning vastupidi.

Kas saab välja tuua mõne 
uue huvitava või isegi vas-
tuolulise pulmatrendi? Pa-
lun selgita.

Sellele küsimusele ei ole 
otsest ja lihtsat vastust, 
sest iga pulm on erinev ja 
iga noorpaar loob ise oma 
pulma. Viimastel aastatel 
olid trendiloojateks erine-

vad küünid ja küünipul-
mad koos valguslampide 
ja põhupakkidega. Nüüd 
liiguvad peod hästiva-
rustatud korraldusega 
peopaikadesse. 

Tseremooniate poo-
lest on uus kuum trend 
suvel varahommikused 
rabatseremooniad koos 
piknikuga külalistele, 
mis oma värske joone-
ga poevad igale pulma-
külalisele hinge kauaks 
ajaks, sest emotsioon 
toimunust jääb erksana 
meeltesse. Hääbumas 
on nuku mähkimise ja 
paku lõhkumise tradit-
sioon ning ka tabalukke 
ei panda enam sildade 
külge nii rohkearvuliselt. 

Loetle mõned erilise-
mad paigad või objek-
tid, kus sul on olnud au 
tseremoonia või pulma-
peo raames viibida. 

Toredaid tseremoo-
niapaiku on olnud ikka 
meeletult palju. Esmalt 
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meenub kohe Pärnu lähedal 
asuv Ojako  turismitalu, kus 
saab tseremooniat pidada 
otse puhtal rannaliival ja me-
repiiril. Sel aastal tegin seal 
pulma kõigile tuntud “Kodu-
tunde” produtsendile Kristi 
Nilovile, tänase nimega Loi-
go. Noorpaar muljetab minu-
ga tänaseni sellest imeilu-
sast hetkest, kus meri ja tae-
vas sai üheks ning selle kes-
kel ka Kristi ja Jan.

Näiteks Padise klooster 
on üks lummavaid tseremoo-
niakohti, kus muusika kõlab 
eriti mahlakalt, sest ruumid 
oma avatuses on üks osa loo-
dusest. Viinistu kunstimuu-
seum on tseremooniakohana 
tore aga seepärast, et seal-
setes avarates ruumides pre-
senteeritakse Jaan Manitski 
suurt kunstikogu. Koos tse-
remooniaga saab külalistele 
anda ka kultuuriliste tead-
miste naudingud.

Millised on olnud sinu kok-
kupuuted Vainupea kabe-
liga?

Noorpaarid, kellel on 
plaanis pidada suvepulmad, 
on sageli kaunite mereäärse-
te abielutseremoonia kohta-
de otsingul. Kui aus olla, siis 
ega neid kohti siin väikeses 
Eestis väga palju ei olegi. 
Aga üks selline imelise me-
revaatega koht on täiesti ole-
mas ning see asub Haljala 
vallas Vainupea külas. Ere-
dalt meenutan neid kordi, 
kui on õnnestunud laulatus 
või tseremoonia korraldada 
Vainupeal n-ö rannakabelis. 

Kiidan sealse pühakoja 
ajaloolist hõngu ning head 
aurat!

Kõige eredamalt meeles 
olev vahejuhtum mõne pul-
ma korraldamisest ja/või 
läbiviimisest?

Ausalt öeldes juhtub  igas 
pulmas  midagi, aga selleks 
ongi kohapeal pulmakorral-
daja, kes otsib lahendeid 
tekkinud olukordadele. Kõi-
ge markantsem juhtum lei-
dis aset ühes tseremoonia-
kohas koristamata muruga. 

Oleme kolleegidega korral-
danud mitmes võtmes pul-
mi, küll rahvuslikus, küll gla-
muurses ja teinud tseremoo-
niadekoore katakombides, 
mere ääres lõõskava tuule 
käes ning suurtel rohelistel 
rohuplatsidel.

Meenub mõne aasta ta-
gune juhtum, kus olid para-
jasti kõige suuremad suve-
kuumad ilmad ning raadio-
gi hoiatas, et parem on sel-
lise kuuma ilmaga istuda si-
seruumides. Meie aga tiimi-
ga pidime just sellisel päeval 
ja kõige kuumema tempera-
tuuriga kellaajal korraldama 
Tallinna lähistel ilusa tsere-
mooniadekoori suurel roheli-
sel murul, mis piirnes  suur-
te lehispuudega, aga koht 
ise asus loodusliku oru põh-
jas. Seega oli kuumuse aste 
just seal kõige kõrgem. 

Meie varustasime end 
rohke pudeliveega ja kuna 
töö oli suuremahuline, siis 
läksime dekoreerima umbes 
kolm tundi varem. Ja mida 
me nägime? 

 Meil on Eestis 
mõned pulma-
vanemad, kes on 
end selle teema-
ga eriti pühen-
dunult kurssi 
viinud. Ja just 
neist pulmadest 
on jäänud meel-
de need hetked, 
kui pulmavanem 
läheb koos noor-
paariga ja pul-
makülalistega 
ajas tagasi meie 
esivanemate 
aega.
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Koha omanikfirma oli lu-
banud eelmisel korral kõr-
ge muru maha niita, mida 
oli ka tehtud, aga kogu see 
poolehektariline muruplats 
oli kaetud niidetud kõrge 
rohuga, mis nägi välja roh-
kem nagu pruuni mahatalla-
tud rohuga karjamaa kui ilus 
hooldatud muruplats. 

Oodata polnud midagi, 
tuli leida lahendus ja kii-
relt saime kuskilt traktori, 
mõned uimased mehed, ise 
koorisime end päevitusriie-
te väele ja läks lahti muru 
riisumine! 

Saime seda mahaniide-
tud pruuni muru kokku kolm 
traktorikoormatäit! Suurema 
puu all pesime end pudeli-
veega heinast puhtaks ja de-
koor sündis meie vilkate kä-
te all õigeks ajaks.

Kui me uue nädala algu-
ses pöördusime partnerite 
poole, et miks niidetud ro-
hi koristamata oli, siis sel-
gus tõsiasi, et see lugu oleks 
meie tiimile veel eriti kehvalt 
võinud lõppeda! 

Nimelt oli omanikfirma si-
sekorraeeskirjades kirjas, et 
päevitusriietes nende terri-
tooriumil viibimine on sea-
dusega karistatav ja meid 
nägi sellises väljakutsuvas 
riietuses nende turvamees, 
kes oli varmalt valmis polit-
seid välja kutsuma, et elimi-
neerida tema tööpiirkonnas 
olevad inimesed, kes ei pea 
lugu nende sisekorraeeskir-
jadest! 

See, et need inimesed 
mitte ei päevitanud, vaid 
riisusid muru, ei huvitanud 
turvameest põrmugi.

Mu kolleeg Katrin üt-
les seepeale, et rahvariie-
te voorus Leigol olime edu-
kad, aga seekordne trikoo-
voor oli ilmselge läbikukku-
mine. Kõike võid ette mõel-
da ja näha, aga kui partner-
firma oma ülesandeid ei täi-
da, osutubki just see kõige 
nõrgemaks lüliks.

Veel üks tore näide. Ilusas 
mõisas on toimumas kau-
nis abielutseremoonia, aga 
oh häda, pruudil on seeliku-
osa tõmblukk parandama-
tult katki läinud. Uut lukku 
ju ostma minna ei saa, rääki-

mata suuremahulisest õmb-
lustööst.

Minu tublil kolleegil, flo-
rist Katrinil, on alati kaasas 
tööpõllele kinnitatuna mõ-
ned haaknõelad. Võtsime 
need siis appi ja ise põlvili 
maas olles sikutasime liibu-
va seelikuosa haaknõeltega 
selliselt paika, et see välja ei 
paistaks. 

Kõikide olukordade taga 
on ka asjaolu, et aega ju ab-
soluutselt ei ole, kõike pead 
tegema välgukiirusel ja häs-
ti. Istusime siis pärast nä-
pud villis mõisa köögis ra-
hustava kohvitassi taga, aga 
olime jube õnnelikud, et sai-
me aidata!

Need on üsna ilmekad 
näited ja tõestavad peo jä-
relevalve, pulmakorraldaja 
või laiahaardelisema floris-
tide tiimi või noorpaari usal-
dusisiku kohaloleku vajalik-
kust. Nemad võtaksid kriisi-
olukordade lahendamise en-
da peale. 

Kokkuvõtteks. Kui teid on 
hoiatatud, olete ka ette rel-
vastatud selliste olukordade 
suhtes ning teie pidu saab 
olema probleemivaba ja kva-
liteetne, mida naudite teie 

ning naudivad teie vanemad 
ja kutsutud külalised.

Lähtuvalt sinu kogemu-
sest kolm peamist nõuan-
net noorpaaridele oma pul-
made planeerimisel.

Kui noorpaar on vastu 
võtnud otsuse, et me abiel-
lume ja teeme seda keskmi-
sest suuremalt, siis esmalt 
tasuks end mitte närvi aja-
da, sest tegu on pulmaga, 
kus on teie sõbrad, kollee-
gid, lähedased, kes on toe-
tavad igas olukorras, üks-
kõik mis ka ei juhtuks.

Kui ka midagi juhtub ja 
kui teil pole pulmakorralda-
jat, siis tasuks kolm korda 
sügavalt sisse ja välja hinga-
ta, sest elus ikka asjad juh-
tuvad ja igale olukorrale on 
lahendus.

Internetiavarused on täis 
kõikvõimalikke soovitusi, 
aga neid ei saa sageli usku-
da ega oma pulmade korral-
damisel aluseks võtta, sest 
nende sõnade taga on võib-
olla hoopis teised inimesed, 
teiste hinnangute, soovide 
ja arusaamadega. 

Usaldage oma pulmade 
korraldamisel pulmakorral-

dajat, oma sõpru, kes on sel-
le tee läbi käinud ja kind-
lasti ka minu “Pulmaraama-
tut”, mis on väga tõhus abi-
line ja annab teile võimalu-
se veatult oma elu ilusaim 
päev veeta.

Kolmandaks soovitan igal 
noorpaaril kuulata oma sü-
dame häält ja teha pulmad 
nii, nagu teie ise soovite, ta-
hate ning tunnete.

Tänud sulle väga sisukate 
ja põnevate vastuste eest. 
Kokkuvõtteks. Mis on sul 
veel hingel, mida pead olu-
liseks jagada?

Pulmapidu ja selle seg-
mendid on kõik noorpaari 
enda nägu. Kuna tänapäeva-
ne pulmapidu on oma olemu-
selt täiesti valikuvaba, siis 
saab iga noorpaar kujunda-
da just sellise peo, nagu nen-
de südamesoov või stiil seda 
ette näeb. 

Olge julged oma pööra-
seid unistusi elu viima!

NB! 2020. aasta noorpaa-
rid! See on oluline info teile 
– http://www.vainupea.ee/
uudised/oluline-info-vai-
nupea-kabeli-broneerijale.

Vainupea kabel ja Mario Luik. FOTO: Meelis Meilbaum
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see on suuresti maitsekü
simus, kuidas pulmapäe
va juhti nimetada – on see 
siis pulmaisa, pulmavana 
või siis pulmavanem. mi
na olen pulmakorraldus
töös kasutanud rohkem vii
mast ametinimetust, sest 
pulmavanemat võiks usal
dada küll dirigeerima kogu 
pulmapäeva.

Viimastel aastatel on mõ-
ned noorpaarid küsinud, kas 
pulmas ikka peab olema 
pulmavanem või võib teda 
asendada ka mõni läheda-
ne sõber või siis on koguni  
pidu üldse ilma kindla juh-
timiseta.

Selleks, et Äripäeva Pul-
malehe lugejad saaksid tea-
vet, olen appi palunud H&K 
Peokorraldus OÜ juhi, pul-
mavanem Kuldar Pajula.

sina oled pulmavanem ol
nud kaugel üle 10 aasta ja 
tead täpselt vastust küsi
musele, kas siis ikkagi on 
vaja sellist ametit pulma?

Kindlasti on olemas pul-
mapidusid, kus saaks hak-
kama ilma pulmaisata, kuid 
isiklikult soovitan alati lei-
da inimese, kes seda päe-
va aitaks planeerida, juhti-
da ja koos hoida ning tavali-
selt ongi meil siin Eestis sel-
leks pulmaisa. Ehk siis on 
pulmaisal kolm kandvat osa 
– ettevalmistus, juhtimine 
ning õhtune meelelahutus-
osa. Aeg-ajalt noorpaarid 
vähendavad seda meelela-
hutusosa, et tuua sisse roh-
kem romantikat. 

Kokkuvõtvalt on pul-
maisal pulmas üks kand-
vamaid rolle/ülesandeid, ta 
leiab kõikidele teie ideedele 

 Pulmavanem Kuldar Pajula. FOTO: Sven Tupits

Pulmapäeva dirigent – pulmavana/
pulmaisa/pulmavanem

lahenduse ja teeb selle teie 
tähtsal päeval teoks. Selleks 
ongi pulma pulmaisa vaja.

Kui noorpaar on oma
pulma planeeringuga alg
faasis, mida peab endale 
selgeks tegema enne kui
kohtuda pulmavanemaga?

Esimese asjana tuleks 
välja mõelda pulmade toi-
mumise kuupäev. Siis läh-
tuda põhimõttest – pulma-
de peategelased on pruut-
paar. Kui nüüd pruutpaar tu-
leb esimest korda pulmaisa-
ga kohtuma, siis võiks neil 
olla väikene aimdus,  millist 
pulma nad sooviksid. Mis 
on need peamised ja oluli-
semad asjad, mida nad soo-
viksid pulmapäeval teha ja 
saada? 

Kui neile on enda peas 
vastus leitud, siis on liht-
sam tegijate ning peopai-
ga leidmisega. Tegijatest 
tuleks kõige kiiremini leida 
pulmaisa, muusikud ja foto-
graaf. Pulma planeerimise 
teeb kindlasti lihtsamaks, 
kui pulmaisa valitakse pla-
neerimise algfaasis ning na-
gu ennist kirjutasin – koge-
nud tegijad oskavad pruut-
paari aidata kõiges, mis käib 
ühe vahva peo korraldami-
se juurde.

Kuidas leida endale sobilik 
pulmavana? 

Vahel läheb õige pul-
maisa valikuks vaja üht koh-
tumist ühe inimesega ja va-
hel kolme kohtumist kolme 
inimesega. Kui olete enne 
ise pulmades käinud, siis 
mõelge, mis teile sealsete 
pulmavanade juures meel-
dis või ei meeldinud. See ai-
tab selgeks teha ka seda, mi-
da 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, mi-
da tahaksite, et pulmavana 
teie pulmas teeks, ning või-
malike kandidaatidega koh-
tudes saate neile oma soo-
videst rääkida. Kui teil tekib 
hea klapp juba esimese kan-
didaadiga ning see inimene 
tundub olevat pulmajuhiks 
õige, siis ei pea veel viie ini-
mesega kohtuma, vaid võib 
alustada peo ettevalmista-
misega. 

Aga kui midagi jääb kri-
peldama, siis võib proovida 
kohtuda ka teiste inimeste-
ga. Igal juhul soovitan pul-
maisaga planeerimise alg-
faasis kohtuda ka silmast 
silma ning üldised plaanid 
koos paika panna, et kõi-
gil oleks peost ühesugune 
arusaam ning ei tekiks eba-
meeldivaid üllatusi. 

Edasi võib asju ajada ka 
moodsa ajastu tehnikava-
hendeid kasutades, nagu te-
lefoni, e-maili  ning Skype’i 
teel ning kohtuda, kui sel-
leks peaks vajadus tekki-
ma (kuid seda ei pruugi va-
ja olla).

Teatavasti koosneb pulm 
tuhandest pisiasjast ning 
hea pulmaisa on kui giid, kes 
juhatab paari just neile sobi-
vaima variandini. See tähen-
dab, et pulmaisa võib aida-
ta leida sobiva koha, hea toit-
lustaja, meeldiva paaripani-
ja, oskab soovitada lillesead-
jat, fotograafi ja bändi. 

Loomulikult, kui seda abi 
vajate. Olgem ausad, teema-
sid, millele pulma planeeri-
des mõtlema peab, on tohu-
tult ning on ju tore, kui pul-
mavana aitab selles virvar-
ris selget joont hoida.

 
sinu töö on ju kaugelt roh
kem kui ainult pulmapäe
va juhtimine, see hõlmab 
sagedasti ka planeeringut 
peokoha toitlustuse ja pil
limeeste vahel jne.

Üldise pulmaplaneerimi-
se töö jätaks ikka pulma-
korraldajatele, aga kohtumi-
sel saan alati soovitada eri-
nevaid tegijaid. Ettevalmis-
tuse ajal suhtlen vajadusel 
kõigi osalistega, et kõik edu-
kalt sujuks. Üldjuhul on se-
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da harva vaja, sest kõik te-
gijad pulmaturul on juba vä-
ga kogenud. 

Noorpaariga aga teeme 
koostööd Google Drive’i üles 
laetud dokumendi kaudu. 
See vähendab suures kogu-
ses meilide vahetamist ja on 
konkreetsem ning eksimis-
ruumi on ka vähem. Näiteks 
– millises kirjas see õige aja-
kava on jne.

Mitu kohtumist on sul ta-
valiselt noorpaaridega en-
nem pulmi?

Ettevalmistusperiood 
noorpaariga sisaldab ta-
valiselt 3–5 kokkusaamist. 
Kõik oleneb pulma suurusest 
ja keerukusest. Sooviks selle 
päeva ikkagi neile südame-
lähedasena teha.

Sageli, kui pulmas puudub 
kõikide segmentide koor-
dinaator ehk pulmakorral-
daja, siis on automaatselt 
need tööd ka sinu õlul. Et 
see Äripäeva lugejale sel-
gem oleks, palun too mõ-
ned näited.

Igas pulmas võiks olla 
pulmakorraldaja, kes tege-
leb ja jookseb telgitagus-
te asjadega, mida rahvas ei 
näe. Kui aga teda pole, siis 
laskub see kohustus pul-
maisale. Selleks, et see osa 
oleks mulle lihtsam, olen 
noorpaaridel palunud kir-
ja panna kõikide tegijate ni-
med ja kontaktid. 

Näiteks oli mul ühes pul-
mas teada, et pulmatort pidi 
saabuma kell 17.00. Torti aga 
polnud ka kell 18.00 kohal. 

Lõpuks sain tordimeist-
ri kätte ning selgus, et kel-
la 17.00 alustas ta oma torti-
de tarnimise ringi ning meie 
juurde jõuab 21.00. Tordi lah-
tilõikamine selles pulmas oli 
kell 22.30. 

Ühes pulmas oli vaja or-
ganiseerida õue küünlad 
põlema. See pole pulmaisa 
tavaline töö, et 150 küünalt 
süüdata, aga koos leitud abi-
kätega sai see tehtud. 

Õnneks on ilutulestiku 
vallas reeglid paigas ning 
igaüks tegelikkuses enam 
pauku teha ei tohi. Seitse 

aastat tagasi anti pulmas 
mulle neli ilutulestiku pata-
reid ja jupp süütenööri ning 
paluti need omavahel ühen-
dada ja teha ilutulestiku-
show. Ma küll viisakalt keel-
dusin sellest ja süütasime 
koos paari abikäega need 
patareid eraldi. 

Üldjuhul hästi ettevalmis-
tatud pulmas väga ootama-
tuid olukordi ette ei tule.

