
 

 

Uhtna Põhikool 

 

 

 

 

 

 

Käti Ilmjärv 

Tänapäeva pulmad 

Loovtöö 

 

 

 

Juhendaja: Ene Neito 

 

 

 

 



2 
 

Uhtna 2013  

  



3 
 

 

 

Sisukord 

 

Sissejuhatus ................................................................................................................................. 4 

1. Uurimustöö metoodika ........................................................................................................ 5 

2. Pulmad ja abielu .................................................................................................................. 6 

3. Abielu sõlmimine Eestis ...................................................................................................... 7 

4. Armastus ............................................................................................................................ 10 

5. Traditsioonid ja kombed pulmades .................................................................................... 11 

6. Vestlus kirikuõpetaja Tauno Toompuuga .......................................................................... 14 

Kokkuvõte.................................................................................................................................. 17 

Kasutatud allikad ....................................................................................................................... 18 

Lisa 1 ......................................................................................................................................... 19 

Lisa 2 ......................................................................................................................................... 20 

Lisa 3 ......................................................................................................................................... 21 

Lisa 4 ......................................................................................................................................... 22 

 

  



4 
 

 

Sissejuhatus 

 

Tõde on see, et armastatud olla, meeldib kõigile ja inimesel on vaja kellelegi oma armastust 

pakkuda. Kuid alati ei abielluta armastuse pärast, mõnikord tehakse seda raha pärast, vahel 

harjumusest. Vahel jäetakse hoopis pulmad ära -  majandusliku seisu tõttu. 

Olen tihti mõelnud sellele, miks inimesed üldse pulmi peavad. Kas lihtsalt niisama ei ole, siis 

hea koos elada, ilma mingi paberita, mis annab teile palju kohustusi - teate küll: kuni surm meid 

lahutab, kas lihtsalt nautida ei oleks parem? 

Mõistan, vanasti oli see kuidagi loomulik osa elust: kasvasid suureks, läksid mehele või võtsid 

naise, said lapsed ja elasid nii elu lõpuni välja. Kuid maailm on uuenenud. Paar aastakümmet 

tagasi vaadati veel imelikult inimest, kes polnud abiellumiseni jõudnud oma kahekümnendate 

eluaastate keskme paiku. Võib-olla naine ei abiellunud, sest tahtis teha karjääri, ja keegi ei 

kujutanudki ette, et samasoolised inimesed võiksid pulmad teha. 

Niipalju ma juba teadsin enne töö alustamist, et tänapäeval peatakse pulmi vähem, kui seda tehti 

minu esivanemate eluajal. Kuid mind paneb just mõtlema, et on uus ajastu: arvutid, 

omaloominguline mõtlemine, karjääri loomine. Inimestel on ajapuudus, et sellele mõelda. Kui 

aus olla, siis ise ma ennast tulevikus abielus ei näe, küll aga näen, oma vaimusilmas armastavat 

meest ja kahte last. Kuid ma tahan karjääri teha ja alles siis täiesti perekonnale pühenduda.   

Kavatsen välja uurida, mida arvavad  pulmadest minu generatsiooni inimesed. Mida arvavad 

pulmadest noored ja vanemad vallalised? Mida sõna pulm üldse tähendab? Kas inimesed teavad 

mõnda pulmatraditsiooni? Kas tänapäeva noored tahavad üldse abielluda? Mis on pulmade ja 

abielu vahe? Ma tahan, et mu töö oleks lihtsasti mõistetav ning arusaadav. 

Seega tuleb minu töösse palju küsitlusi, ilma valikvastusteta, kuna ma tahan teada inimeste 

täpseid arvamusi. Saab olema ka minu enda arvamust. Töö saabki üles ehitatud küsitluste najal. 
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1. Uurimustöö metoodika 

 Küsitlesin kolme vanusegrupi inimesi: 

 1. grupp: Uhtna Põhikooli 1. ja 2. klass  (13 vastajat, kõik olid 8–9 aasta vanused)  

 2. grupp:  Uhtna Põhikooli 9. klass (10 vastajat 15–16 aasta vanused, osalesin ka ise)  

 3. grupp: koosnes juhuslikest inimestest (12 vastajat), keda leidsin Rakvere tänavatelt (enne 

küsitluse kätteandmist tegin kindlaks, et nad on täisealised ehk neil on 18. aastat eluiga täis). 

