
Pulmade pidamiseks on erinevaid võimalusi ja antud postituses tutvustame teile 
sotsiaalsete pulmade kontseptsiooni. 

See on teada tõde, et pulmade pidamine on üsna suur väljaminek, samas on tegu väga 
erilise sündmusega, mille puhul antud väljaminekuga juba eos arvestatakse. Pulmade 
pidamiseks on aga võimalusi palju: uhketest mõisa pulmadest maalähedaste küüni 
pulmadeni välja. Korraldusliku poole pealt näeb asi aga üsna sarnane välja, kus 
pruutpaar leiab sobiva koha, korraldab kaunistused ja toidu ning õhtul kui 
pulmakülalised saabuvad võib pidu täies hiilguses alata. 

Kallaste Talu tiimi liikmed käivad üsna palju ringi, et koguda uusi ideid ja võimalusi, 
tänu millele saime hiljuti täpsema ülevaate ühes sotsiaalses pulmas käinud naiselt. 
Kogu kontseptsioon tundub väga tore ja eriline, ning soovitame sellele kindlasti 
mõelda. 

 

Mis on sotsiaalne pulm?  

Sotsiaalne pulm on kontseptsioon, kus pruutpaar ja pulmakülalised ühiselt 
valmistuvad pulmapeoks ette. Tegu võib olla 1-3 päevase sündmusega, mille käigus 
jagatakse külastajate vahel erinevaid ülesandeid. Näiteks hoolitseb mingi seltskond 
laste valvamise ja nendega tegelemise eest, samas kui teine nö tiim valmistab saali 
kaunistusi või miks mitte ka süüa. Kindlasti leidub pruutpaari tutvusringkonnas 
inimesi, kes oskavad teha kena soengu või meigi. Alati on ka olemas see üks 
fotograafia huviline jne. 

http://kallastetalu.ee/sotsiaalsed-pulmad/suvesaal-pulmad-dekoratsioonid-maalahedased-ja-kaunid-imeline-www-kallastetalu-ee-majutus-harjumaal-vaid-45-km-tallinnast-majutus-toitlustus-seminarid-4/


Alustasin küll postitust viidates rahale ja eks ole ka tõsi, et sotsiaalne pulm võib olla 
soodsam kui traditsiooniline pulmakorraldus, kuid eks see ka oleneb peo kestusest ja 
kohast. Küll aga ei ole mitte rahaline külg põhjus valimaks sotsiaalset 
pulmakorraldust, vaid selle korraldusviisi sotsiaalne külg. 

Pulmakülalised saavad oma kiirest elutempost välja ning teil on võimalus nii 
pruutpaari kui teiste külastajatega suhelda. Traditsioonilise pulmakorralduse puhul 
on kõigil kogu aeg kiire. Pruutpaaril on võimalik oma tuttavate ja pereliikmetega üsna 
vähe juttu puhuda, kuigi on võimalik, et nad pole üksteist aastaid näinud ja rääkida 
oleks nii mõndagi. Sotsiaalse pulmakorralduse eeliseks on igal juhul see, et aega 
omavahel suhelda on rohkem. Tegevuste käigus muljeid vahetada on tore. 

Sotsiaalses pulmas käinule jääb kogu sündmus hoopis teisiti meelde ja eristub 
kindlasti teistest traditsioonilistest pulmadest kus inimesed käivad. 

Sotsiaalse pulma erisused: 

 inimesed veedavad koos rohkem aega 
 külastajad saavad omavahel suhelda ja tutvuda 
 pikem ajaline kestus = rohkem elavaid mälestusi ja juhtumisi 
 muuta pulmad põnevaks mitmepäevaseks sündmuseks 
 võimalik rahaline sääst võrreldes traditsioonilise pulmakorraldusega 

Kallaste Talu meeskond aitab teid hea meelega pulmade korraldamisel. Sotsiaalse 
pulma kontseptsiooni puhul on soovituslik vähemalt osa toitu siiski talult tellida, kuid 
eks ka see oleneb seltskonnast. 

 