Mis on pulmavanema töös 
kõige keerulisem –kas mõ-
ni olukord, külalised, peo-
koht või noorpaar ise?

Pulmas on igale olukor-
rale või situatsioonile lahen-
dus. See tuleb  kiiresti  en-
dal leida. Ei saa öelda, et la-
hendamatuid olukordi oleks 
olemas.

Sul on Eesti pulmamaasti-
kul tegutsevad firmad kõik 
teada, seega oled sageli ka 
noorpaarile nõuandja?

Kokkusaamistel ikka kü-
sitakse – oskad soovitada 
bändi, floristi, dekoreerijat, 
catering’i jne. Kuna ma olen 

pulmaturul pikalt tegutse-
nud ja paljude teenuste tegi-
jatega koostööd teinud, siis 
hea meelega soovitan ja ja-
gan nende kontakte.

Sinu puhul on see tore tõ-
siasi, et peale pulmavane-
ma ameti saad sa komp-
leksteenusena pakkuda 
noorpaarile ka peokoha 
dekoreerimiseks valgus-
tusteenust ja DJ teenust. 
See on ju superkombo ja 
ka kindlasti odavam, kui 
igale teenusele eraldi te-
gija tellida?

Lisaks pulmaisa teenu-
sele pakun noorpaaridele 
ka võimalust, et võtan kaa-
sa valgustehnika, millega 
saab peopaika mõnusa at-
mosfääri luua. Valida just 
need värvid, mida noorpaar 
soovib – roosa, valge, sinine 
või kollane. Värvide võima-
lusi on palju. 

Lisaks ka muud valgus-
efektid tantsupõrandale. DJ 
teenust kui sellist ei ole 
ma pulma väga pakkunud, 
küll olen pakkunud muusika 
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mängimist pärast ansamblit 
mõne tunni vältel. 

Müts maha tegijate ees, 
kes suudavad terve pulma-
aja olla nii DJ kui ka pul-
maisa. Mingi aeg peab ole-
ma ju asjade ettevalmista-
miseks ja läbivaatamiseks.

Alati pole kombolahen-
dus hinnavõit, küll aga noor-
paarile mugavam.

Puudutame ka veidi pul
mavanema teenuse hinna
skaalat, sest pulma eelar
ve koostamisel on see num
ber ülioluline. Kas teenuse 
hinna sees on ka transport 
ja kuidas kujuneb hind siis, 
kui sõita tuleb Saaremaale/
Hiiumaale pulma juhtima?

Kui teen hinnapakku-
mise, siis sisaldab see ka 
transporti ja pulmaisa tööks 
vajaminevaid vahendeid. 
Kui sõit tuleb saartele, siis 
enamjaolt lisandub hinna-
le praamisõit ning ööbimine 
on noorpaari poolt tavaliselt 
juba organiseeritud.

Sa oled ka üks vähestest 

pulmavanematest, kel on 
õnnestunud Eesti pulma 
läbi viia Lätis Riia külje 
all? On ju teada, et paljud 
pruudid toovadki oma ime
ilusad kleidid Lätist, kus 
on tõesti hea hinna ja kva
liteedi suhe. Kui me nägi
me sel aastal, et Eesti pul
mi tulid teenindama Peter
burist fotograafid ja video
graafid, siis kas võib öelda, 
et meie tegevuspiirid nüüd 
laienevad?

Ma ei nimetaks, et olen 
üks vähestest. Tean ameti-
vendasid, kes on Lätis, Du-
bais, Itaalias, Prantsusmaal 
ning mujalgi käinud pidusid 
tegemas. 

Läti koha pealt on aga nii 
– see pole ju saladus, et Lätis 
on hinnad soodsamad. Näi-
teks ühe pulma näitel oleks 
sama pakett Eestis kolm 
korda kallim olnud. Eks pii-
rid on kogu aeg olnud valla, 
et tuua väljastpoolt tegijaid 
ning minna ise Eestist välja 
pidusid juhtima.

Uutele noorpaaridele, kel

le pulmaplaanid on järgmi
se aasta suves või siis sui
sa ülejärgmises aastas, on 
meil superuudis! Oleme te
gemas sinuga suure kobar
messi raames 09.05–10.05 
2020. aastal suurt üleees
tilist pulmamessi. Sina oled 
messi ideede generaator ja 
paned kokku ka messiprog
rammi. Kas sa saad veidi 
ust paotada?

Messiprogrammis tuleb 
palju muutusi. Varem oli la-
va peal rõhk palju muusikal. 
Kuna nüüd aga seekord kes-
kendume ühele korrusele ja 
ühele lavale, siis see seab 
muusikakollektiivide arvu-
le piirid. Pulmategijatele tu-
leb mitmeid konkursse ja 
võistlusi, mille võitjad kuu-
lutatakse välja messi teisel 
päeval. 

Täpsemalt saab meie 
tegemisi jälgida messi 
Facebooki lehel, kus vars-
ti ka erinevad konkursid 
ja võistlused välja kuulu-
tame.

Tulevad noorpaaridele 
suunatud arvamusarutelud, 
kus saab tegijatele küsimu-
si esitada nii kohapeal kui ka 
ette registreerida meie ko-
dulehe kaudu. 

Mais toimuval pulmames-
sil, saab olema kõige suurem 
valik vast autode ja toitude 
koha pealt, sest samal ajal 
on meil õuealal automess 
ja toidumess. Eks mõtleme 
koostöös nendega ka mida-
gi välja.

 Igas pulmas 
võiks olla pulma-
korraldaja, kes 
tegeleb ja jook-
seb telgitaguste 
asjadega, mida 
rahvas ei näe. 

PULMAKLEIDID
 IGALE MAITSELE JA IGAS 

HINNAKLASSIS

www.pulmakleit.com
www.yourbridallook.com

537 39 162
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 Nobenäpne florist aitab alati

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

Siinkohal võtke kindlasti appi koge-
nud florist, kes aitab teie nägemust 
pulmas teostada. Isetegemise rõõm 
on ka suur, aga kui pulm on keskmi-
selt suurema külaliste arvuga, siis po-
le ju vaja, et teie ilusaim päev on äk-
ki elu halvimate päevade esiviisikus. 

Dekoratsioonitööde valikute algus-
punkt on  peo- ja tseremooniakoha   või-
malused ja selle ümbruse looduslikud 
eripärad ning kindlasti valitud pulma 
stiil ja värv. Pulma dekoortööd star-
divad alates kutse disainimisest, kus 
saab kasutada valitud peovärvi ning  
tekstis saab ära mainida valitud lõike-
lille liigi ja tooni, et külalised saaksid 
tuua ühtlase tooniga lõikelilli. 

Lilleseadete ja pruudikimbu tellimi-
sel floristidelt:
•	 Tasub olla avatud meeltega  ja 

anda täpselt edasi oma soove.
•	 Tuleb usaldada ja kuulata tegi-

jaid, kel on mitu korda rohkem 
kogemusi kui tellijal.

•	 Tuleb olla valmis ka kompro-
missideks, sest hooajavälised 
lilled on tunduvalt kallimad 
ning nende kvaliteet ei pruugi 
sobida pulmaseadetesse.

•	 Kui väga ilus ja kuninglik valge 
liilia tekitab pruudis või teada-
olevalt mõnes külalises peava-
lu, siis peab kogusega piiri pi-
dama või hoopis lille asendama.

•	 Kui pulmapäev on kuum suve-
päev või pakaseline talvepäev, 
siis pruudikimp ei pruugi ko-
gu päeva vastu pidada. Riski 
maan damiseks saab tellida kas 
kaks pruudikimpu või siis algu-
ses fotosessiooniks tavalisema 
kimbu ning tseremooniaks sel-
le n-ö õige pruudikimbu.

•	 Klassikalise pruudikimbu tege-
miseks kulub floristil 1,5 tundi 
ja ca 30 roosi, mistõttu võib pä-
devaks eelarveks pidada hinda 
alates 60 eurost.

•	 Internetis leidub palju ilusaid 
fotosid lilleseadetest, aga neid 
ei tasu usaldada, sest fototööt-

luse abil saab värvigammasid 
sobivaks timmida.

•	 Abielutseremoonia või laula-
tuse dekoratsioone saab kõiki 
edukalt ära kasutada peokohas.

•	 Külaliste lilledest jõuab florist 
peomajja kaunid seaded teha 
samal ajal, kui noorpaar  teeb 
ringsõitu, pildistab ja naudib 
külalistega tervitusšampust.

 
Pulmapäeval kaunistab peigmeest 
tema kaunis pruut ja pruuti kaunis-
tab tema kallima kingitud pruudi-
kimp. Milline on  tänane pruudikim-
bumood?

Kui vaadata laia maailma ja sirvida 
värskeid pulmaajakirju, siis moes on 
lihtsad, vaba joone ja paljude eriliigi-
liste lihtsate lillede ja sobiva rohelise-
ga ümarkimbud, mis on varte ümbert 
kokku seotud kauni pulma- või kleidi-
värvi lindiga. Lilledest on esikohal ik-
ka roos, aga kohe järgmisel auväärsel 
kohal troonib pojeng.

Kui pruudil on eheteks pärlitest kee 
ja kõrvarõngad, lisatakse sama pärli-
imitatsioon ka pruudikimbu roosi süda-
mikesse. Kui pruudi ehted pole pärlid, 
siis võib lisada pruudikimpu veepiiska-
de imitatsioonid, mis lisavad kimbule 
kastevärsket ilmet.

Pruudikimp peab iseloomustama 
ka pruuti ennast, seetõttu pulmakor-
raldaja või florist vestlebki esmalt vei-
di kimbu tellijaga, et saada pisut aim-
dust mõrsjast endast.

 Pruudikimp on üks esimesi, kõige 
tähtsamaid ja nähtavamaid pulmapäe-
va sümboleid ja seepärast peab kimp 
olema hästi läbi mõeldud.

 Pulmapäeval on suurimaks õnnes-
tumiseks see, kui pruudikimbu, peig-
mehe rinnaseade, auto ja peoruumide 
kaunistamisel on kasutatud üht kind-
lat stiili, elementi või lilleõit. See näi-
tab väga head stiilitunnetust ja aitab 
kõigiti kaasa selle tähtsa päeva õn-
nestumisele.

Suureks abiks on see, kui enne pruu-
dikimbu tellimist on endale selgeks 
tehtud alljärgnevad punktid:
•	 Pruudi lemmiklill
•	 Pruudi lemmikvärv
•	 Pruudi kleidivärv, kleidil ole-

vad detailid 

•	 Pruudikleidi stiil (kui kleit on lii-
buv, sobib ümarkimp, kui klei-
diosa on kahar, sobib rippuv 
kimp, mis ühtlasi vajadusel sa-
lendab pruuti)

•	 Lilleõied soengusse või loorile

Kes tellib pruudikimbu?
 Pruudikimbu tellija oli vana kombe 

kohaselt peigmees. Uuemal ajal ei soo-
vi  pruudid oma peigmeest nii täbaras-
se olukorda jätta, et ta peab teadma lil-
ledest, nende säilivusest ja veel pruu-
dikleidi värvidest ning pruudi lemmik-
lilledest.

Pruudid arvavad, et ühele niigi äre-
vust täis peigmehele pole vaja sel-
list olukorda tekitada, seega arutatak-
se pruudikimbu iga detail kenasti kas 
pulmakorraldaja või floristi juures läbi 
ja siis tõesti annab selle kauni kimbu 
peigmees oma kaunile pruudile pulma-
päeval üle, aga juba täiesti pingevabas 
võtmes. Kõik osalised on rahul ja õnne-
likud ning ilus päev võib edukas joo-
nes jätkuda.

Kuid kui peigmees ei pelga sellist et-
tevõtmist enda kanda võtta, siis:

Lp peigmees! Kingituse võlu on siis-
ki kõige suurem, kui pruudikimp teie 
armsamale teiepoolse üllatusena tu-
leb! (M.Liivet Compere.ee)

Peigmehe kuuerevääri seade on mi-
nivariant pruudikimbust, mis on korra-
liku klamberkinnitusega.

Hooajavälistest lilledest võivad 
pruudikimbud väga kalliks maksma 
minna. 

Mis on viskekimp?
Tavaliselt ma ei soovita ehtamee-

rikalikku pruudikimbu äraviskamist 
uuele pruutpaarile, kuna sinna kim-
pu on terve päeva jooksul akumulee-
runud niivõrd palju positiivset ener-
giat, et sellest kimbust võiks seda 
energiat terve järgneva kooselu ajal 
ammutada.

Et pulmapäeva energiat talletada pi-
kaks abieluks, soovitame me armastu-
sega tehtud ja veel suurema  armastu-
sega peigmehe poolt kingitud pruudi-
kimbu säilitada.

Kimbuviskamise traditsiooni jaoks 
teeme lihtsatest lilledest ümarkimbu 
ehk viskekimbu, millega pole pruut-
paaril mingit seost.
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 Pruudikimp peab 
iseloomustama ka 
pruuti ennast, seetõttu 
pulmakorraldaja või 
florist vestlebki esmalt 
veidi kimbu tellijaga, 
et saada pisut aimdust 
mõrsjast endast.

Kas ja kuidas saab säilitada oma pul-
mapäeva sümbolit – pruudikimpu?

Pruudikimpu, kuhu on pulmapäeval 
akumuleeritud suur kogus positiivseid 
emotsioone, saab nüüd edukalt säili-
tada kauni pildiraami sees pikki aas-
taid koos peigmehe ülikonnakaunistu-
se ning noorpaari nimemonogrammi ja 
pulmakuupäevaga.

 Uus tehnoloogia, mille esmased ka-
sutuselevõtjad olid ameeriklased, lu-
bab, et pruudikimp säilib oma algsel 
kujul 30 aastat!!

 Kel pulmapäev ammu möödas, aga 
hing ihaldab ikka veel kaunist mäles-
tust, võib selle saada, kui annate te-
gijale pruudikimbust pildi, mille jär-
gi saab kimbukuju ja lilled taastada ja 
seejärel kuivatada ilusa mälestusena 
pildiraami sees. Sellist võimalust on 
kasutanud mitmed mehed, kes tahavad 
pulma aastapäeval oma kallist kaasat 
millegi erilisega üllatada! 

Ilus mälestus pulmapäevast aitab 
hilisemas elu halli argipäeva elavdada!

 
Tseremooniadekoor

Kui tseremoonia või laulatuse koht 
on teada, siis on tähtis välja mõelda, 
missugune näeb abielu pidulikul tse-
remoonial välja tseremooniakoht või 
laulatuse puhul kirik. Dekoorivõimalu-
sed on siin muidugi piiritud, aga piirid 
seab pulma eelarve.

Mujal maailmas, kus dekoorieelar-
ve moodustab pulmaeelarvest 20%, 
broneeritakse kirik laulatuseks kaheks 
päevaks.

Esimene päev kulub kiriku täisde-
koreerimisele ja teisel päeval on lau-
latus ning dekooride mahavõtmine. 
Eestimaal, kus dekoorieelarved jää-
vad 5–10% piiridesse kogu eelarvest, 
on ilus suvine aeg kahetsusväärselt 
lühike ja meie dekoratsioonid ei ole nii 
grandioossed ning seega kahe laulatu-
se vaheline aeg on 15 minutist 30 minu-
tini, mil eemaldatakse eelmise laulatu-
se dekoor ja seatakse üles uus dekoor.

Kui laulatuse dekoortööd oleks spor-
diala, siis oleksime oma tiimiga kind-
lasti auhinnalisel poodiumikohal, sest 
oleme nende aastate jooksul kätte õp-
pinud nipid, kuidas väledalt, aga hästi 
dekoreerida kirikut 15 minuti jooksul. 
Mulje peab ju jääma, et vaeva on näh-
tud mitu korda rohkem. Väleduse põ-
hinipp on aga põhjalikud eeltööd, mis 
annavad selle n-ö sportlikult kiire hea 
lõpptulemi.

 Kirikukaunistustena sobivad püha-
likult pidulikku meeleolu tekitama nii 
lihtne ja õhuline kangadekoor altari ees 
kahel pool noorpaari, millele on lisatud 
sobivas suuruses ja värvis küünlaid, 

kui ka elavlilleseaded  ning dekooriele-
mendid pulmakülaliste kirikutoolidele.

 Kirikute suured ja õhurikkad pin-
nad tingivad suuri töid, sest väikesed 
jäävad varju ja tähelepanematuks ning 
noorpaar on esialgu väikese eelarvega 
töödega rahul, aga kohapeal selgub, et 
efekt oleks siiski võinud olla suurem. 
Parem teha altari juurde kaks suurt 
pilkupüüdvat seadet, mis kohe anna-
vad piduliku meeleolu, ja jätta ära pal-
ju väikeseid seadeid, mis jäävad silma-
le märkamatuks, aga rahakotti tekita-
vad ikka augu. 

Tänapäeval on agentuuridel ja de-
koreerimisfirmadel ning lillekauplus-
tel ilusaid seadeid, mida saab kokku-
hoiu mõttes rentida. Hea on teada, et 
paljudes kirikutes ei lubata turvalisus-
kaalutlustel altari ees kasutada elusa 
leegiga küünlaid ja seepärast on deko-
reerimisfirmadel olemas patareidega 
küünlad, mis jätavad oma väreleva lee-
giga väga ehtsa küünla mulje.
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NB! Kirikust tuleb kindlasti üle küsi-
da, missuguseid dekoreerimiselemen-
te nad lubavad!

Abielutseremoonia pidulikult ehitud 
ruumis, nagu näiteks mõisasaalis,  an-
nab väga palju samu dekoorivõimalusi 
kui vabas õhus.

Kõik oleneb ruumide suurusest ja 
külaliste arvust ja kas külalised istu-
vad tseremoonia ajal valgete katetega 
toolidel või seisavad. Siseruumide de-
kooris kehtib sama reegel – parem paar 
suurt ja korralikku dekoorielementi kui 
palju väikseid, mis ei tekita pidulikku 
õhustikku, aga rahakotile teevad para-
ja augu ikka sisse.

Abielutseremoonia vabas õhus, kas 
siis vastava peokoha looduskaunis ko-
has või eraldi peokohast, nagu Piri-
ta kloostri õue erinevatel aladel jne 
on äärmiselt kaunis ettevõtmine. Ku-
na Eestimaa suvi on heitliku meelega, 
peab olema ka plaan B, kuhu tseremoo-
nia viia siis, kui sajab. Vabaõhutsere-
moonial, kus on n-ö otseühendus tae-
vaste energiatega, on mitmeid võima-
lusi ja samas ka palju vabadust deko-
reerimiseks.  

Siin on  võimalused korraldada lau-
sa suur vabaõhuetendus, kus külalised 
saavad nautida kaugelt eemalt saabu-
vat noorpaari kauni klassikalise muu-
sika saatel. Noorpaar võib saabuda tse-
remooniakohta autoga, mis sõidab aeg-
laselt läbi kahel pool tuld purskava-
te fontäänide, kaunistatud hobukaari-
kuga, parvega või paadiga, mida juhib 
kas peigmees ise või parve/paadipoiss 
jne. Võimalusi on lõputult ja kõik oleneb 
tseremooniakoha enda võimalustest.

 
Külaliste kingitud lilled

Floristid on tulnud noorpaarile sam-
mu võrra vastu ja üsnagi leidlikult ning 
uudselt lahendanud pulmakülaliste 
kingitud lilleprobleemi. 