Selles grupis oli kõige noorem vastaja 18 aastane ning kõige vanem 55 aastane.  

Küsitlusele vastajaid oli kokku 35. 

Ma ei küsinud kõigilt gruppidelt samu küsimusi. See poleks tegelikult ka loogiline, sest tahan 

teada inimeste kindlat arvamust. Kui oled alles 8-aastane ja käid 1. klassis, muutuvad sinu 

arvamused kasvades pidevalt.  

Üks kindel küsimus, mida küsisin kõikidelt gruppidelt, oli: Mis on pulmad? Ainult 1. grupilt 

küsisin küsimuse: Mis on armastus? Ainult 3. grupile esitasin küsimuse: Kui vanalt peaks 

abielluma? 2. ja 3. grupile olid esitatud kaks samasugust küsimust: Kas kavatsete kunagi 

abielluda? ja  Mida teate pulmakommedest? 

Vastuseid analüüsisin ja tõin välja töö sees, kuid koostasin ka kokkuvõtvad tabelid, kus on hea 

näha statistikat. Tabeleid saab näha töö lõpus olevates lisades. 
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2. Pulmad ja abielu 

 

Tihtipeale aetakse neid mõisteid omavahel segamini, need on küll sarnase tähendusega, kuid 

mitte päris. Seega uurisin, mis on nende sõnade ametlik definitsioon: 

Pulmad on abielu sõlmimise rituaalne pidustus, neid peetakse traditsioonilise abiellumise puhul, 

sellega võivad kaasneda erinevad kombetalitused. (3)  

Abielu on seaduslik isikutevaheline suhe perekonna moodustamiseks, mis toob kaasa teatud 

õigusi ja kohustusi.  

Abielu võib panna veel suuremasse tähendusse. See on tavaliselt, ehk teisiti öeldes millega meie 

kultuur on harjunud, kahe inimese vaheline suhe. Tänapäeval võib see mõiste mõnes riigis 

laieneda ka kahe samasoolise inimese suhetele.  

Laiemas mõttes võib olla abielu kahe inimese vaheline suhe ehk monogaamia, sealhulgas ka 

homoseksuaalne suhe, mille üheks vormiks on samasooliste abielud või ka kolme ja enama 

inimese vaheline suhe ehk polügaamia. Kitsamas mõttes peab abielu olema kahe vastassoost 

isiku vaheline suhe. 

Läänemaailmas on abielu traditsiooniliseks struktuuriks ühe mehe ja ühe naise suhe ja selle 

funktsioonid hõlmavad seksuaalset suhtlemist, ühist vastastikust sõltuvust ja ressursside, 

eesmärkide ja väärtuste jagamist. 

Vabaabieluks nimetatakse sageli ametlikult registreerimata kooselu. 

Pulmad on abiellumise tähistamiseks, kuid neid ei pea pidama. (4; 5) 

Kõik see peaks olema ametlik definitsioon sõnadele pulmad ja abielu. Kuid päris kõik, kes 

sellele küsimusele vastasid, nii ei arvanud. Igaühel on oma arvamus. Minu esimeseks 

küsimuseks oligi igale grupile: Mis on pulmad? (Tabel 1, Lisa 1) 

Kokku sain ma 8 erinevat vastusevarianti 29 vastajalt.  

 

http://et.wikipedia.org/wiki/Isik
http://et.wikipedia.org/wiki/Suhe
http://et.wikipedia.org/wiki/Perekond
http://et.wikipedia.org/wiki/%C3%95igus
http://et.wikipedia.org/wiki/Monogaamia
http://et.wikipedia.org/wiki/Homoseksuaalsus
http://et.wikipedia.org/wiki/Samasooliste_abielu
http://et.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%BCgaamia
http://et.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4%C3%A4nemaailm
http://et.wikipedia.org/wiki/Vabaabielu
http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Kooselu&action=edit&redlink=1
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Kõige enam oli vastatud, et pulmad on abiellumine, kõiki gruppe kokku arvestades vastas 

niimoodi 12 inimest, nendest 4 olid mehed ning 8 olid naised. Seda võin ma tõlgendada mitut 

moodi, see arvamus läks kokku internetis oleva infoga. Kui võtta aluseks, et pulmad on 

abiellumise tähistamiseks, siis see arvamus läks täppi ning ei erine nö ametlikust versioonist. 