Külaliste kingitud lilled surutakse 
tihtipeale ajapuuduses suurtesse vaa-
sidesse ja nii kipuvad lilled kiirelt när-
buma, aga kui õppinud meisterflorist 
teeb kingitud lilledest lauaseaded, ar-
vestades iga lille omapära ja värvide 
kooskõla, on sel mitu kasutegurit:

1. Külalised näevad oma süda-
mest kingitud lilli hoolitsetui-
na ja veel silmailu  pakkuvana 
kogu peo jooksul.

2. Pruutpaaril on lihtne pärast 
peo lõppu lilled oma koju viia – 
lilled vajavad vaid ainult kast-
mist, kuid eraldi vaase pole nei-
le vaja leida.

3. Pruutpaaril pole elavate lillede 
peale vaja kulutada, et peosaa-
li kaunistada!

Hooajalised lilled kannavad konkreet-
se aja tunnust.

Sügisesed pulmad:
Kui teil on plaanitud pulmad sügi-

sel, siis saab lilleseadetes mängida 
oranžikate ja kollaste toonidega. Ka-
sutada saab näiteks vahtralehti, tam-
metõrusid vms.

Pulmad kevadel või suvel:
Ilmastiku tõttu peetakse Eestis kõi-

ge rohkem pulmi just kevadel ja suvel. 
Meie loodus on kaunis ja annab erine-

vaid võimalusi erinevate ideede teos-
tamiseks.

Tseremooniat saab juba korraldada 
vabas õhus, kasutades selleks erine-
vaid dekoratsioonivõimalusi.

Pulmad talvisel ajal:
Sel ajal saab mängida erinevates 

suurustes küünaldega laudadel, ak-
nalaudadel, laternatega, milles küün-
lad ja peal väike lilleseade, saab kasu-
tada läbipaistvaid klaaspärle, litreid, 
mis annavad hõbedast valgust, värvi-
tud puuoksi jne.
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IntervjueerIs
tIIa tamberg
Südamemaja agentuur
www.sydamemaja.ee
www.facebook.com/Sydamemaja.ee/

Südamelinn Paide asub 
Eestimaa südames ja pea 
igast Eestimaa nurgast on 
siia 1–1,5 tundi autosõitu. 
Ideaalne koht pulmapeo 
kohana ja nüüd otse Wit-
tensteini torni kõrval lei-
tud looduslik altar on väga 
sobilik koht abielude sõl-
mimiseks.

Geobioloogid Ave ja Rein 
Weber tuvastasid, et Paide 
ajaloolisel territooriumil Pai
de Vallimäel asub eriti suur
te mõõtmetega (4,5–6,5 m) 
nn energiaväli. 

Ennemuistsel ajal osa
ti selliseid paiku oskusli
kult kasutada kõikvõima
likel kindlatel eesmärkidel 
nii Eestis kui ka mujal Eu
roopas.

Väekohad on alati kasutu
sel olnud riitustel nii pühit
semistel, tervise paranda
miseks, suhtlemisel loodu
sega, palveteks kui ka me
diteerimiseks.

Südamemaja agentuur 
saab korraldada uutele noor
paaridele  looduslikul altaril  
ametliku abielutseremoonia.

 On üldtuntud tõdemus, 
et vabas õhus registreeritud 
abielud on püsivamad, sest 
noorpaar saab vabas õhus 
sõlmitaval abielutseremoo
nial maa ja taeva toetuse. 
Kuna Paides leitud energia
väli on ka erakordselt har
mooniline, siis see on noort 
alustavat perekonda iga
ti toetav.

Tore looduslik altar asub 
otse  Ajakeskus Wittenstei
ni kõrval, mis on oma hii

FOTOD: Eliis Õunapuu, Tarmo Põldroo

Südamelinnas  looduslik altar 
uutele noorpaaridele pidulikuks 
välitseremooniaks

gelvahva interaktiivsusega 
harivat laadi, kus saab aja
masina abiga läbida ühek
sal korrusel asuvat kahek
sat eri ajastut.  See on ülipõ
nev ajarännak koos valgus
efektide ja videoprogrammi
dega, mis saab alguse mui
nasajast ja lõpeb kaasajaga. 
Viimasel korrusel asub res
toran, kus saab maitsta soo
vi korral erinevate ajastute 
toite, aga saab ka vabalt pul
mapidu pidada üsna erilaad
ses keskkonnas, kuid samas 
väga meeldejäävalt.

 SA Ajakeskus Wittens
tein juhatuse liige Ants 
Hiiemaa on lahkelt nõus sel
gitama Äripäeva Pulmale
he lugejale võimalusi, mida 
nad saavad noorpaaridele 
pakkuda. 

Minu meelest on Ajakes-
kus Wittenstein eriti huvi-

tav seepärast, et te teete ju 
ka pulmakommete ränna-
kuid. See on ju täitsa hari-
vat laadi nii noorpaarile en-
dale kui ka pulmakülalis-
tele. Palun tutvustage se-
da teenust veidi lähemalt?

Ajakeskus pakub tõesti 
pulmakommete rännakuid, 
kus pruutpaaril ja tema kü
lalistel on võimalik tutvuda 
meie esivanemate pulma
kommetega. Ajamasin viib 
meid muinasajast euroajani 
ning ajarännakul meie näit
lejad naljatledes vallatlevad 
pulmarahvaga, kuid samas 
tutvustavad erinevate aega
de kombeid ja traditsioone.

Pulmarahvas kaasatakse 
tegevustesse ning nad saa
vad kogeda erinevate ajastu
te pulmapidusid. Lisaks pa
kume pulmalistele ka ajaloo
lisi pulmatoite: mõdu, kärb
seseene leotist, jumalate 

jooke, õlut, rokka, körti jne. 
Lisaks pulmarännakutele 
pakume ka pulmadeks ruu
me ja väga populaarsed on 
enne pulmi peetavad tüdru
kute ja poisteõhtud.

See on väga huvitav, et teil 
on üle Eesti populaarsed 
pulmaeelsed tüdrukute- 
ja poisteõhtud, kus samuti 
saate tutvustada eri ajastu-
te pulmakombeid. 

Tüdrukute ja poisteõh
tud enne tähtsat pulmapäe
va on meil tõesti kujunenud 
väga populaarseks. Eriti ol
lakse huvitatud erinevatest 
töötubadest, kust saab am
mutada teadmisi, kuid ei 
puudu ka paras ports huu
morit.

Pruudid muretsevad roh-
kem, kuidas abielu püsiks 
ja kuidas abielusuhteid 
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hoida. Teil on selleks välja 
töötatud suisa psühholoo-
gi töötuba. Seegi on üsna 
populaarne tüdrukuteõh-
tul. Kas saate lugejale pisut 
rohkem kaarte avada, kui-
das see töötuba täpsemalt 
välja näeb? 

Oleme kaasanud nende 
töötubade läbiviijateks pro-
fessionaalsed psühholoogid.

Nende tegevus põhineb 
teadmistel, elulistel näide-
tel. Kõik, kes on osalenud, 
on väga rahule jäänud ning 
meie siin loodame, et kaasa 
saadud teadmised raken-
duksid ka abielus.

Teatud-tuntud pulmaeel-
ne stress, mida põevad nii 
peigmees kui ka pruut, 
saab ka siin lahenduse. Teil 
on lausa stressi maandami-
se töötuba ehk depressioo-
nist vabanemise töötuba? 

Siinkohal võin öelda, et 
eriti tütarlapsed on huvita-
tud psühholoogide töötu-
badest, kus vabastatakse 
emotsioone ning vabane-
takse depressioonist. Lisaks 
huvitutakse ka perepsühho-
loogiast, kus anname vajali-
kud teadmised noorele pe-
rekonnale.

 Tütarlasteõhtud on hu-
vitavad siis, kui pruudi sõb-
rannad võtavad meiega en-
ne ühendust ja üheskoos 
koostame tegevuskava. Sõb-
rannad teavad ju pruuti pa-
remini ja nii saame üheskoos 
koostatud tegevuskava alu-
sel nii pruuti üllatada kui ka 
korraldada eluks meelde-
jääva õhtu. Samadel alustel 
teeme ka  poisteõhtuid, mis 
on sageli sõprade ideedest 
ja meie koostööl sündinud. 
Võib öelda, et poisteõhtud 
on rohkem naljale ja meele-
lahutusele suunatud ja meie 
näitlejad oskavad seda veel 
eriti hästi teha.  

Eraldi teema on teie kuulus 
Ajastute Toitude restoran. 
Missugustest ajastutest toi-
te saab proovida ja mis on 
populaarsemad?

 Meie torn tutvustab Ees-
ti ajalugu, aga ka Eestimaa 
erinevate ajastute toite. Või-
malik on valida ajarännak, 

kus pakume erinevate ajas-
tute maitse- ja joogielamu-
si, aga ka kaheksakäiguline 
eelroogadega ajarännak. Li-
saks saab tellida  temaatili-
si ajastupidusid. 

Saame pakkuda  orduajas 
foogtihärra õhtusööki, ku-
ningate aja talupoja kõrtsi-
pidu, tsaariajas mõisaproua 
vastuvõttu jne. Kõiki üritusi 
ilmestavad ajastu toidud ja 
meie näitlejad.

Sellest suvest alates on 
meil avatud ka 8./9. korru-
sel à la carte restoran, kus 
on võimalik ilma ettetellima-
ta nautida erinevate ajastu-
te toite kaasaegses võtmes. 

Menüü on väga rikkalik 
ja ajastutruu. Tuleb kindlas-
ti kohale tulla, et maitseela-
must saada. Hinnatuim on 
muinasajast karupraad nae-
rite ja metsamarjadega. 
Proovida saab ka kaeraki-
let, mõdu jne.

Kui nüüd Wittensteini tor-
ni kõrval asuval loodusli-
kul altaril on tore abielut-
seremoonia läbi viidud, siis 
pakute suisa kahte ruumi 
pulmapeo pidamiseks. Mis 
need täpsemalt on, kus asu-
vad ja kui palju külalisi ma-
hutavad?

Meil on väga populaar-
seks saanud torni kolman-

dal korrusel olev klaasgale-
rii, kust on imeline vaade or-
dulinnuse alale. Kuna seinad 
on klaasist, siis ruum jätab 
mulje, et viibime pulmapeo 
ajal imelises looduses. Ruum 
on suurepäraseks pulmapeo 
pidamise kohaks neile, kes 
palju külalisi ei taha kutsuda 
(mahutab 22 inimest). 

Meie torni taevakorru-
sel, 8./9. korrusel, on ajakes-
kuse restoran Ajastute Toi-

dud, mis mahutab 50 pulma-
list, kes saavad nautida suu-
repärast vaadet Paide linna-
le ja ümbritsevale loodusele. 
Torn on üle  30 meetri kõr-
ge ja ajamasin (lift) viib pul-
malised peoruumi. Torni 8. 
korrusel saab tantsida ela-
va muusika saatel ja 9. kor-
rusel on peolauad ning tänu 
vahelae puudumisele on kõi-
gil võimalik ühises ruumis 
pidu nautida.
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Pulmakorraldaja
Tiia Tamberg
Südamemaja agentuur

Kui me arutame noorpaariga pulma-
korralduslikke teemasid, siis viimas-
tel aastatel on päris sagedane pal-
ve noorpaarilt, kuidas saaks nende 
moodsalt tänapäevases pulmas tulla 
mingil ajahetkel meie esivanemate 
juurte juurde ning kasutada osaliselt 
esiemade-isade pulmatraditsioone.

Tuletada meelde meie eesti enda 
rahva ajalugu ja mälu läbi kommete on 
üks ütlemata tore ettevõtmine.

 Meil on Eestis mõned pulmavane-
mad, kes on end sellesse teemasse eri-
ti pühendanud.

  Ja just neist pulmadest on jää-
nud meelde need hetked, kui pulma-
vanem läheb koos noorpaari ja pulma-
külalistega ajas tagasi  meie esivane-
mate aega. 

Tänapäevane noorpaar küsib tihti, 
milleks on vajalikud sellised hetked 
pulmas. 

 Pulmad on eestlaste elus olnud täh-
tis sündmus ammustest aegadest. Suu-
rejoonelise korralduse ja kestuse järgi 
võib isegi väita, et tänapäeval pole pul-
mapeod samavõrd lõbusad kui vanasti.  

Tänapäeval on tihti au sees, kuigi 
juba uues kuues, aga vanad ja armsad 
eesti pulmakombed. 

On tore, kui noorpaar tuleb pulma-
peo mingil ajahetkel tagasi meie esi-
vanemate juurte juurde, et taaselus-
tada need pulmakombed, mis olid 
siis noore perekonna loomise juures 
ülitähtsad.

Näiteks: Arvukad õnne- ja viljakus-
rituaalid pidid sisendama abiellujate-
le usku, et neil on tulevikus nii majan-
duslikku jõukust kui ka tugevad ja ter-
ved järglased. 

 
Missugused rituaalid või kombetali-

Vanad eesti pulmakombed ehk 
iidse ja moodsa ühendamisest  
kaasaegses pulmas ehk 
pulmatraditsioonidest

tused on enim kasutust leidnud täna-
päeva moodsas pulmas?

Tänapäeval on pulmades au sees 
uues kuues vanad eesti pulmatradit-
sioonid. Peojoonise kokkupanemisel 
arvestab pulmavanem noorpaari soo-
ve, mida soovitakse neist oma pulmas 
kasutada. 

Tuntumad vanad traditsioonid, 
mida kasutatakse:
•	 Pruudi neiupõlvenime uputa-

mine veekogu ääres, südame-
te lukku panemine. Viimasega 
pühitsetakse pruut noorikuks.

•	 Nime ärasaatmisel ka teised 
võimalused – näiteks nime mat-
mine, kuumaõhupalliga taeva-
laotusesse lennutamine jne.

•	 Kurepesa – kolm linti – mitu kor-
da lint ümber kurepesa posti 
keeratakse, nõnda palju kurg ka 
lapsi toob. Mida kõrgemale lint 
seotakse, seda kiiremini kurg 
lepingu täidab.

•	 Õnne sepistamine sepikojas, ju-
hul, kui sepikoda jääb tee peale.

•	 Murekivi uputamine.
•	 Mis puudutab aga peiu meheks 

löömist, siis see on jäänud alati 
pruudi otsustada, mida ta teha 
soovib ja kuidas. Levinuim va-
riant on mõõgaga vastu noor-
mehe tagumikku löömine. 

•	 Paku raiumine peigmehele ja 
lapse mähkimine noorikule.  

•	 Peigmees toob oma pruudi pul-
mamajja kätel. See hea sümbol, 
mis sümboliseerib abielu nõr-
gema pole jäägitut abistamist.

•	 Rahvas võtab värske noorpaa-
ri peomajas vastu rõõmukisa ja 
riisiteradega. 

•	 Pulmaametid, millest osa va-
nast eesti ajast, osa uuema-
hõngulised: kibekarjuja, kella-
kägu, toostitõstja, valvejoodik, 
pulmasanitar, lipuvalvur 1, lipu-
valvur 2, pruudivalvur 1, pruu-
divalvur 2, pulmapitser, veini-

keldri ülem, tantsulõvi 1, tant-
sulõvi 2, turvamees 1, turva-
mees 2,  hormoon 1, hormoon 2.

•	 Test: leivaga, rahapada jne.
•	 Pruudirööv.
•	 Mängud: “Õllepruulija” panti-

misega jne.

  Tähtsaim ja ajalooliselt ka kindlasti 
esivanematelt päritu meie pulmatradit-
sioonis on tanutamine ja põlletamine.

 Näiteks tanutamise ja põlletami-
se rituaal:

Vanasti toimus pärast söömist pul-
made tähtsündmus – mõrsja tanutami-
ne, talle naise peakatte pähe panemi-
ne. Selle toiminguga muutus neiu abi-
elunaiseks ja teda hakati nimetama 
noorikuks. Kui algselt oli tanutajaks 
isamehe naine ehk mõõgaema, siis aja 
jooksul muutus see ema ja ämma ko-
hustuseks, sest toiming tähendas ju 
abieluõnnistuse kaasa andmist pruu-
dile, tütrele, noorele naisele.

Pruudipoolsed naissugulased ema 
käe läbi, andsid oma märgi tanu abil, 
et see noormees sobib ja tütar võib ol-
la temaga abielus ning lapsi sünnitada 
just selle mehega – andsid nn pruudi-
poolse naispere õnnistuse. Sündis see 
tavaliselt pulma esimesel päeval enne 
kirikusse laulatusele minekut.

 Vastu võttes veimevakka – pruu-
di kaasavara –, sidus ämm miniale ka 
põlle ette. See näitas, kas see naine on 
sobilik pojale, kas sobib võrdseks plii-
di äärde nn noorperenaiseks ja lubab 
minial tuua põlle alla – sünnitada lapsi.

Vanasti toimetati tanutamist pool-
salaja, ainult tähtsamate pulmaliste 
juuresolekul. Tanutamisel istus noor-
paar kõrvuti laua ees, millel olid lei-
vapäts, õllekann ja lihavaagen. Lõiga-
nud mõrsja juuksed, suges tanutaja tal 
pead, võttis siis tanu, lõi sellega talle 
vastu põski ja ütles tanutamissõnad, 
mida teisendati vabalt, kuid mis sisal-
dasid alati käsku “Pea mees meeles!”. 
Siis pandi tanu pähe. Seda korrati kolm 
korda. Kahel esimesel korral pandi ta-



tutvustada kummagi maa kombestik-
ku on päris tore, elamuslik ning meel-
dejääv ettevõtmine.

Toon mõned näited, missuguseid 
pulmakombeid on pulmadesse sis-
se põimitud siis, kui pruut või peig on 
pärit mujalt. Sageli on ka pulmarahva 
seas siis külalisi väljastpoolt Eestit ja 
pulm kujuneb kahe rahvuse sõprus-
peoks, kus nauditakse teineteise maa 
erinevaid kombeid.

Näiteks Iiri pulmas kingitakse noor-
paarile hobuseraud, mis hoiab noor-
paari õnne.

Itaalia pulmas visatakse noorpaari 
poole suhkurdatud mandleid, mis kibe-
da ja magusa maitse koosluses sümbo-
liseerib abielu.

Ameerika pulmade kombestiku ko-
haselt võtab peigmees oma pruudilt 
sukapaela ja viskab selle vallaliste 
noormeeste sekka. Kes paela püüab, 
see on järgmine abielluja.

Siinkohal tuletan meelde, et on veel 
palju rituaale, millel ma tänases artik-
lis ei peatunud. 

Näiteks võin tuua sellised tavad, 
kombed või rituaalid, mis on algu-
se saanud meie esivanemate seast, 
aga tänaseks on need kohandatud 
ja mugandatud moodsamateks, na-
gu näiteks:

1. Pruudikimbu viskamine
2. Pruudipärja mahamängimi-

ne uuele noorpaarile
3. Noorpaari teele erinevate tõke-

te panemine

4. Pruudirööv
5. Kurepesa külastamine
6. Südamete lukku panemine
7. Puu istutamine oma kodu õue-

le, kodutallu
8. Pruudi neiupõlve nime ärasaat-

mine
9. Pulmavalss
10. Küünlarituaal
11. Pulmalipp

Iga pulmapidu on noorpaari nägu 
ja seega mingeid kindlaid kohustusi ja 
reegleid ei ole. Tore, kui tõstame taas 
au sisse meie esivanemate toredad 
pulmakombed, millest igaühel on ol-
nud oma kindel mõte või eesmärk, mi-
da ta kandis, ja juhuslikkusel siin koh-
ta polnud.

Edu noorpaaridele pulmade etteval-
mistamisel, aga ärge unustage ka vanu 
kombeid! Mis sobib mõisapulma ei ole 
alati sobilik turismitalu pulmas ning 
vastupidi.

Konsulteeri-
ge pulmavane-

maga või pul-
makorralda-
jaga ja otsi-
ge just se-
da, mis tei-
le  endile 
sobib ja mi-
da tahate 

oma pulmas 
näha ning ko-

geda. 
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nu viltu ja mõrsja raputas selle maha. 
Tanutamise ajal pidi nooruk nutma, et 
mitte nutta hilisemas eas. Tanutamise-
ga haakub põlletamine. 

Ka põll oli abielunaise kohustuslik 
riideese. Põlletamisega oli seoses põl-
lelappimine. Kurtes, et peigmees on 
ostnud katkise põlle, kutsus isamees 
pulmalisi põlle lappima. Lapiti mõis-
tagi rahaga. Kogutud raha jäi mõrsja-
le kaasavaraks.

 Oma pulmakorraldaja töö kogemu-
sest võin öelda, et need veidi vanad, 
aga uuendatud rituaalid pulmades 
on pälvinud ääretult suure tähelepa-
nu paljude pulmakülaliste poolt, sest  
enamikul on sellest üsna ähmane ette-
kujutus ning seega on  meie pulmava-
nematel pulmas ka rahvaharimise roll.

 See on üks ütlemata tore kogemus, 
kui tanutamise rituaali ajal on peosaa-
lis ääretu vaikus ja kõik kuulavad ning 
vaatavad suure huviga toimuvat.

Paljud mängud, kombetalitused ja 
tseremooniad olid eesti pulmas seo-
tud raha korjamise või annetamisega 
pruudi veimevakka. Raha korjamine 
ja annetamine noorpaarile ei ole meie 
pulmakombestikus mitte kunagi ol-
nud tabuteema. Tänapäeval on oksjon 
selleks igati kohane toiming, sest seda 
raha nimetatakse õnnerahaks ja noor-
paarile on see esimene ühine raha – pe-
re ühisraha. 

Kui nüüd rääkida iidse ja mood-
sa ühendamisest pulmas, siis soovi-
tan tänapäeval pulmas varianti, et 
ema paneb pruudile tanu pähe , ämm 
seab pruudile põlle ette. Seda varian-
ti on lihtsam ja loogilisem pulmaliste-
le ka seletada, et see on eelkõige ema-
de ja ka suguvõsa teiste naiste õnnis-
tus pruudile abieluks kaasa. Soovitan 
seda teha vahetult enne pruudipärja 
mängu või kimbu heitmist. 

Kui nüüd aga juhtub nii, et ema või 
ämma ei ole, kellele see roll siis üle 
anda?

Kui ema või ämma ei ole, siis saab 
pruut valida sugulaste hulgast naise, 
kes asendab ema ning on nn suguvõ-
sa naiste märgi andja. Kui peiul ema ei 
ole, siis teeb peig usaldusväärsele lä-
hedasemale naissugulasele ettepane-
ku panna pruudile põll ette.

Viimastel aastatel olen korraldanud 
segapulmi, kus  üks abielluvatest pool-
test ei ole eestlane. Ja olen täheldanud, 
et kui näiteks tuua mõlema rahvuse eri 
kombestikud pulmarahva ette, tekitab 
see sageli palju elevust, lõbusust ning 
äratundmisrõõmugi.

Erinevatel rahvustel on  eri kombed 
ning need peo ajal ühte sulandada ning 
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 Pulmapäeval on 
peigmehel ehteks 
pruut tema kõrval 
ja pruudil on ehteks 
peigmehe kingitud 
pruudikimp. 

Kesköine traditsioon – kas visata 
pruudikimp vallalistele või 
säilitada hea energeetikaga laetult 
aastateks?

Vahepealsetel aastatel oli kombeks 
pruutidel pulma hilisõhtul ära visa-
ta oma pruudikimp, aga nüüd on see 
komme näitamas vaibumise märke.

Kui ma pulmakorraldajana  selgitan, 
et pruudikimp valmib pikaajaliselt ja 
tõsise tööna, sest koosneb see ju mit-
metest erinevatest lilledest ja tööope-
ratsioonidest ning kimpu salvestub 
kogu imeilusa pulmapäeva energee-
tika. Pärast seda valib noorpaar uuele 
noorpaarile mahamängimiseks tavali-
se kimbu, mis selleks otstarbeks eral-
di valmistatakse, või siis jäetakse see 
kombetalitus üldse ära.
 
Ajad ja kombed muutuvad, aga pruu-
dikimp on pulmatavades ikka oluli-
ne detail.

Pulmapäeval on peigmehel ehteks 
pruut tema kõrval ja pruudil on ehteks 
peigmehe kingitud pruudikimp. Pruu-
dikimp teeb pulmapäeval läbi mitmeid 
rituaale – alates pruutpaari fotoses-
sioonist, abielu/laulatuse tseremoo-
niast, kuni peosaalis noorpaari laua-
kaunistuseni välja. 

Seetõttu akumuleerub peigmehe 
kingitud pruudikimpu terve pika pul-
mapäeva jooksul palju häid positiiv-
seid emotsioone, tundeid, imelisi hetki 
ning sellist kimpu ükski pruut peoõh-
tu viimases osas uuele pruutpaarile ei 
loovuta, vaid selleks rituaaliks valmis-
tatakse teine kimp, n-ö viskekimp, mil-
lel pole noorpaariga selliseid siduvaid 
emotsionaalseid elemente.

Pruudikimbu säilitusteenus ehk pul-
ma hea energeetika säilitus õnnekaps-
lis on Eestis veel uudne mõttemall, aga 
mujal maailmas populaarne. Pruudi-
kimpude säilitus on kõige populaarsem 
Soomes ning Ameerika Ühendriikides, 
kus seda traditsiooni on viljeldud aas-
takümneid.

Südamemaja agentuurgi on teinud 
kuivatusi rohkem just väljapoole Ees-
tit, kus teenust osatakse soovida see-
pärast, et see teenus on sellel maal ol-
nud juba aastakümneid.

Õnnekapsel koosneb väga paljudest 

osistest ja osa tehnilistest vahenditest 
tuleb meile Ameerikast, mis tõstab olu-
liselt teenuse hinda.

Pruudikimbukuivatusel on seejuu-
res täiesti uudne tehnoloogia ,mille põ-
himõte seisneb selles, et lilledest võe-
takse välja vesi, ent vorm ja värv jäävad 
alles. Tulemuseks on pruudikimbu säi-
limine samasugusena nii nagu  pulma-
päeval kui ka aastaid hiljem. 

Et kogu komplekt oleks täiuslik, li-
same pruudikimbule ja peigmehe sea-
dele noorpaari nimede esitähtedest ti-
kitud monogrammi ja elu suursündmu-
se toimumise kuupäeva.

Kuivatatud kimp pildiraamis, kaetud 
orgaanilisest klaasist kaetud kupliga, 
taaselustab kauneid mälestusi veel 30 
aastat pärast pulmapäeva.  

Kogu protsess kimbu toomisest val-
mis töö kättesaamiseni võtab aega um-
bes 3–4 nädalat. 

NB! See on tore kingiidee kas sõpra-
delt või vanematelt!
 
Kuidas ise pruudikimpu kuivatada?

Näiteks kõige tuntum variant on 
panna pruudikimp – varred ülespoo-
le ja õiteosa allapoole – kuiva ja pime-
dasse ruumi kuivama, milleks sobib 

seinakapp, riidekapp jne. Tähtis on, et 
kuivamiseprotsessi ajal ei saaks kimp 
valgust, mis pleegitab õisi, ega niis-
kust, mis ei aita kuivamiseprotsessile 
kaasa. Tõeliselt kuivanuks võib kimpu 
lugeda siis, kui ka varreosad on tunta-
valt kuivad. 

Nimetatud pruudikimbu kuivatuse 
tõhustamiseks võib õiteosa paremaks 
kinnistamiseks kimp üle lasta tavalise 
juuste aerosoollakiga, mis aitab kimpu 
säilitada kauem.

Pärast kuivatust asetatakse kuiva-
nud pruudikimp klaasvormi, mis sule-
takse pealt klaasiga, mis on vastavalt 
vaasile paraja suurusega. Klaasvormile 
pannakse kaas peale silikooniga, mille 
ühenduskoha saab väga toredasti ilu-
paelaga veel üle kaunistada. See kui-
vatuseliik on selline tore ettevõtmine, 
millega saab iga näpuosav pruut vabalt 
ka ise hakkama.  

Seda tööd saab vaadata YouTube’i 
kanalist Tiia Tambergi nime alt, kus 
on üksikasjalikult lahti seletatud video-
esitlus koos praktilise tööga.
 
Mida ütleb lillekuivatuse kohta feng 
shui teooria?

Mõnel pruudil on küll  suur soov oma 
pruudikimpu säilitada, aga samas on 
neil hinges kuuldud kartus, et feng shui 
teooria järgi ei tohi olla kodus kuivata-
tud lilli, sest see paneb kodused ener-
giavood seisma.

Selle kartuse kummutab meie enda 
Eesti tuntud feng shui spetsialist Siret 
Seeder, kes lubab kuivatatud lille ko-
dus kasutada, aga klaasi taga ja seina-
le riputatult. Ja meie õnnekapsliteenus  
just selline ongi, et eritehnoloogial kui-
vatatud pruudikimp pannakse pildiraa-
mi ja orgaanilisest klaasist kupli alla!

Kel pulmapäev ammu möödas, aga 
hing ihaldab ikka veel kaunist mäles-
tust, võib selle saada, kui saame pruu-
dikimbust pildi, mille järgi saame kim-
bu kuju ja lilled taastada ning seejä-
rel kuivatada ilusa mälestusena pildi-
raami sisse.

Sellist võimalust on kasutanud mit-
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med mehed, kes tahavad pulma aasta-
päeval oma kallist kaasat millegi erili-
sega üllatada! 

Pruudikimbud on vaid üks asi, mida 
säilitada. On veel palju teisigi sündmu-
si, mille puhul tasub ainulaadset säi-
litamisteenust kasutada. Näiteks lap-
se sünni puhul  beebikapslid – värske 
isa kingitud esimene lill värskele ema-
le koos tikandiga, millel beebi nimi, 
sünnikaal, -aeg ja pikkus. Loomulikult 
saab sama teha juubelililledega, koo-
lilõpulilledega ehk kõikide lilledega, 

millel inimese jaoks oluline tähendus 
ja mida soovitakse sama ilusana näha 
ka aastate pärast.

Loome üheskoos teie pere ajalugu
Nii nagu me vaatame tihitpeale har-

dunult kodu seinal oma raamitud esi-
vanemate pilte, nii võime ühel ajahet-
kel seista heldinult seina ees, kus ripu-
vad pere pulmapäeva meenutav õnne-
kapslis kaunis pruudikimp koos noor-
paari nimemonogrammide ja pulma-
kuupäevaga ning beebikapslites kõi-

kide laste sünnihetkel tehtud imeilu-
sad raamitud lillepildid, kuhu on kau-
ni tikandina lisatud laste kõik stratee-
gilised andmed.

Kaunis meene pildina on iseene-
sest loominguline protsess, mille me 
saame teostada täpselt sellisena, na-
gu teie seda ette kujutate, ja pildile 
saame lisada erinevaid detaile. Kü-
sige julgelt, peame üheskoos nõu ja 
paneme aluse pere ajalooliste sünd-
muste jäädvustamisele täiesti uud-
sel meetodil.
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Meie meeskond on teile sel tähtsal 
päeval igakülgseks abiks, iga pulm 
on meie jaoks unikaalne. 

Menüü koostamisel lähtume just teie 
personaalsetest soovidest ning aitame 
kaasa peo korralduses.

Bändi jaoks on eraldi lava ning ruumi 
jääb ka tantsupõrandale.

võtke palun ühendust
e-postiga kai@kuursaal.ee
või telefonil +372 5646 2466

19. sajandi lõpul ehitatud puitpitsiline Kuursaal 
oma imekauni miljööga on ideaalne koht meeldejäävaks ja 

Haapsalu Kuursaal 
mahutab kuni150 
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MARTIN LIIVET
juba 40 aastat Teie pulmavanem
www.compere.ee

Pulmamaastikul ja ka noorpaaride 
seas tuntud pulmavanem Martin Lii-
vet on teinud imetoreda mõtiskluse 
pulmadest, pühendades selle noor-
paaridele.

Pulmakorraldajana võin öelda, et 
see on vägagi hingeminev, aga nau-
tige ise:

Armsad noorpaarid, kas mäletate 
oma koosoldud aja ilusamaid, hinge-
lisemaid ja emotsionaalsemaid hetki? 

Mõelge ajale, mõelge sõnadele, mis 
aja jooksul teineteisele lausutud. Mä-
luge mõtetes läbi kas või pelk silitus 
või tuletage meelde esimene suudlus! 
Vaadake teineteisele hinge, südames-
se ning nautige pulmapäeval vaid üht 
– oma armastust.

See on päev, millal lausute teine-
teisele abieluvande ja lühikese sõna 
“JAH”, siis teadke see ongi Teie eelne-
va koos oldud elu kokkuköidetud  raa-
mat, salmik või väike armastust täis 
eepos.

Pulmapäev – see on kuulutus, 
tõotus ja kinnitus oma vanematele, lä-
hedastele, sõpradele ja kolleegidele, et 
Te kuulute ühte. Sellest päevast jätka-
te perekonnana inimkonna tähtsaimat 
etappi, viies edasi elu ja ühiskonda.

Perekond – see on ühised aru-
saamad, tegevused, otsused, eelar-
ve, lapsed, elamise tempo,  harrastu-
sed, vastutus...

Pulmapidu – ajalooliselt on see 
hüvastijätt poissmehe- ja neiupõlvega, 
vallalise eluga. Sellesse päeva kätketi 
alati kõik positiivne, sest seda peetak-
se terves maailmas ainult heade enne-
te ja abielu õnnistuste päevaks. Kõik 
tegevused, traditsioonid ning kombed 
olid õnneliku abielu ettevalmistuseks 
ning kauni kooselu toetuseks. 

Head abiellu astujad, tehke oma pul-
mast kaunis päev, just selline parim 
päev, nagu olete seda soovinud, na-
gu te olete ise selles elus elanud. Kuu-

 Martin Liivet. FOTO: www.compere.ee
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lake ka vanemaid, sõpru, aga kindlas-
ti neid, kes sellega igapäevaselt tege-
levad – professionaalseid pulmavane-
maid,  pulmakorraldajaid. 

Konsulteerige nendega ja otsige just 
seda, mis Teile endile sobib ja mida ta-

Pulmavanema filosoofiline 
mõtisklus pulmast

hate oma pulmapäeval näha ning ko-
geda. Mis sobib mõisapulma ei ole 
alati sobilik turismitalu pulmas ning 
vastupidi!

Ärge unustage ka kauneid, hea abi-
eluõnne endeid – vanu pulmakombeid! 



Kohtumiseks palun broneerige aeg.
Asume Telliskivi 62, Tallinn.

Gvido jewellery
gvido@gvido.eu
+372 502 9523

Gvido custom menswear
sille@gvido.eu
+372 5191 7778

ERATELLIMUSEL 
EHTEKUNSTNIKU 
EHTED JA DISAINERI 
ÜLIKONNAD.
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Tiia Tamberg
pulmakorraldaja 
Südamemaja agentuur
www.sydamemaja.ee

maksa pulmakorralduse 
eest Dagcoinis

Pulmakorraldus on lä
bi tegemas suurt uuendus
kuuri. Laiahaardelised muu
datused puudutavad nii no
tariaalseid tehinguid kui ka 
seda, kuidas pulmakorraldu
se eest tasuda saab. Uueks 
trendiks on saamas võima
lus maksta pulmakorralduse 
eest krüptorahas Dagcoin.

Pulmakorralduse täistee
nus – pulmade korraldamine 
algusest lõpuni on aeganõu
dev ettevõtmine. Pulmakor
raldaja eesmärk on muuta 

foto: 

Uus viis pulmakorralduse eest
maksmiseks: Dagcoin
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terve protsess kliendi jaoks 
võimalikult lihtsaks, kuula
tes kliendi soove ja hoolit
sedes selle eest, et pulma
päeval kõik planeeritu teh
tud saaks.

Eelarve on üks olulise
maid märksõnu pruutpaari 
jaoks ning sinna sisse kuu
lub ka tasu, mis läheb pul
ma korraldustiimile. Dagcoin 
toob noorpaaridele mitmeid 
uusi võimalusi, mis aitavad 
muuta pulmade korraldami
se soodsamaks.

Kõrged teenustasud on 
nuhtluseks

Ilmselt ei ole see saladus, 
et pulmade korraldamine on 
üpris kulukas. Tihti on noor
paaridele oluline iga sent, 
mida pulmadesse investee

ritakse. Siinkohal tõttab ar
munutele appi krüptoraha 
Dagcoin. Kasutades Dagcoi
ni, saab pulmade korralda
misel kokku hoida pankade 
teenustasudelt.

See võib esialgu tunduda 
veidi ootamatu kuluna, kust 
pulmade korraldamisel kok
ku hoida.

Tegelikkuses on see aga 
üks üpris suur kuluartik
kel, mida peaaegu keegi en
da pulmaeelarvesse sisse ei 
arvuta. Ainuüksi aastal 2018 
teenisid pangad 356 miljo
nit eurot puhaskasumit. See 
on peaaegu miljon eurot iga 
päev. Kasutades pulmade 
korraldamisel krüptoraha 
Dagcoin, saab kokku hoida 
enda panuselt sellesse üü
ratusse summasse.

Probleem teenustasude
ga seisneb selles, et need on 
üpris väiksed ja jäävad ena
musele märkamatuks. Kui 
aga hakata veidi lähemalt 
uurima, saab ilmselt igaüks 
aru, et need ei olegi nii süü
tud, kui esmapilgul tundub. 
Näiteks, tellides pulmadesse 
toitlustust, maksad esiteks 
teenustasusid, kui kannad 
raha toitlustusettevõttele. 
Nemad omakorda maksavad 
teenustasusid, kui ostavad 
kesklaost kokku toorainet, 
nagu liha, piim ja kartulid. 

Kesklaod omakorda mak
savad teenustasusid, kui os
tavad toorainet talunikelt. 
Talunikud omakorda maksa
vad teenustasusid, kui nad 
soetavad traktoritele kütust 
või ostavad seemneid. Selli



 Ootame Teid Tartus Eedeni Keskuses ja Rakvere Põhjakeskuses.
Salasõnaga ÄRIPÄEV on novembris kõik kihla- ja abielusõrmused -20%

Kontaktinfo:
740 7590 | kamee@kameeehe.ee |      KameeEhe

Müügil suur valik 
kihlasõrmuseid ja abielusõrmuseid.
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 Eelarve on 
üks olulisemaid 
märksõnu pruut-
paari jaoks ning 
sinna sisse kuu-
lub ka tasu, mis 
läheb pulma 
korraldustiimile. 

foto: 

ne kulutuste ahel on äärmi-
selt pikk ja igal sammul tee-
nib pank kasumit teenusta-
sude pealt.