Veel sain ma teisigi vastuseid: pulmad on armastus (nii vastas mulle neli inimest), suur pidu (ka 

seda vastati mulle neljal korral).  

Pulmad on lubadus - nii vastati kolmel korral. Selle juurde lisas osa vastajaid, et see on lubadus: 

olla üksteise kõrval alati, nii heas kui halvas.  

Kaks naisvastajat arvas, et pulmad on väga eriline sündmus, mis peaks elus toimuma vaid ühe 

korra. Sõna pulmad selgitati ka järgnevalt: musi (üks vastanu), koosolemine (samamoodi üks 

vastaja). 

Vastus, mis mind imestama pani, oli see, kui üks vastanud härrasmees 3. grupist arvas, et pulmad 

on mõttetud. Ta ise on hetkel vabaabielus, rohkem kommeteerida ta ei soovinud. Kuid nagu 

näha, on igal inimesel oma arvamus ja sellele on tal ka õigus. Minu eesmärgiks oligi teada saada 

mis tähendus on sõnal pulm ühel tänapäeval elaval inimesel. 

Arvan, et sain teada, mis on ühe eestlase meelest pulmad. Pulmad on abiellumise tähistamine, 

suure peo ja armastusega.  

3. Abielu sõlmimine Eestis 

Kuna mind hakkasid huvitama abiellumise juures olevad seadused ja mida on vaja, et abielluda 

Eestis, siis uurisin ka veidi selle kohta infot. 

Eestis sõlmitakse abielu täisealise mehe ja naise vahel. 15-17-aastane alaealine võib abielluda 

juhul, kui kohus on tema teovõimet abiellumiseks laiendanud. 
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Piiratud teovõimeline täisealine võib abielluda juhul, kui talle eestkostja nimetamise määrusest 

tuleneb, et ta saab aru abielu õiguslikest tagajärgedest. Abielu ei sõlmita isikute vahel, kellest 

üks on juba abielus, otsejoones ülenejate või alanejate sugulaste vahel, vendade ja õdede ning 

poolvendade ja õdede vahel, lapsendajate ja lapsendatute, samuti ühe isiku poolt lapsendatute 

vahel. 

Kiriku, koguduse või koguduste liidu vaimulikul on õigus keelduda abielu sõlmimisest, kui 

abielluja ei vasta kirikus, koguduses või koguduste liidus kehtiva usutunnistuse järgsetele abielu 

sõlmimise tingimustele. 

Abielu sõlmimisel Eestis kohaldatakse Eesti õigust sõltumata abielluja kodakondsusest või 

elukohariigist. Abielu sõlmimiseks tuleb mehel ja naisel esitada ühine kirjalik avaldus 

perekonnaseisuasutuses, notari või vaimuliku juures, kellel on õigus abielu sõlmida. 

Abielu registreerimise eest tuleb maksta riigilõivu perekonnaseisuasutuses ja vaimuliku juures 

19,17 eurot. Notari juures abiellumine on riigilõivuvaba, maksta tuleb aga notaritasu 63,91 

eurot, lisaks käibemaks. Perekonnaseisuasutused on maavalitsused, valla- ja linnavalitsused. 

Abielu sõlmimiseks esitatakse: 

 ühine kirjalik avaldus 

 isikut tõendavad dokumendid 

 sünnidokument juhul, kui abielluja sünniandmed rahvastikuregistris puuduvad 

 varem abielus olnud isiku abielulahutuse tunnistus või -tõend, abielulahutuse 

kohtuotsus, abikaasa surmatunnistus (või -tõend) või abielu kehtetuks tunnistamise 

kohtuotsus 

 teise riigi elanikule tema elukohariigist väljastatud tõend 

 riigilõivu tasumist tõendav dokument 

Abielu sõlmimisel peavad abiellujad avalduse esitamisel valima, kas nendevahelistele 

varalistele suhetele kohaldatakse varaühisuse, vara juurdekasvu tasaarvestuse või varalahususe 

regulatsiooni.  
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Abielu sõlmitakse üldjuhul mitte varem kui ühe kuu ja mitte hiljem kui kolme kuu möödumisel 

abiellujate poolt perekonnaseisuasutusele avalduse esitamisest. Mõjuval põhjusel võib 

perekonnaseisuasutus tähtaegu lühendada või pikendada. Tähtaega võib pikendada kuni kuue 

kuuni.  