Selliste kulutusahelate 
tagajärg on aga see, et meile 
märkamatult kasvavad kau-
pade ja teenuste hinnad, mi-
da me sisse ostame. Kui ko-
gu majandus kasutaks aga 
krüptoraha, saaksid põllu-
mehed liitri piima eest tea-
tud olukordades küsida ligi 
50% vähem raha.

Probleem teenustasude-
ga muutub aga veelgi suu-
remaks, kui tekib soov soe-
tada pulma eksootilisi kau-
nistusi või tooraineid. Tihti 
on tõeliselt eksootilised kau-
bad ligipääsmatud või üüra-
tult kallid. 

Dagcoin aitab ühendada 
eksootiliste kaupade toot-
jad otse lõpptarbijaga. Sel-
le asemel, et osta eksooti-
lisi kaupu üüratu juurde-
hindlusega kohalikult eda-
simüüjalt, tekib pulmakor-
raldajal võimalus võtta otse 
ühendust tootjaga. Seejärel 
saab pulmakorraldaja maks-

ta talle Dag coinides ja saada 
kaubad kätte kas või teisest 
maailma otsast, hoides kok-
ku palju raha. 

Dagcoiniga säästad teenus-
tasude arvel

Sääraste eksootiliste too-
dete- ja teenusepakkujate 
leidmisel saab pulmakor-
raldaja appi võtta Merchant 
Finderi aadressil merchant.
dagcoin.org. See on tööriist, 
mis aitab üle maailma leida 
kaupmehi, kes võtavad vas-
tu makseid Dagcoinides. Sel-
les suures andmebaasis lei-
dub erinevaid tooteid, mi-
da kohalikul turul ei pakuta 
ning mis aitavad muuta pul-
mad veelgi erilisemaks.

On tuntud fakt, et elame 
üha enam globaliseeruvas 
maailmas. Seetõttu oodatak-
se tihti kingitusi tuttavatelt 
üle terve maailma. Enamas-
ti saadetakse sellistes olu-
kordades kingituseks raha.

Välismaalt raha saates 
tuleb aga jälle silmitsi seis-
ta suurte teenustasudega 
ning sageli võib suur osa ra-

hast hoopis panga rahakot-
ti jõuda. Näiteks saates 1000 
dollarit USAst Eestisse, ka-
sutades Western Unioni, 
saab vastuvõtja kätte ainult 
741,60 eurot.

Kasutades sama tehin-
gu tegemiseks aga Dagcoi-
ne, on teenustasu üüratult 
väiksem – kõigest 0,0006 da-
gi ehk oktoober 2019 seisuga 
umbes 0,0002 eurot. See on 
suur sääst!

Mis on Dagcoin?
Dagcoin on 2017. aas-

tal Eestis loodud krüptora-
ha, mille eesmärk on muu-
ta digitaalne raha kättesaa-
davaks kõigile üle maailma. 
Vastupidiselt teistele krüp-
torahadele, nagu Bitcoin, ei 
ole Dagcoin mõeldud bör-
sil spekuleerimiseks, vaid 
reaalselt kasutamiseks. Selle 
eesmärgi saavutamiseks on 
Dagcoini arendusmeeskond 
pannud suurt rõhku krüpto-
raha kiirusele ning väikes-
tele ülekandetasudele. Tule-
museks on krüptoraha, mida 
on võimalik turvaliselt kasu-
tada igal pool üle maailma 
ning sekunditega soodsaid 
tehinguid teha.

Tehnoloogiad, nagu Da-
gcoin, on muutmas ka pul-
makorralduse valdkonda. 
Need aitavad paaridel sääs-
ta raha pulmade korraldami-
sel ning on toovad uuendusi 
kogu valdkonda.

On huvitav näha, kuidas 
tulevased noorpaarid neid 
võimalusi ära kasutavad 
ning milliseid pulmi nad kor-
raldavad, kasutades krüp-
toraha.

Lai valik naiste ja meeste pulmatantsukingi  
ekdance.ee

Showroom Ahtri 12, 6 korrus, kab 210 
Avatud E ja K kell 17.30 – 19.30

LEIA OMA UNELMATE 
PAAR



Saku mõis Tallinnast vaid 11 km kaugusel
Tseremoonia ja fotosessioon mõisas või pargis
Suursuguse miljööga Ballisaal (90 m²) 
kuni 120 külalisele
Palmisaal (65 m²) ja kaks ilusat salongi
Restoran Von Sackenmeck ja ÕlleSpa
Majutus väärika ajalooga majas 
(kuni 42 in, 11 tuba)
Maitsvad piduroad ja professionaalne teenindus
Terviklahendused unistuste pulmadeks
(sh esinejad, heli-, valgus-, erilahendused jms)

Lisainfo ja broneerimine
info@sakumois.ee
www.sakumois.ee

Juubelitammede tee 4
75501, Saku, Harjumaa

Tel +372 522 6068



Pulmadega on ikka nii, et 
pulmapäeva lõpuks süüak-
se pulmatort ära, pruut-
kleidi värv võib ajaga ka-
pis tuhmuda, ülikond jääb 
iga aastaga millegipärast 
üha kitsamaks, aga aeg 
jääb seisma teie pulmafo-
todel, videohetkedel, kuhu 
on pikitud sisse ka drooni-
lende üle tseremoonia- ja 
peokoha. 

Just  neil on  imepärane 
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3 amet imeest loovad sinu pulma 
lugu ehk uue pere arhiivi – 
fotograaf, videograaf ja droon! 

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

omadus keerata ajas taga-
si ning aidata seeläbi abi-
elupaaril meenutada imelisi 
hetki ühest elu kauneimast 
päevast – pulmapäevast.

Niisama oluline, nagu 
on teisedki tähtsad valikud 
oma pulmapäeval, siis just 
nii tuleb ka fotograafi vali-
misse hoolega suhtuda. Ku-
na fotograafia on olnud vii-
masel kümnendil väga po-
pulaarne hobi, siis on ole-
mas  väga palju tegijaid sel-
les vallas. 

Kindlasti on võimalik lei-
da endale sobiv fotograaf, 
kuid eks võimaluste rohkus 

teeb valiku tegemise küllalt-
ki  keerukaks. 

Eestis on palju tublisid 
fotograafe, kellest igaühel 
on oma n-ö pildikäekiri, kui-
das noorpaari eluhetki talle-
tada suurde aegade eluraa-
matusse. 

Kuigi pulmaeelarve võib 
olla väheste võimalustega, 
ei soovita ma pildistamist 
ära jätta, sest pulmapäe-
vast mälestusena jäävad fo-
tod kasvatavad oma väär-
tust ajaga. Väiksema eelar-
ve puhul võib fotograaf olla 
teiega koos lühema paketi 
alusel, mis tähendab pildis-

tamist enne tseremooniat, 
tseremoonia ajal, õnnitluste 
ajal ja veidi ka peo alguses.

Üks võimalus ka pika pul-
ma puhul on pildistaja tel-
lida pisut lühemaks ajaks, 
näiteks kuni avatantsuni. 

Sellisel juhul pildistab fo-
tograaf lühema aja jooksul 
intensiivsemalt ja saab sa-
muti kaardile hulga tähtsaid 
ja toredaid hetki. Rituaalse-
test tegevustest jääb pildis-
tamata vaid tordi lõikamine 
ja pruudipärja mahamängi-
mine, kuid  samas on ikkagi 
enamiku päevast jäädvus-
tanud kvaliteetne fotograaf.  
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Kindlasti teeb kogu eelarve 
soodsamaks  pulmapeo pi-
damine väljaspool tipphoo-
aega või tööpäevadel.

Olen pulmakorraldaja-
na näinud mitme fotograafi 
tööd pulmas ning kuulnud   
tagasiside korras noorpaari-
delt ka kiitvaid hinnanguid. 
Noorpaar peab tundma end 
pildistamissessioonil foto-
graafiga ääretult vabalt, aga 
selle tunde loomine kuulub-
ki tõelise profifotograafi käe-
kirja hulka.

Mis nippidega suudab foto
graaf noorpaari fotoses
siooni selliselt läbi viia, et 
piltidel kajastuks nende 
omavaheline keemia, tun
dehetked, armastus?

Oluline oleks, et noorpaar 
tunneks end kaamera ees 
vabalt ja siis ongi suhtlus 
noorpaariga kõige tähtsam 
ehk tuleb n-ö sõbraks saada.  
Tuleb tekitada omavaheline 
usaldusfoon, siis  sujub kõik 

lihtsamini.  Mõned fotograa-
fid eelistavad pildistada lii-
kumise pealt ehk emotsioo-
ni pildile saades. Kui noor-
paar pole varem pildistamas 
käinud, siis on soovitav teha 
eelnevalt proovipildistamist, 
et pulmapäeva pildistamine 
sujuks lihtsamini. 

Kuidas valida oma pulma 
fotograafi ja mida peaks 
valikut tehes eriti silmas 
pidama?

Fotograafi peaks valima 
stiili järgi, sest kõigil on väl-
jakujunenud oma käekiri. 

Kindlasti tuleb eelnevalt 
vaadata fotograafi tehtud 
tööde  galeriid, et veenduda  
tema sobivuses noorpaari  
pulma stiiliga. 

Viimastel aastatel on ol-
nud populaarne n-ö vinta-
ge-stiilitöötlus, mis tähen-
dab, et piltidel on rahulikud 
toonid, lisaks uudsena fil-
mi grain, kus pildid jätavad 
mulje, justkui need oleksid 
pildistatud vanaaegse kaa-
meraga. See on mõeldud 
noorpaaridele, kes on retro-
fännid.

Paljudele noorpaaridele on 
üllatuseks, et pulmakorral
daja soovitab pulmapäeval 
noorpaari esimese fotoses
siooni ära teha kohe pärast 
juuksurisalongi ja meikari 
käe alt läbi käimist. 

See on paljude fotograa-
fide soovitus, kuna siis jääb 
rohkem aega pildistamiseks. 
Aga saab teha pildistamist 
ka näiteks kohe pärast lau-
latust, kuigi siis tekib küsi-
mus, mida teha külalistega 
seni, kuni noorpaar pildis-
tab ja ajaliselt läheb kiireks. 
See on aga juba osava pul-
mavanema võtmeteema hea 
lahend leida.

Veel on võimalus, et teha 
ilupildid ligikaudu kuu aega 
enne pulmi juba proovimeigi 
ja -soengu ajal. Seni vähe ka-
sutatud variant on teha ilu-
pildi sessioon pärast pulmi, 
valitud kohas, siis saab aja-
liselt planeerida näiteks õh-
tul ja päikeseloojangu ajal 
ning siis ei pea enam mu-
retsema, kas kleit on pulma-
peo lõpuks ikka puhas, see-

 FOTO: Freepik
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ga saab fotosessiooni võtta 
pingevabalt.

Mida soovitaksid fotograa-
fid noorpaaridele oma ko-
gemustest lähtuvalt?

Paljude fotograafidega 
koostööd tehes on nad mul-
le nii mõnegi mõttetera poe-
tanud, mida nüüd saan rõõ-
muga uute noorpaaridega 
jagada.

Pildistamisel on väga olu-
line valgus ja sellepärast 
soovitavad fotograafid mõel-
da kõige muu hulgas läbi ka 
peokoha valguslahendus.  
Eriti ei soovitata neid värvi-
lisi diskovalgusteid või kui, 
siis ainult tantsuplatsi juu-
res, sest laudade juures jää-
vad külalised näost värvi-
lised. Laudadele soovitaks 
panna kas palju küünlaid või 
mõni sooja valgusallika (la-
tern, valguspallid vms).

Peokohas on soovitav ka-
sutada pulmastiilile kohast 
fotonurka, kus külalised saa-
vad end koos noorpaariga 
pildistada või lasta  endast 
pilti teha. Ruumi dekorat-

sioon on peokohas oluline 
faktor, sest see jääb piltidel 
taustana näha.

Fotograafia hinnateemaa-
tika 

Esmapilgul võib algne 
hind  tunduda suur, kuid te-
gelikkuses on pulmapäeva 
jäädvustamine ainult üks 
osa fotograafi tööst. 

Suurem töö algab siis, kui 
pulmapäev on juba läbi. Fo-
totöötlus on peen käsitöö, 
kus iga pilt käib fotograafi 
pintsli alt läbi. Lihvi ei saa 
mitte näonahk ja silmaalu-
sed, vaid ka pisikesed pul-
maäpardused (alates plek-
kidest riietel, lõpetades kuu-
muses sulama hakanud tor-
dikaunistusega).

Keskmiselt kulub foto-
graafil ühe täispika pulma 
töötluseks 3–5 tööpäeva. 60–
80 tundi fototöötlust pluss 
pulmapäeva tunnid. Kui töö-
tasu jagada tunnitasuks, siis 
ei tundugi see summa enam 
nii suur.

Pulmapildid saadakse 
seega kätte umbes 1–3 kuud 
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Noorpaar peab 
tundma end pil-
distamissessioo-
nil fotograafiga 
ääretult vabalt, 
aga selle tunde 
loomine kuulubki 
tõelise profifoto-
graafi käekirja 
hulka.

pärast pulmi, olenevalt foto-
graafi töö rohkusest. 

Nõutud pulmafotograafil 
on tööde esitamise aeg pi-
kem, kuna töid saab ta teha 
ikka ainult pildistamise jär-
jekorras.

Ilusad pulmafotod võib 
koondada kaunisse albumis-
se või siis mitu suuremat fo-
tot koduseinale raamida. Ke-
naks tavaks on saanud ka 
väikeseformaadiliste fotode 

saatmine pulmakülalistele 
tänukaartidena. 

Fotograafid annavad kaa-
sa töödeldud fotofailid ja 
noorpaaril on alati võimalus 
ise laborist tellida vajaliku 
suurusega fotod. Fotograa-
fid soovitavad kasutada pul-
maalbumis erineva suuruse-
ga pilte, näiteks ilu- ja grupi-
pildid suuremalt, teised siis 
näiteks postkaardi formaa-
dis. Kindlasti annab kena 
tulemuse ka pulmaraamatu 
trükkimine. 

See annab kujundami-
seks rohkem võimalusi, saab 
kasutada ka tekste. Raa-
matut on samuti võimalik 
noorpaaril endal koostada, 
sest on olemas nii vabava-
ralisi kui ka tasulisi kujun-
dusprogramme. Loomulikult 
saab selle kõik tellida ka fo-
tograafi või tema koostöö-
partnerite käest. 

Kas paberfoto või digifoto?
On erandeid, aga tege-

likult kasutab enamik foto-
graafe pildistamiseks digi-
taalkaameraid ja fotograaf 
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annab oma töö üle digi-
taalsel kujul, fotofailidena 
DVD-l. 

Kindlasti tuleb saadud 
plaat dubleerida, veel pa-
rem kui kopeerida näiteks 
välisele kõvakettale. Lõpp-
tulemus võiks aga ikkagi ol-
la paberil ja albumis, pulm 
on ju klassikaline rituaal ja 
korralik köidetud fotoalbum 
üks selle osa. 

Videograaf koos drooniga
  Tihti toimetab pulmas ju 
veel üks tegelane, kes mä-
lestustega tegeleb – vi-
deomees, viimastel aasta-
tel videograafi nime all, et 
jäädvustada unustamatuid 
kaadreid maa ja taeva va-
helt. 

Pulmavideo on läbimõel-
dud film pulmast, mille ees-
märk on jutustada armastu-
se kroonimise päeva, pulma-
päeva lugu ning anda vaa-
tajatele võimalikult kena vi-
deojäädvustus ühest elu ilu-
saimast tipphetkest.  

Videograafide eesmärk 
on jäädvustada pulmafilm 
võimalikult hea kvaliteedi-
ga, mida oleks võimalik vaa-
data ka aastate pärast ning 
ikkagi tunda, nagu oleks see 
juhtunud alles eile.  

Eesti pulmas peetak-
se millegipärast fotograa-
fi tähtsamaks, vene pulma-

des kipub vastupidi olema.   
Need on väga erinevad as-
jad, ehkki tegelevad mõle-
mad mälestuste loomise-
ga. Kui plaanid palgata oma 
pulma mõlemad, on  siinko-
hal anda mõned head soo-
vitused. 

Esmalt, katsu leida kind-
lasti videomees, kes teab, 
kuidas pulmas toimetada. 
Teleoperaatori tööstiil on vä-
ga erinev sellest, mis pulma 
sobiks. Head pulma video-
graafid on  üldse väga tõsi-
sed tegijad, kuna nad pea-
vad keerulistes valgusolu-
des saavutama väga kvali-
teetse tulemuse. 

Kõige selle juures peavad 
nad samuti nagu fotograaf 
jääma võimalikult märka-
matuks. On üsna häiriv, kui 
pulm muutub filmivõteteks. 
See viimane kipub telemees-
tel probleemiks olema, sest 
nende tavatöös pole nähta-
matuks jäämine ju vajalik. 
Ka oleks vajalik, et video ja 
foto oleks suutelised oma-
vahel kenasti koostööd te-
gema, kõikide komplektide 
puhul ei pruugi see sugugi 
õnnestuda.   

Heade piltide seisukohast 
on oluline roll ka pulmavane-
mal. Hea ja kogenud tegija-
na saab temast justkui tii-
mi juht. Bänd läheb niikuinii 
peale siis, kui pulmaisa üt-

leb, aga ta annab ka foto- ja 
videograafidele märku, mil-
lal on tal kavas mõni oluline 
üritus läbi viia, ja see tagab 
selle, et nii ei magata mida-
gi olulist maha.

Paaril viimasel aastal on 
videograafide tiim suurene-
nud ja seda just drooniga fil-
mija näol.

Mehitamata õhusõiduk 
on tänapäeva pulmas väga-
gi populaarne ja aitab pulmi 
jäädvustada täiesti uue nur-
ga alt – õhust nii videona kui 
ka fotodena.

Kui veel mõnda aega 
tagasi oli ainus võimalus 
õhust filmimiseks rentida 
koos juhiga helikopter, siis 

tänapäeval on raadio teel ju-
hitavad droonid ja minikop-
terid tegemas videomaail-
mas revolutsiooni.

Kaugjuhitav droon on väi-
ke ja piisavalt hästi juhitav, 
et lennata näiteks hoone-
te ja puude vahel, korvpalli-
väljaku või väikese järve ko-
hal ning samuti on droon pii-
savalt kiire, et jälitada sõit-
vat autot.

Drooniga õhust filmitud 
pulmavideo lisab pulma 
jäädvustamisele täiesti tei-
se dimensiooni ja on pulmas 
üks emotsionaalsemaid het-
ki, kui kergelt sahisev droon 
lendab üle looduskauni tse-
remooniapaiga.



TASUTA 
hammaste valgen-
damise konsultatsioon.
-10% soodustus hammaste 
valgendamise protseduurile!
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Kui esmased ettevalmis-
tused eelseisvaks tähtpäe-
vaks on juba tehtud, tuleb 
paljude teiste vajalike tege-
vuste seas leida sobiv toit-
lustaja või toitlustusfirma. 

Palju on neid entusiast-
likke inimesi, kes ise põhja-
tust internetiavarusest infot 
otsides või ka tuttavate kau-
du kogemusi uurides sobi-
va valikuni jõuavad, kuid on 
ka neid, kes pöörduvad sel-
le palvega kohe peokorralda-
ja poole. Viimane variant on 
kahtlemata ka riskivabam. 
Paljudel peo- või pulmakor-
raldajatel on olemas kindlad 

ja usaldusväärsed koostöö-
partnerid, kellega on oma-
vahelist koostööd lihvitud 
juba aastaid. 

Suures infohulgas orien-
teerumiseks on abiks te-
lekokk Sven King-Azoja-
ni näpunäited, missugused 
on pulmaõhtusöögi menüü 
koostamise põhimõtted, kui-
das rõhutada peo tipphetki, 
planeerida toidukoguseid, 
millised võiksid olla näidis-
menüüd, peojoogid ja kuidas 
katta laud.

 Sven King-Azojan: Iga 
sündmus on oma külaliste 
või kontseptsiooni poolest 
erinev. Toitlustuspakkuja va-
jab võimalikult palju eelin-
fot iga planeeritud sündmu-
se iseärasuste kohta, et väl-
ja pakkuda parim võimalik 
lahendus. Enne tellimist tu-

 FOTOD: Freepik.com

leb paika panna sündmuse 
toimumise orienteeruv aeg 
ja leida selle läbiviimiseks 
sobilik koht. Kui need kaks 
olulist punkti on läbi mõel-
dud, on suurem eeltöö ka ära 
tehtud. Just sobiva koha va-
lik on väga oluline mõlema-
le osapoolele sellepärast, et 
paljuski sõltuvad teenuse 
maksumus ja teeninduskäi-
gu ülesehitus just peokohast 
ja selle tingimustest. 

Paljud peokohad rendivad 
ruume terviklahendusena, 
st ruumid on möbleeritud ja 
toitlustusfirma esindajal ei 
ole vaja pakkumist koosta-
des mõelda muule kui pak-
kuda välja sobiv menüü ja 
teeninduse lahendus. 

Tellija jaoks tähendab see 
aga paremat esmast ülevaa-
det võimalike kulutuste koh-

 Toitlustus-
pakkuja vajab 
võimalikult palju 
eelinfot iga pla-
neeritud sünd-
muse iseärasus-
te kohta, et välja 
pakkuda parim 
võimalik lahen-
dus. 

foto: Hea pulmapidu on 
maitseelamustega pulmalaud 
ehk catering ja menüü koostamise 
põhimõtted
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ta ning kindlustunnet, et 
väljapakutud menüü servee-
rimisel ei teki hiljem takis-
tusi, kui selgub tegelik peo-
koht. On vana tõde, et mida 
varem, seda parem. Seega 
isegi juhul, kui peokoht pai-
ka pandud ja esmane kind-
lustunne olemas, ei tasuks 
catering’i tellimist kindlasti 
viimasele hetkele jätta. Suu-
remate pulmade puhul võiks 
esmase infovahetuse toitlus-
tusfirma esindajaga teha ju-
ba 4–6 kuud varem.

Olulist rolli mängib kind-
lasti ka eeldatav külaliste 
arv. Esmast tellimust tehes 
on küll raske alati 100% pai-
ka panna täpset arvu, kuid 
pigem tasuks arvestada väi-
kese varuga, sest kõik ca-
tering-firmad lubavad seda 
numbrit korrigeerida ka mõ-
ni päev enne sündmuse toi-
mumist

Pulmapeo toitlustamisel 
leidub mitmeid kombinee-
ritud serveerimislahendusi, 
kuidas tagada kõigi külalis-
te rahulolu toiduvaliku kät-
tesaadavusel. Selle lahen-
duse paikapanemiseks jõua-
me aga tagasi kõige esime-
se ja olulisema punkti juur-
de – kõik saab alguse peo-
koha valikust. 

Toon lihtsa näite ühest 
suvisest pulmapeost vana-
vanemate Eesti-aegses talu-
hoovis, kuhu oli paigaldatud 
suur peotelk. Oleks ju koha-
tu ehitada telgi alla suursu-
gune buffee-laud, mis ümb-
ritseva miljööga üldse kok-
ku ei sobi ning tekitab selle-
ga telginurka ummiku het-
kel, mil pulmaisa külalised 
laua juurde palub. 

Sellise telgilahendusega 
pulmapeo puhul soovitame 
serveerida külmad suupis-
ted pikale lauale, juhul kui 
tegemist on nn pika laua 
pulmaga, ning sooja söö-
gi liudadega lauda. Suvisel 
ajal julgen noorpaarile alati 
soovitada lisaväärtusena, et 
peoroog valmistatakse küla-
liste silme all peopaigas ko-
hapeal. 

Paar pikkade valgete 
mütsidega kokapoissi, kes 
kõlisevate pokaalide taus-
tal grilli taga toimetavad 

ning õhus lendlev lihalõhn 
on hoopis midagi enamat kui 
lihtsalt lauda toodud vaagen 
küpse liha ja kartulitega.

Pearoa serveerimist võib 
korraldada ka selliselt, et 
kõik praed serveeritakse in-
dividuaalselt, kuid see te-
kitab külalistes pigem pea-
lesurutud tunde ja seetõttu 
seda lahendust pulmapidu-
de raames väga tihti ei ka-
sutata. Selline lahendus on 
ka tellija jaoks alati kulukam, 
sest tuleb arvestada lisatöö-
jõuga, kes toidu abiruumides 
välja paneb, ning täiendava-
te abilistega ka ettekandmi-
sel, et kõik külalised saak-
sid mõistliku aja vältel tee-
nindatud.

Külmade toitude serveeri-
misel on kõige traditsioonili-
sem lahendus selline, et ko-
gu valik on kohe külalistele 
kaetud laual ning seda va-
likut täiendatakse peo käi-
gus. Võimalik on serveerida 
külma toidu valik ka buffee-
lauale, kuid sellega kaob õi-
ge pulmapeo sära, sest puu-
dub lookas laud. Lahendusi  
on erinevaid, kõige sobiliku-
ma saab koostöös noorpaa-
ri ja nende nägemusega ala-
ti välja selgitada. Sisuliselt 
tähendab see tellija jaoks 
suurt kokkuhoidu nii ajali-
ses kui ka rahalises väärtu-
ses, kui küsida kohe pakku-
mist n-ö täisteenusele.

 Tänane catering-firma on 
igati innovaatiline, pakku-
des kõiksugu lisateenuseid, 
et muuta sellega tervikliku 
teenuse kättesaadavus telli-
ja jaoks eriti mugavaks.

Tänasel päeval pakuvad 
catering-firmad erinevaid li-
salahendusi nii mööbli, tel-
kide kui muu inventariga. Li-
saks on võimalik tellida lille-
seaded, lasta trükkida kut-
sed, kujundada peoruume 
jne. Ühesõnaga – tänane ca-
tering-firma on piisavalt in-
novaatiline, et leida lahen-
dus iga tellija soovidele. 

Kuid nagu vanasõna üt-
leb, et iga kingsepp jäägu 
oma liistude juurde – nii ka 
siin. Peenemad lahendused, 
nagu heli- ja valgustehnika, 
külaliste transport ja muud 
lisateenused, jäetakse siis-

ki lõppfaasis oma ala spet-
sialistide kanda.

Kuidas leida õige toit-
lustaja? Meie interaktiivses 
ühiskonnas tekitab infotul-
va enamasti internet, kus 
teadliku kasutajana ringi 
navigeerides ongi hea või-
malus leida see õige valik. 
Paljud peoteemalised por-
taalid ja blogid sisaldavad 
rohkelt kommentaare ja ar-
vustusi ühe või teise teenu-
sepakkuja kohta, mille põh-
jal esmased järeldused teha. 
Kui aga leidub oma tuttavate 
seas keegi, kes kas või oma 
töö tõttu peab pidevalt toit-
lustusteenust tellima, siis 
tasuks kindlasti nõu küsida.    

Proovisöömine
Mõned peokohad teevad 

soovi korral nn proovisöömi-
se nende juures aja bronee-
rinud pruutpaaridele. See ei 
ole küll väga populaarne tä-
nases Eestis, kuid sellesse 
tasub noorpaaril investee-

rida. Reeglina viibib proo-
visöömise juures ka peakokk 
isiklikult. See annab võima-
luse kogeda peokoha köö-
gipoolt ja valida välja enim 
meeldivad toidud. Sama keh-
tib ka pulmatordi puhul. 

Mõned firmad pakuvad 
proovitordi söömist koha-
peal või siis saadetakse tü-
kid pulmaagentuuri, kelle-
ga koostöös pulmapidu te-
hakse.

Kokkuvõtlikult tahaks 
öelda sellised õpetlikud sõ-
nad, et julge pealehakkami-
ne on pool võitu. Olen enam 
kui kindel, et paljud, kellel 
plaanis omal käel korralda-
da mõni väiksem sündmus 
või isegi pulmapidu, saavad 
sellega ideaalselt hakkama, 
aga kui tekib väikegi kaht-
lus, et kogu protsess ei su-
ju nii, nagu plaanitud, ärge 
kartke pöörduda asjatund-
jate poole, sest nemad tea-
vad, kuidas teha nii, et asi 
õnnestuks!
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Üheks oluliseks osaks pul-
mapeo õnnestumisel on 
muusika. Soovitan pulma 
planeerimisel mõelda muu-
sikale kolmes etapis: muu-
sika registreerimisel/lau-
latusel, muusika aktiivsel 
pulmaajal ja muusika hilis-
ööl, kui pidutsema jäävad 
viimased külalised.

muusika registreerimisel/
laulatusel 

Paljudes ametlikes koh-
tades, näiteks Õnnepalees, 
on kohapealt võimalik tel-

lida muusikuid või lasta 
muusikat plaadilt. Kirikus 
saab korraldada orelimän-
gu või kutsuda kohale sobi-
vad muusikud.

Ka mõnes muus pruutpaa-
rile olulises kohas (looduses, 
peoruumis) saab muusi-
ka valikul kasutada erine-
vaid variante. Igal juhul on 
ilus, kui tseremooniat saa-
dab mõni naturaalpilli(de)ga 
muusik, duo või trio. 

Kaunil hetkel võivad ol-
la teie valitud laule laulmas 
solistid või üksikartistid. See 
meeleolu, mis sellistel het-
kedel tekib, jääb meelde elu 
lõpuni nii noorpaarile kui ka 
külalistele. Võib-olla on teie 
sõprade seas muusikaande-
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Mis on tseremoonia- ja pulmamuusikute ülesanne pulmas?

ga inimesi, kes saaksid sel 
tähtsal hetkel teid muusi-
kaga rõõmustada? Kui ela-
vaks muusikaks võimalust 
ja soovi ei ole, siis sobib las-
ta teie lemmiklaulu või mõn-
da muud olulist muusikapa-
la ka plaadilt. Siinkohal ta-
sub lihtsalt kindlasti meeles 
pidada, et näiteks looduses 
tseremooniat tehes ei pruu-
gi elektri leidmine alati kõi-
ge lihtsam olla. 

Tseremooniamuusikaks 
sobivad väga hästi meie 
eesti klassikalise muusika 
meistrid, kes hea meelega 
tulevad ilusale üritusele kau-
nist muusikat esitama. Nen-
deks võivad väga hästi olla 
triod ja kvartetid, kelle kont-

rabassi- ja viiluhelide saatel 
toimub pidulik tseremoonia.

Aga pulmapeol esitatav 
muusika on juba keerulisem 
temaatika, sest valikuid on 
väga palju. Eestis on pal-
ju häid bände, alates truba-
duuridest ja lõpetades suur-
te koosseisudega. Alati pa-
neb asja paika peo eelarve. 
Kui eelarve on priske, siis 
saab pulma kutsuda vabarii-
gi mastaabis tuntud artiste.  

Kindlasti peab noorpaaril 
olema võimalus bändi kuu-
lata! Igal bändil on oma ko-
duleht, kus ka muusikalised 
näited olemas. Reeglina võib 
neid artiste kohata ka avali-
kel üritustel – restoranides, 
pubides, klubides jne. Soo-
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vitan võtta bänd, kus on või-
malikult palju naturaalpille: 
trummid, kitarrid, puhkpil-
lid. Selline kooslus annab pi-
dulikkusele erilise rõhu!  

Praegused ühe- või kahe-
mehebändid on teinud oma 
lugudele korralikud põhjad 
(fonogrammid), mille peale 
lauldakse ja mängitakse ka 
veel mõnda pilli (näiteks ki-
tarr, saksofon, suupill jne). 
Selliseid bände julgeb ala-
ti soovitada, kuna põhjad on 
tehtud korralike pillidega ja 
sound on hea. 

Tõsiseltvõetav bänd män-
gib ka teie lemmiklugusid – 
korralik muusik suudab kii-
resti selgeks õppida loo, mi-
da tahate oma pulmas kuu-
lata, loo, mille saatel saate 
teha avavalsi jne. Kindlasti 
peab olema bändil ka korra-
lik helitehnika. 

See aeg, kui tuldi kahe 
väikse kõlariga statiivi ot-
sas, hakkab otsa saama. 
Jah, need kaks väikest kõ-
larit mängivad piisavalt kõ-
vasti, et lärmi teha, kuid il-
ma bassikõlarita (subwoo-
fer) on asi lahja, muusika ei 
kõla mahedalt. 

Bassikõlar ei tähenda ala-
ti, et muusika peab kurdista-
ma, vaid ikka seda, et muu-
sika kõlab ka vaikselt män-
gituna kvaliteetselt ja väldib 
ülevõimendamist, mis on ta-
valine kahe väikse kõlariga 
bändide juures. Hea on kõi-
ke seda muusikute käest eel-
nevalt küsida. Kasuks tuleb, 
kui bändil on ka valgusteh-
nika. Piisab par-tüüpi pro-
žektoritest, mis valgustavad 
esinejat – samuti on tore nä-
ha muusikute seljas esine-
miskostüüme. Kui aga peo 
eelarve ei võimalda kutsu-
da head bändi, siis võtke pa-
rem DJ. Vilets bänd võib ter-
ve pulmapeo kihva keerata. 

Vahel on entusiastlikud  
noored muusikakooli õpila-
sed teinud nii tseremoonial 
kui ka pulmapeol niivõrd la-
hedalt head muusikat ja sel-
lise feeling’uga, et nende 
tehniline mängutase ületab 
mitmeti nii mõnegi tuntud 
bändi taseme. Selline muu-
sikaline kooslus suurt hinda 
ei küsi, sest nad on alles oma 

muusikutee alguses. Noorte 
vitaalsus kandub publikuni, 
tekib sünergia ja peo lõpptu-
lemus on suurepärane!

Millised peavad olema kri-
teeriumid diskorile?

DJ (diskor) on inimene, 
kes on muusikaga kursis ja 
omab suuri kogemusi rahva 
tantsitamisel. 

Pulmas mängides peab 
DJ tunnetama kogu pul-
maseltskonda, kuhu kuulu-
vad ka vanema generatsioo-
ni esindajad. Pulmaturul on 
pulmavanemaid, kes ise ka 
DJ teenust pakuvad. Seal-
juures saavad nad mõlema 
ülesandega hästi hakkama, 
kuid ka siin peab olema et-
tevaatlik. Nii mõnigi komp-
leksteenuse pakkuja on hu-
vitatud töö endale saami-
sest, lubades kokku maad 
ja ilmad, aga kui läheb rah-
va tantsitamiseks, lastakse 
muusikat arvutis kokku pan-
dud playlist’i alusel ning vä-
ga kahtlase tehnikaga. Ala-
ti kinnitab korralik DJ oma 
pakkumises ka kvaliteetse 
heli- ja valgustehnika ole-
masolu.  

Hea diskor omab origi-
naalplaate või siis litsentsi-
tud muusikat (reprolitsents) 
ega tegele piraatlusega. See 
on hea tava. Nii nagu heal 
muusikul on firmapill, on 
heal DJ-l korralik fonoteek, 
mida ta ei pea häbenema. 

DJ peab omama rahva-
tunnetust, millal on õige 
hetk teatud lugu mängima 
panna ja publik kaasa haara-
ta. Suure lisaväärtuse annab 
diskorile hea miksimise os-
kus ja stabiilse helikvalitee-
di tagamine sündmuse käi-
gus. DJ, kes esineb pulmas, 
ei peaks ka mikrofoni pelga-
ma, kuigi seda spetsiaalselt 
temalt nõuda ei saa.    

Hea diskor ei häbene ku-
nagi teile näitamast oma 
fonoteeki ja on alati val-
mis mängima pulma-
des ka teie koostatud 
playlist’i. Kindlasti on 
hea DJ tööl kuskil 
klubis(resident 
DJ). Saate teda 
seal in action 
(töös) näha ja 

otsuse tegemine on märk-
sa kergem. Õige DJ saab 
hea meelega teiega kokku, 
kuulab ära teie soovid, val-
mistab teie lemmiklugudest 
omale playlist’i, kutsub teid 
ka kuulama, vaatama, kui-
das ta rahvast tantsitab.  

Muusika hilisööl ehk af-
tekas. Sõltuvalt, mis kella-
ni ansambel või DJ mängi-
vad (enamasti näiteks kel-
la 1–2ni), võib vaja minna ka 
lisamuusikat, sest peosaa-
li jääb külalisi, kes tahak-
sid veel pidu panna. Kui tea-
te, et pulmarahvas on väga 
tantsuhimuline, siis on soo-
vitav ansamblilt juba kok-
kuleppeid tehes uurida, kas 
nad saavad vajadusel män-
gida ka kauem (seejuures 
leppige kokku aeg ning li-
satasu suurus). Nii saate ise 
või saab pulmaisa peo käi-
gus bändile märku anda, 
kas lisa plokk 
on vajalik.  
Kui eelarve 
kannatab, 
siis võib 
pärast an-
samblit jät-
kata DJ.  

Enamas-
ti on aga 
nii, et noor-
paar teeb 
eelnevalt 
playlist’i ar-
vutisse ning 
mõni sõpra-
dest hoolit-
seb, et see 
saaks käi-
ma. Hilis-
öise peo 
puhul 

on oluline aga meeles pida-
da, et ka disko jaoks on va-
ja helitehnikat. Kui bändil 
on kaasas oma helitehnika, 
siis tahavad nad selle lõpe-
tades kokku panna (kui te ei 
ole kokku leppinud teisiti). 
Kui peokohas on olemas heli-
tehnika, siis veenduge enne 
pulma, et see toimib. Muide, 
tihtipeale julgeb noorpaar 
alles nüüd end ka veidi va-
bamalt tunda ning sõprade-
ga üheskoos kõvasti tantsu 
lüüa – seega valige vastav 
muusika! Kokkuvõttes lähtu-
ge muusika valikul oma soo-
videst ning rääkige need lä-
bi pulmavanemaga, kes os-
kab nõu anda, mis erineva-
tes olukordades kõige pare-
mini toimib.  

vitatud töö endale saami-
sest, lubades kokku maad 
ja ilmad, aga kui läheb rah-
va tantsitamiseks, lastakse 
muusikat arvutis kokku pan-

playlist’i alusel ning vä-
ga kahtlase tehnikaga. Ala-
ti kinnitab korralik DJ oma 
pakkumises ka kvaliteetse 
heli- ja valgustehnika ole-
masolu.  

Hea diskor omab origi-
naalplaate või siis litsentsi-
tud muusikat (reprolitsents) 
ega tegele piraatlusega. See 
on hea tava. Nii nagu heal 
muusikul on firmapill, on 
heal DJ-l korralik fonoteek, 
mida ta ei pea häbenema. 

DJ peab omama rahva-
tunnetust, millal on õige 
hetk teatud lugu mängima 
panna ja publik kaasa haara-
ta. Suure lisaväärtuse annab 
diskorile hea miksimise os-
kus ja stabiilse helikvalitee-
di tagamine sündmuse käi-
gus. DJ, kes esineb pulmas, 
ei peaks ka mikrofoni pelga-
ma, kuigi seda spetsiaalselt 
temalt nõuda ei saa.    

Hea diskor ei häbene ku-
nagi teile näitamast oma 
fonoteeki ja on alati val-
mis mängima pulma-
des ka teie koostatud 
playlist’i. Kindlasti on 
hea DJ tööl kuskil 
klubis(resident 
DJ). Saate teda 

in action
(töös) näha ja 

satasu suurus). Nii saate ise 
või saab pulmaisa peo käi-
gus bändile märku anda, 
kas lisa plokk 
on vajalik.  
Kui eelarve 
kannatab, 
siis võib 
pärast an-
samblit jät-
kata DJ.  

Enamas-
ti on aga 
nii, et noor-
paar teeb 
eelnevalt 
playlist’i ar-
vutisse ning 
mõni sõpra-
dest hoolit-
seb, et see 
saaks käi-
ma. Hilis-
öise peo 
puhul 
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Kui pidulik abielutseremoo-
nia ja pulmapidu on ühes 
kohas, näiteks mõisas, ja 
pulmarong ei kuulu noor-
paari soovide hulka, siis 
kaob ära ka vajadus pulma-
auto järele. 

Kui aga tseremoonia ja 
peokoht on erinevates pai-
kades ning plaan sõita ka 
pulmarongis, mille ajal saa-
detakse ära neiupõlvenimi, 
pannakse lukku südamed ja 
seotakse kurepesaposti kül-
ge lint pere juurdekasvu ees-
märgil, on kindlasti vaja pul-
maautot.

Pulmaauto võib tulla 
noorpaarile järele otse kodu-
maja ette ja sõita sealt eda-
si kas fotosessioonile või tse-
remooniale/laulatusele. Pul-
maauto sõit lõpeb pulmama-

foto: 

jas või noorpaari  mesinäda-
latele saates. Pika pulma-
päeva puhul on auto kasu-
tusaeg 5–6 tundi. Erinevate 
autode puhul on suur valik, 
mis algab peo stiilist.

Pruutpaari jõudmine peo- 
või tseremooniapaika võiks 
toimuda meeldejäävalt, va-
litagu selleks siis luksuslik 
limusiin, romantiliselt aja-
loohõnguline oldmobile, uh-
ke hobukaless või humoori-
kas Zaporožets.

Tore on koos kallimaga 
pulmateemaga sobiva sõi-
duki otsinguil lasta fantaa-
sial lennata.

Eestimaa kõige esindus-
likumast tõldautode kollekt-
sioonist saab valida pulma-
autoks näiteks sajandiva-
nust autoilu demonstreeri-
vat Ford T Touringu aasta-
test 1921, 1923, mis on kogu 
autoajastu kuningaks, pak-
kudes tasast, kindalt ja peh-
met sõitu. 

Aaastast 1927 pärit Chev-
rolet Capitol või Buick Mo-
del 27 on mõlemad  tõeli-
selt  luksuslikud automobii-
lid, mis sobivad suurepära-
selt unustamatuks pulma-
sõiduks. Fordi Willys Knight 
aastast 1929 sõidab nii vaik-
selt, et autos saab isegi enne 
suursündmust veidi tukku-
da, kui pulmaärevus on vei-
di väsitanud. Pierce Arrow 
aastast 1929 meeldis omal 
ajal mitmetele filmistaari-
dele ja pakub tähtsal päe-
val just seda filmistaarilik-
ku enesetunnet.

Samuti võib valida vana-
de autode pargist näiteks  
kunagiste riigipeade lem-
miku Nash Ambassadoré’i 
aastast 1932 või Hollywoo-
di staaride sõiduki Chevro-
let Bel Airi. Kollektsioonis  
on esindatud lai valik BMW 
autosid aastatest 1958–1990.

Mitmed noorpaarid on 
aga vaimustuses meie lähi-

ajaloo populaarsetest auto-
dest. Kui pulmastiil on pä-
rit nõukogude ajast, siis lei-
dub Eestis ka selliseid vali-
kuid nagu näiteks rahvaau-
to Moskvitš 401 (1957), oma-
aegne esindussõiduk GAZ 
13 Tšaika (1961),  filmimenuk 
“Briljantkäsi” auto Moskvitš 
408, kolhoosiesimeeste lem-
mik GAZ 24-10 Volga (1985–
1994) kuni uuemate Žigu-
lideni välja, mille tootmis-
aastad jäävad 1982–2012 
vahele.

Pulmakorraldajana olen 
teinud rahvuslikus stiilis 
1980. aastate pulma, kus 
noorpaar ise oli rahvariie-
tes. Pulmaautoks oli täies-
ti heas vormis nõukogude-
aegne valge Zaporožets ning 
pruudikimbu ja autoseade 
moodustasid karikakrad ja 
rukkililled. Kui peokoht toe-
tab ajastu stiili, siis on see 
väga vahva nostalgialaks.

NSVLi aega esindavad 

Limusiinide 
kõrval  sõidutavad 
noorpaare ka Zaporožetsid ja 
hobukalessid!

 FOTOD: Freepik.com
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täna autorendifirmades sel-
lised autod nagu parteilas-
te limusiin ZIM, mille muu-
dab eriliseks tema suurus 
ja massiivsus, pulmaauto-
de klassika ehk omaaegsete 
kolhoosiesimeeste unistus – 
mustad ja valged vanad Vol-
gad ja GAZ 13 Tšaika. 

Meeldivalt üllatas vii-
mati autorenditurul Merce-
des Benz 170V Cabriolet B 
(1936) mis on kahe ukse ja 
nelja küljeaknaga 1,7-liitrise 
bensiinimootoriga sõiduk, 
mis on õnnestunud taasta-
da originaalmudeli koha-
selt. Auto mootoril on 38 ho-
bujõudu, neljakäiguline ma-
nuaalkäigukast, vaikne nur-
ruv mootori hääl, kütuseku-
lu 9–11 liitrit 100 km kohta ja 
kiiruseks 70–80 km/h. 

Kord oli noorpaaril endal 
üliäge kahekohaline Cor-
vette, mis pärines 1970nda-
test ja roolis oli peigmees 
ise. Ühel kuumaval suvepäe-
val oli pulmasõidukiks moo-
torratas, mida juhtis jällegi 
peigmees ise. Ehitud moo-
torrattal mõjus noorpaar 
ülimalt stiilselt. Mida ainu-
laadsem ja teistest erinevam 
peostiil, seda toredam ja ül-
latavam võib olla ka pulma-
sõiduk.

Tänapäeva moodsates 
pulmades on kõige enam le-
vinud kas täiesti uued au-
tod või luksuslimusiinid. Esi-
mest gruppi esindavad sel-
lised luksusautod nagu S-
klassi Mercedes-Benz, 7-see-
ria BMW ning Audi A8, täna-
päevane Chrysler PT Crui-
ser jpt.

Luksuslikumate limusii-
nide valik on väga suur: val-
ge nahksisuga punane kab-
riolett Cadillac Eldorado, üli-
pikk kabriolett Cadillac De-

ville Convertible, suure ja 
ruumika kupeega ning laia 
tagumise istmega Lincoln 
Continental Mark IV Coupe, 
elevandiluuvalge tumepuna-
se nahksisuga Ja guar XJ6, 
üleni valge nahkkatusega li-
musiin, Cadillac Fleetwood, 
Ford Excursion, Lincoln Na-
vigator, Volvo 940, suur klas-
sikaline luksusauto Lincoln 
Town Car Cartier, “vanaaeg-
ne” hele Chrysler New Yor-
ker, täielikult taastatud Ja-
guar Mark VII, must Jaguar 
ja suur ameerikalik pulma-
auto Buick Le Sabre. 

Uunikume rentides pea-
te arvestama võimaliku as-
jaoluga, et need silmale vä-
ga eksklusiivsed autod sage-
li kas ei pea väga pikka pul-
masõitu vastu või tarvita-
vad hirmpalju kütust. Ees-
tis on piisavalt autoparke, 
kus leiab igaks ürituseks so-
biva transpordivahendi. Ja 
mitte ainult pulmaautoks, 
vaid ka näiteks enne pulmi 
poissmeeste- ja tüdrukute-
õhtu jaoks. 

Saab tellida limuparty 
bussi, mis näeb välja nagu 
diskoteek, kus laser-show 
saatel saab tantsida või 
meeleolukalt sõita järgmi-
sesse peokohta. Limuparty 
buss on viimasel ajal väga 
populaarne laste ja noor-
te sünnipäevade pidamisel, 
sest bussi saab tekitada ko-
gu peomelu koos söögi-joogi 
ja muusikaga. 

Kui pidu pole väga suur 
ja külalisi vaid 8–20, siis on 
osutunud väga populaarseks  
džiiplimusiinid Lincoln Navi-
gator või Ford Excursion, mis 
just täpselt sellise rahvaar-
vu kenasti ühte autosse ma-
hutavad. Autodes on ruumi 
lahedalt kõigile pidulistele, 

kes saavad limusiiniga peole 
sõites kuulata muusikat ning 
nautida vahuveini.

Pulmakorraldaja poole 
pöörduvad sageli noorpaa-
rid sooviga, et nende autos-
se mahuksid pruutneitsid, 
peiupoisid või pereliikmed. 
Viimastel aastatel on sel pu-
hul tellitumaks autoks osu-
tunud uusim mudel – heleda 
sisuga luksuslik kaheksako-
haline Chrysler 300 C Super 
Strech. See auto loob erilise 
enesetunde paljude emot-
sioonidega rikastatud päe-
va ilusaks alguseks.

 Eestimaa suvi on väga 
heitlike ilmadega. Kabrio-
letid on ilusad silmale ja fo-
tosilmale ikka vaid siis, kui 
nad on avatud katusega. 
Vihma korral saab küll ka-
tuse peale panna, kuid pool 
ilu kaob. Lahtise katusega 
autode puhul tuleb silmas 
pidada, et värsked soengud 
ei kannata pikka autosõitu. 
Midagi võimatut selles siiski 
pole, peab lihtsalt hästi läbi 
mõtlema soengu stiili ja pul-
masõidu pikkuse.

 Mõned aastad tagasi tegi 
Peugeot 109 noorpaari seas 
uuringu, mille eesmärk oli 
välja selgitada Eesti noor-
paaride ootused ja eelistu-
sed pulmaauto valikul. Kui 
igapäevasõiduki valikul on 
olulisemad praktilised kaa-
lutlused, siis pulmaauto pu-
hul väärtustatakse eelkõige 
sõiduki ilusat välimust ning 
efektsust. Esile tõusid luk-
sussedaanid, uunikumid ja 
kabrioletid. Kabrioleti ka-
suks otsustas iga kümnes 
noorpaar, sama palju eelis-
tati ka vanu Vene autosid. 
Vaid üks protsent vastanu-
test ei sõitnud pulmas auto-
ga. Värvivalikul domineeri-

sid ülekaalukalt must ja val-
ge. Populaarsemad teemad 
pulmapäeval pulmaautos 
arutamiseks olid enesetun-
ne sel tähtsal päeval ja pul-
makorralduse detailid. 

Miks mitte kalessiga?
Kui pulmapäeval ei ole 

vaja pikki vahemaid läbida, 
siis mis oleks veel ilusam ja 
uhkem kui sel tähtsal päeval 
ilmuda kõigi ette ühe-, kahe- 
või neljahobusekalessis või 
hoopis tsaariaegses saanis, 
kuljused kõlamas ja uhked  
hobused traavimas! 

Kuigi limusiinid olid 1981. 
aastal juba leiutatud, tegi 
oma pulmasõidu hobusetõl-
las ju ka printsess Diana. Ku-
ninglikel tseremooniatel on 
hoburakendid senini auko-
hal. Miks mitte lubada ene-
sele luksusliku alternatiivi-
na kuninglikku pulmasõitu? 

Mitmed hobusekasvan-
dused soovitavad tseremoo-
niasõiduks hoburakendit, 
seda nii linnas kui ka lin-
nast väljas, öeldes, et pole 
vaja muretseda linnaliiklu-
se pärast, sest nende hoole-
alused on inimeste ja liiklu-
sega harjunud ega karda au-
tosid. Uhked suksud kalessi-
de ees on pruutpaare sõidu-
tanud ka Tallinna kesklin-
nas. Hoburakend, eriti pul-
madeks kaunistatud uhke 
kalessi ja hobustega, on pal-
ju kindlam pilgupüüdja kui 
ükskõik milline auto ning li-
sab kindlasti tugeva annuse 
romantilisust.

 Kui abielutseremooniaks 
on valitud aga mõni koht lin-
nast väljas, ka siis pole ho-
burakendi kohaletulek min-
gi probleem. “Kohale tule-
me tõepoolest kõikjale üle 
Eesti,” lubab hobusekasva-
taja. Neil on spetsiaalne ho-
buste veoks ehitatud treiler, 
mis mõeldud kuuele hobu-
sele, kuid mahutab kuue ho-
buse asemel ka kaks hobust 
ja kalessi. Neljahobusera-
kendi puhul kasutatakse li-
satreilerit.

Minu soe soovitus noor-
paaridele on see, et ärge 
kartke olla erilised – erili-
ne päev nõuabki erilisi la-
hendeid!
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Pruutpaar ei pea olema 
peolauas viimane piduline. 
Kui olete väsinud, siis min-
ge kenasti oma pulmaööd 
nautima. Kui vähegi või-
malik, siis võiks ka see ol-
la romantiline ja eriline nii 
ruumiliselt kui ka olemus-
likult – küünlad, vaikne ke-
na muusika jne.

Tihti minnakse pärast 
pulmi pulmareisile. Kui sel-
leks on võimalus, siis tehke 

seda, nii kestab see kaunis 
ja tähtis päev teie jaoks pi-
kemalt. On mitmeid paare, 
kes oma pulmapeo kõrghet-
kel, näiteks pärast ilutules-
tikku, lähevad otse reisile ja 
miks ka mitte! Hetk, kui pul-
makülalised saadavad noor-
paari pulmaautoni, hoides 
käes põlevaid säraküünlaid, 
on väga kaunis.

Mitmed paarid on mulle 
aga öelnud, et tore, kui peo 
ja reisi vahele jääb umbes 
nädal, et saaks paljud pul-
madega seotud asjad lõpe-
tatud, näiteks rendiasjad ta-
gasi toimetada, sättida kodu 
korda, ise hinges rahuneda 
elu kõrghetkest ja sellega 

kaasnevast väsimusest 
ning alles siis minna 
reisile, kus saab täie-
ga nautida vaid tei-

neteisele pühen-
dumist.

Pulmaööst pulmareisi ja 
mesinädalateni

 FOTOD: Freepik.com

Romantilisi sihtkohti 
pulmareisiks on külluses, 
olgu see siis kaugel eksoo-
tilisel palmisaarel või hoo-
pis koduselt kaunis Kures-
saares. 

Reisile minnes mõtleme 
mugavusele, pulmareisi pu-
hul lisaks ka privaatsusele, 
romantilisusele ja sellele, 
kuidas teha sellest elu võr-
ratuim reis. 

Mesinädalad
Sõna “mesinädalad” tu-

leb inglise keelsest sõnast 
“honeymoon”. See sõna on 
tulnud varakristlikest us-
kumustest Iisraelist, kus 
peigmees, olles pruudi va-
rastanud, pidi temaga var-
juma kogu kuutsükli vältel. 
Sel perioodil joodi meejooki. 
Mesinädalateks nimetatak-
se paari pulmajärgset kah-
te kuni kolme nädalat, mil 
noortel abiellujatel jätkub 
tähelepanu vaid teineteise-
le. Uus seisus vajab sisseela-
mist ja harjumist. Mesinäda-
late pidamine lükkab eda-
si argipäeva saabumist, on 
justkui üleminek tähtsatelt 
pulmasündmustelt tavapä-
rasele elule. Mesinädala-

te traditsioon on käi-
nud armastusabielu-

ga käsikäes ja tä-
histab unista-

 Mesinäda-
late traditsioon 
on käinud ar-
mastusabieluga 
käsikäes ja tä-
histab unistatud 
paradiisi – elu 
koos armastatud 
inimesega. 

na muusika jne.
Tihti minnakse pärast 

pulmi pulmareisile. Kui sel-
leks on võimalus, siis tehke 

madega seotud asjad lõpe-
tatud, näiteks rendiasjad ta-
gasi toimetada, sättida kodu 
korda, ise hinges rahuneda 
elu kõrghetkest ja sellega 

kaasnevast väsimusest 
ning alles siis minna 
reisile, kus saab täie-
ga nautida vaid tei-

neteisele pühen-
dumist.

leb inglise keelsest sõnast 
“honeymoon”. See sõna on 
tulnud varakristlikest us-
kumustest Iisraelist, kus 
peigmees, olles pruudi va-
rastanud, pidi temaga var-
juma kogu kuutsükli vältel. 
Sel perioodil joodi meejooki. 
Mesinädalateks nimetatak-
se paari pulmajärgset kah-
te kuni kolme nädalat, mil 
noortel abiellujatel jätkub 
tähelepanu vaid teineteise-
le. Uus seisus vajab sisseela-
mist ja harjumist. Mesinäda-
late pidamine lükkab eda-
si argipäeva saabumist, on 
justkui üleminek tähtsatelt 
pulmasündmustelt tavapä-
rasele elule. Mesinädala-

te traditsioon on käi-
nud armastusabielu-

ga käsikäes ja tä-
histab unista-

tud paradiisi – elu koos ar-
mastatud inimesega. Tih-
ti minnakse mesinädalatel 
koos pulmareisile, et muuta 
see aeg eriti meeldejäävaks. 
Mesinädalaid pidama võib 
siirduda otse abielu regist-
reerimiselt, sel juhul pidut-
seb pulmarahvas ilma pruut-
paarita. Levinum komme on 
minna pulmareisile vahetult 
pärast pulmi või mõni nädal 
hiljem, et lõpetada rahulikult 
pulmajärgsed toimetused.

Eestlaste eelistatumad 
pulmareisi sihtkohad on Tai, 
Maldiivid, Dominikaani Va-
bariik, Mauritius, Sri Lanka, 
Araabia Ühendemiraadid, 
kuid viimasel ajal ka Aaf-
rika eesotsas Sansibariga. 
Kes aga soovivad olla kodu-
le lähemal, sõidavad näiteks 
Itaaliasse, Hispaaniasse või 
Prantsusmaale. Keskmise 
pulmareisi pikkus on tavali-
selt poolteist nädalat.



Ürgne loodus pakub mõnusa õhk-
konna hubase ja intiimse pulma 
korraldamiseks - üks osa õues, tei-
ne osa püstkojas. Metsas tunned, 
et tõesti mitte keegi ei sega täht-
sat päeva. Raudsilla puhkekeskus 
on ideaalne paik unustamatuks 
pulmapeoks.

Kasutada on kolm sauna. Suur basseiniga 
saun, väike saun ning mõnus tünnisaun.
Külalistele pakume majutust nii püstkoda-
des kui ka taredes. Pruutpaarile mõistagi 
eraldi sviit. 
Mõistame, et pulmad on sündmus, mida 
peetakse korra elus ning teeme omalt 
poolt kõik, et see eriline päev Teile kaunina 
meenuks.

 

RAUDSILLA NÄIDISPAKETT                                     
• Tseremoonia kohapeal;
• tervitusamps;
• rikkalik õhtusöök;
• mõnus hommikusöök;
• soojust ja hubasust andev lõke suures kojas;
• kerged dekoratsioonid peosaali ja tseremooniasaare 

kaunistamiseks;
• majutus külalistele ja sviit pruutpaarile;
• soovijatele hommikusaun;
• võta kaasa oma alkohol - korgitasu me ei küsi.
 

www.raudsilla.ee
+372 53 043 150
raudsilla@raudsilla.ee

PULM RAUDSILLLAL 
ehk pidupäev looduses iga ilmaga!

“Raudsilla kompleks on tõeliselt mõ-
nus koht ja meil ning meie külalistel 

oli erakordselt hea meel, et saime 
oma tähtsa päeva just seal veeta.” 

Kai ja Johan
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Ilutulestiku maailmatase 
on ka meie väikeses eestis 
täiesti võimalik.

Maailmatasemel ilutu-
lestikku toob Eestisse Sami 
Tammi, kes on selles vald-
konnas tegutsenud üle 24 
aasta ja nüüd on Pyrocom 
Eestis täiesti meie kõigi tee-
nistuses. Ja mitte ainult Ees-
tis, elamusi luuakse üle kogu 
maailma!

Aga alustame algusest.
Pyrocom kuulub kontserni 
Suomen Ilotulitus Oy ja alus-
tas Eestis tegevust 2018. 
aastal. Suomen Ilotulitus 
Oy on aastast 1948 tegutse-
nud Põhja-Euroopa suurima-
te ilutulestiku ja eriefektide 
valdkonnas tegutsevate et-
tevõtete hulka kuuluv firma.

Äripäeva Pulmalehe  
vestluspartneriks kutsusin  
tutvustama firma tegemisi 
Pyrocom Eesti esindaja An-
neli Uueküla.

Ilutulestikust teame seda, 
et see on tavaliselt pulma-
peo õhtu pärl, aga tegeli-
kult on ju veelgi võimalusi, 
kuidas pulmapidu elavda-
da ka juba päevasel ajal ja 
ehk isegi abielutseremoo-
nia ajal vabas õhus?

Tänapäeval on tooted ja 
tehnika juba nii arenenud, 
et saame ka siseruumides-
se luua põnevust ja kasuta-
da seal erinevaid efekte. Sa-
muti vabas õhus, alates vär-
vilistest lõketest, särava-
test südametest ja küünal-
dest kuni suure elamuseni 
välja, saame miksida kokku 
erinevaid võimalusi. Me või-
me kogu päeva jooksul pak-

foto: 

kuda erinevaid üllatusi eri-
nevatest kohtadest, samuti 
teha õhtul koos ansambliga 
lavapüroetendust, kõik sõl-
tub paari fantaasiast. 

mida soovitate, kas  osta 
ilutulestiku teenus või ilu-
tulestiku valmistoode?

Kindlasti soovitan osta 
teenus. Nii tähtsal päeval 
peab kõik kulgema ladusalt 
ja olema nauding. Kui pruut-
paar usaldab selle päeva õh-
tu kulminatsiooni meie kä-
tesse, siis luban, et on, mi-
da meenutada! Professio-
naalsed tooted, meie tippta-
semel tehnika ja maailmata-
semel kogemus annavad ga-
rantii, et noorpaar saab pa-
rima elamuse ja emotsiooni.

missugused teie toodete 
nomenklatuurist on kõige 
soositumad ja mida soovi-
tate noorpaaridele?

Meie tegevusvaldkond on 
lai, samuti toodete valik. Ja 
nii lai, kui on meie tooteva-
lik, on ka noorpaaride soo-
vid, mis võivad alata keer-
levatest südametest kuni 
kuldvihmani välja. Hoopis 
tähtsam on siinjuures sel-
le etenduse looja. Taevas-
se saab luua kunsti ja ilusa 
kooskõla värvidega, aga se-
da peab oskama teha. 

Sami Tammil on töid teh-
tud enam kui 35 riigis ja see-
tõttu on tal ka väga suur ko-
gemus. Kindlasti saame just 
igale paarile nende emot-
siooni luua ja seda veel koos 
muusikaga. Uskuge, see on 
imeline!

Kohtudes noorpaaridega, 
on jäänud kõlama, et nende 
sõpradel, kelle pulmas nad 
olid, oli kõige nõrgemaks 
lüliks just ilutulestik, mis 
kestis küll pikalt, aga seal 
polnud eriti midagi vaa-

data. Ilutulestik peab ole-
ma ikka nii võimas, et ra-
putab keskööl kõik pulma-
lised uuesti ärksaks ja pü-
hib härrastelt viimsegi vä-

simuse ning toob daamide-
le pisara palgele.  Kui pikk 
peaks ilutulestik olema?

Ilutulestik on ikka imeli-
se peo kulminatsioon ja see 

Maailmatasemel ilutulestik nüüd 
ka Eestis!
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peab olema meeldejääv. Nii 
meeldejääv, et ka kuldpul-
mapäeval läheb veel võbin 
üle selja. Meie soovitus on 
maksimaalselt kolm-neli mi-

nutit, aga muusikasse ja vä-
ga võimas! Ja uskuge, pärast 
seda tahaks kõik pulmalised 
seda veel kord kogeda. Meile 
on lausa pärast show’d pul-

malised hõisanud: “Korrata, 
korrata, korrata!”

Eesti pulmades on tavaks 
saanud pruudi neiupõlveni-
mi ära saata, ära süüa või 
maha matta ning isegi sui-
sa ära uputada. Selleks on 
paljudel kordadel kasutatud  
efektset vanaaegset kahurit, 
milles pannakse pruudi nimi 
paberirullil seotuna laske-
moona külge ning see läheb 
siis võimsa pauguga kõrgele 
taevaavarustesse, kus vana 
nimi plahvatab kauniks pu-
naseks krüsanteemiks.

 
Uus pulmahooaeg on kohe 
startimas, mida soovitate 
noorpaaridele pruudi neiu-
põlvenime ärasaatmiseks, 
kui mõtlete oma toodetele. 
Kas pakute ka siin midagi 
eriti ägedat?

Loomulikult saame nime 
vääriliselt teele panna kas 
vee pealt või kuskilt kõrgu-
sest, lasta taevasse just sel-
lise tootega, mis tundub 
noorpaarile kõige lahedam. 
Ja me saame kaasata nii 
pruudi kui ka peigmehe, et 
nad saaksid ise olla osa sel-
lest hetkest ja ise nii-öel-
da nuppu vajutada. Ka sel-
lest armsast traditsioonist 
võib luua omaette elamuse, 
mida veel kaua meenutada. 
Meis kõigis on ju natukene 
lapsemeelsust, miks mitte 
siis sellisel tähtsal päeval 
seda kasutada ja tehagi mi-
dagi natukene pöörast, aga 
ohutult!

Kui noorpaar soovib teie-
ga koostööd teha, siis mis 
peaks neil endil olema juba 
läbi mõeldud, et oma telli-
must kokku panna?

Väga armas, kui neil oleks 
näiteks oma lemmik muu-
sikapala. Samuti mängivad 
väga olulist rolli peo asukoht 
ja ka kuupäev, et saaksime 
sellest lähtudes teha pak-
kumise. Kui noorpaaril on 
ka eelarve teada, on põhias-
jad olemas ja siis sõltub juba 
nende soovidest, mida meil 
on siis au ja rõõm täide viia. 

Tean, et igal ilutulestiku-
firmal on see boonus, et 
noorpaar esitab tellimuse, 

aga kõik ametlikud load ja 
kooskõlastused võtate ikka 
teie. Noorpaari elu on ju siis 
suisa muretu !

Just nii see on! Noorpaa-
ri ülesanne on seda päeva 
nautida ja meie poolt on kõik 
load ja kooskõlastused ning 
loomulikult ilusaima mä-
lestuse loomine. Ja ei min-
git muretsemist sel päeval! 
Vähemalt mitte meie poolt 
teostatava pärast.

Kuidas teid täpsemalt lei-
da ja kuidas saaks näha teie 
tehtud tööde videoid?

Oleme rõõmsad, kui soo-
vite meiega otse rääkida. 
Siis tekivad kohe sünergia ja 
mõnus emotsioon. Kuid loo-
mulikult oleme kliki kaugu-
sel ehk www.pyrocom.ee, 
sealt leiate meie kontaktid 
ja meie tehtud töid näeb nii 
kodulehelt kui saame vaja-
dusel saata ka erinevat ma-
terjali just nii palju, kui noor-
paar soovib. Ja mis veel, me 
saame saata noorpaarile lau-
sa simulatsiooni eelseisvast 
etendusest, kui nad seda 
soovivad. Enamik noorpaa-
ridest seda küll ei soovi, pi-
gem tahetakse, et oleks ülla-
tus, aga võimalus on olemas.

Kuidas tundub, kas ilutu-
lestikud pulmades on kas-
vav trend?

Meie kogemus ütleb, et 
õnneks on! Kiires ja muutu-
vas maailmas vajab igaüks 
meist midagi, mis paneks 
südame põksuma ja seda 
veel pikka aega. 

Ükskõik kui suur või väi-
ke on pulm, ükski söök ega 
jook ei asenda unustamatut 
elamust ja seda saab ju veel 
aastaid hiljem uuesti vaa-
data, super võimalus täna-
päeval ja miks mitte tekita-
da noorpaaril sellest endale 
traditsioon. Aastate möödu-
misel ja uute verstapostide-
ni jõudmisel meenutada pul-
mapäeva väikse, aga armsa 
ilutulestikuga. 

Aitäh teile, Anneli! Loo-
ge palju ilusaid mälestusi 
pruutpaaridele! 

Me teeme seda! Loome 
elamust ja emotsiooni!
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Üha enam korraldavad 
noorpaarid pulmapeo oma 
näo järgi, arvestades oma 
igapäevaelu valikuid, elu-
korraldust, hobisid, mille-
ga tegeletakse, ning lastak-
se vabalt ka unistustel voo-
lata. Pulmad on ju selleks 
kõige õigem aeg! 

Pulmakorraldajana soovi
tan kindlast arvestada pul
mavärvi valikul ikka nende 
värvidega, mis on noorpaa
ride esmavalik riietuses, ko
dus tehtud värvivalikud, et 
nad saaksid lemmikvärvi üle 
kanda ka pulma. 

Kui noorpaar teab neid 
värve, siis on ka pulmas hea 
tunne, sest nii tunnedki end 
oma pulmas koduselt. Sulle 
on sel päeval kõik nii oma
ne ja ükski värv ei mõju võõ
ralt. Sa oled oma peol küll 
pidulikumalt, aga ka justkui 
koduselt.

Pulmavärvi trendid lii
guvad valge ja kreemja ehk 
ivory pealt sageli ka julge
mate värvide poole. Teame, 
et valge pole enam kohus
tuslik toon, aga valge värvi 
kõrvale tuuakse sageli mõni 
julgem ja tugevam värv, na
gu särts punane, meresini
ne, päikesekollane.

Mul endal oli sel keva
del korraldada üks väge äge 
pulm mere ääres, kus oleks 
tavaliselt kindlasti kasuta
tud merelähedast värvi, na
gu helesinine, aga noorpaar 
soovis kasutada valge vär
vi kõrvaltoonina erkpunast. 
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Olge julged 
kasutama oma 
lemmikvärve 
ja 2020. aasta värvitrendid.

Ja see värv sobis suurepä
raselt nii mere kaldal ole
vasse tseremooniadekoo
ri kui ka peolaudadele särt
suks ning pruutpaari riietu
se detailideks.

Pulmavärve on valitud 
ka lausa pööraseid, näiteks 
pruutkleit on olnud kas lau
sa must või mustade detai
lidega, aga sel puhul pruut 
kandiski oma eraelus ainult 
musta riietust ehk see värv 
mõjus külalistele küll pisut 
võõristavalt, aga pruut tun
dis end täiesti vabalt. 

Enimkasutatav värv pul
mades on ikka ajatu valge 
värv, mis on ajast aega ol
nud puhtuse sümboliks. Val
ge värvi päikesekiiri taga
sipeegeldav omadus, mille
le saab juurde tekitada oma 
pulmavärvi, teeb valgest pa
rima pulmavärvi. 

Valge on rahulipu värv, 
mis kandub armastajate iga
päevaellu ja valge meenu
tab meile hapraid lumehel
beid ning toob sellega just
kui värskusepuhangu meie 
pulmapäeva. 

Ja muide, valge sümbo
liseerib üllaid rüütleid ning 
printside hobuseid ka! Mit
med pruudid on mulle öel
nud, et puhas valge värv 
tekitab neis omajagu tur
vatunnet ja esindab see
ga justkui elu positiivsemat 
poolt. Olen viimaste aastate 
pulmakorralduses kogenud, 
et levinumad pulmavärvid  
valge värvi kaaslastena on 
fuksiaroosa, lavendlililla, tu
melilla, laimiroheline ja päi
kesekollane.

Pulmavärv võib tulla va
balt pulmakleidi seest, pruu

2020. hooaja pulmavärvi trendid:
Eelistatumad on helesinise ja valge kombinat
sioon – ajendatuna taevasina erksusest ja valge 
värvi puhtusest ehk uue elu algusvärvid.

aga moes on ka sellised värvikooslused:
valge + rohekas
jääsinine + erkroosa
lilla + roosa
lavendel + helelilla
õrnroosa + hall

di lemmikvärvist või hoopis
ki pruudikimbulillede vär
vist. 

Hea stiilitunnetusega  
pulm algab kutsekujundu
sest, kus pulmavärv leiab 
kasutust, ning hiljem siis 
ka kõikides muudes detaili
des, nagu pruutkleit, kingad, 
soengukaunistus, peigmehe 
lips, lauaplaan, kohakaar

did, tseremooniadekoor, lil
led ning lauaseaded.

Kõigepealt tuleb paika 
panna noorpaari riietus nii 
stiililiselt kui ka värvidelt ja 
alles siis saab tellida pruu
dikimpu ning peigmehele 
lilledest väikest seadet üli
konnale, sest  pruudikimp 
on aksessuaar, mis peab so
bima kogu riietusega.





2019. aasta suvisel pulma-
hooajal oli selgelt näha, et 
noorpaarid on muutumas 
väga praktiliseks.  

Pruudid hindavad üha 
enam pruutkleidi moes  
praktilisust ja sellega seon-
duvalt valitakse üsna tih-
ti kas kahes osas pidulikud 
kostüümid või siis kleidid, 
mida saab hiljem veidi muu-
tes väga lihtsalt kanda teis-
te elus ette tulevate piduli-
ke sündmuste puhul.

Viimase aja heaks näi-
teks on siin moedisainer 
Kristina Viirpalu, kes  disai-
nis endale kaheosalise pul-
makleidi ja just eesmärgi-
ga, et seda saab hiljem eral-
di osadena kanda. 

Ka peigmehed on riietu-
se suhtes muutunud prak-
tilisemaks ja valivad pul-
maülikonna selliselt, et see 
poleks investeering üheks 
päevaks, vaid pikemaks elu-
perioodiks.

Pulmi korraldades adun 
üha enam, et paljude  noor-
paaride pulmakorraldusli-
kes plaanides on sees kõr-
gendatud keskkonnatead-
likkus. Milles see avaldub?

2019. aasta suvine trend 
liikus sinnapoole, et noor-
paarid, kel on oma kodu-
aed, vanemate maamaja või 
suvila, märkisid juba kut-
sel oma soovi, et külalised 
ei tooks lõikelilli, vaid puid, 
põõsaid ja mitmeaastaseid 
püsikuid, mida saab pärast 
pulmi maha istutada. 

See on vahva idee, sest 
kõik need mahaistutatud 
puud ja lilled jäävad  mee-
nutama pikkadeks aasta-
teks seda imelist pulmapäe-
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Keskkonnateadlikkus ja praktilisus 
pulmades ja missugused on 2020. aasta hooaja trendid?

va. Noorpaarid lubasid ka 
igale põõsale ja istikule kül-
ge panna iga külalise nime, 
kes sellise kingituse tegi. 
Seega on külalistel  hiljem 
noorpaaril külas käies hea 
kaeda, kuidas nende kingi-
tud puu või põõsas aastate-
ga on kasvanud.

Keskkonnateadlikkusest 
lähtuvalt ei soovita enam 
õhku lasta kuumaõhupalle, 
teades, et need tekitavad 
looduslikku reostust maha 
sadades ja jäädes sinna pik-
kadeks aastateks.

Paljude noorpaaride soov 
on, et pulmamajas ei kasu-
tataks enam plastist koktei-
likõrsi, vaid et need asenda-
taks biolagunevate kõrtega, 
mis näevad triibulistena ka 
väga ägedad välja.

Kui saaks midagi kind-
lat ära märkida 2020. aasta 
trendina, siis see on kind-
lasti individuaalsus. 

Selles suunas on viima-
sel paaril aastal pulmatren-
did kindlat kurssi hoidnud. 
Trenditeadlikkus ongi uuel 
hooajal individuaalsus ehk 
pulm on vägagi noorpaari 
nägu ja tegu.

Kui pruutneitsite kleidid 
on senini pigem pastelsetes 
toonides olnud, siis 2020. 
aasta märksõnadeks on 
siinkohal erinevate stiilide 
ja kontrastsete toonide so-
bitamine, et välja tuua sõb-
rannade erinevaid isiksusi 
ja neid sedapidi esile tuues 
eriti väärtustada.

Pruutneitsid on väga olu-
line traditsioon Eestis ja 
kui neile mitte peale sun-
dida kindlat riietust, vaid 
tuues välja nende isiksu-
sed, siis see hoiab ka pruut-
neitsid sõbranna pulma-
de ajal rõõmsatujulisemad. 
Nad saavad siis ju olla nad 
ise. Keskkonnateadlikkus 

tuleb ka toredasti sellesse 
valdkonda, sest neid kleite 
valitakse selliselt, et neid 
saab ka hiljem kanda ehk 
siis ka pruutneitsite kleidid 
ei pea olema ühekordne in-
vesteering.

Taaskasutatud paberist 
pulmakutsed ja heategevu-
seks annetatud raha on uu-
simad suunad, mida järgi-
takse sel toreda numbriga 
aastal, nagu seda on 2020.

Värske ja uudsena mõ-
jub uuel hooajal ka trend, 
et pruudid soovivad pruu-
dikimpe isikupärasemaks 

muuta, lisades sinna vaid 
neile tähenduslikke lilli ja 
peites kimpu südamelähe-
dasi detaile, olgu need siis 
ema või vanaema juukse-
nõelad, prossid, ehted jne.

Uuel hooajal otsivad 
noorpaarid üha enam uu-
si värskeid ideid, et nende 
pulm ei oleks sõprade pul-
made kordus, vaid oleks eri-
pärane.

Pulma peopaiga valgus-
tus on ka 2020. aastal suure 
tähelepanu all, kas siis val-
guslampide, leedribade või 
lühtrite näol.
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