Abielu loetakse sõlmituks jah sõna ütlemise hetkest. Abieluandmed kantakse 

rahvastikuregistrisse. Abiellujatele väljastatakse nende soovi korral abielutõend. 

Abielu sõlmimisel valib isik uue perekonnanime või säilitab senise perekonnanime. Uus 

perekonnanimi võib: 

 olla abikaasaga ühine perekonnanimi, milleks on ühe abikaasa abielu eel viimati kantud 

perekonnanimi; 

 koosneda abielu eel viimati kantud perekonnanimest ja sellele sidekriipsuga järgnevast 

abikaasa perekonnanimest.(6) 

Mind huvitas väga just perekonna nimede valiku võimalused. Nüüd, kui tean, et võin enda nime 

jätta ja sidekriipsuga mehe nime saada enda oma taha, siis tulevikus, kui ma peaksin ise 

abielluma, sooviksin just seda variant kasutada. Kuid näiteks minu ema on teisel arvamusel. 

Tema ei soovi enda neiupõlvenime alles jätta, kui peaks pulmad pidama. 

Küsitluses olid minu järgmisteks küsimusteks: Kui vanalt peaks abielluma? (Tabel 3, Lisa 3) 

Seda küsisin vaid 3. grupi käest.  

Sain lausa 5 vastust, mis väitsid, et kui oled 25-aastane, need olid 2 mees- ning 3 naisvastajat. 2 

meest soovitasid pulmad pidada pärast 35. eluaastat. Veel sain palju üksikuid vastuseid näiteks: 

kui sul on piisavalt sügavad tunded, siis võid pulmad kohe ära pidada. Pead olema nii vana, et 

ise otsustada. Keegi vastas veel, et vanus pole oluline, ning üks härra ütles, et peaks olema 

vähemalt 60-aastane. 

Nagu on näha, siis igaühel on oma arvamus, millal peaks mehele minema / naise võtma. Kuid 

see paras keskmine on enamuse arvates kahekümnendate keskpaigas. Nii et seadusega läheb 

kõik kokku.  
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Teema alla sobitasin ka vastused küsimusele: Kas kavatsete ka ise abielluda? (Tabel  4, Lisa 3). 

Seda küsimust esitades, huvitasid mind just 2. ja 3. grupi vastused. Vastuse variante oli 4. 2. 

grupi poistelt sain 2 jaatavat vastust, 1 eitava, 2 võib-olla ning ühe ei tea. 2. grupi tüdrukutega 

oli asi lihtsam: sain 3 jaatavat vastust ning ühe eitava. Nagu 2. grupi tüdrukud, suutsid ka 3. 

grupis vastanud inimesed  kindla ei ja jah vastuse öelda. Täpsemalt, siis 3 jah-i ja 3 ei-d meeste 

poolt ning 2 jah-i ja 2 ei-d naiste poolt. Siinjuures pean märkima, et 2 naisvastajat said vastata 

jaatavalt küsimusele Kas olete juba abielus?. Kolmas naine ütles, et on juba lahutatud ja tema 

sellise supi sisse enam ei astu. 

Ka mina arvan, et kõik inimesed ei ole abieluks suutelised. Kui pulmi juba pidada, siis ainult 

ühe korra. Peab olema palju tahtmist ja armastust, et elada ühe ja sama inimesega kõik oma 

elupäevad. 

4. Armastus 

Mulle üheks tähtsamaks teemaks on kindlasti armastus. Noorus peaks olema just see aeg, millal 

armuda: valedesse või siis õigetesse inimestesse. Kord süda murtud, siis jälle rõõmuga kullatud, 

et õpetada sind hoiduma halvast ja ära tunda head. Mis see armastus täpsemalt on, uurisin kõige 

pisematelt ehk 1.grupilt. 

Üks küsimus oli: Mis on armastus? (Tabel 2, Lisa 2) Sain 8 erinevat vastuse varianti. 3 tüdrukut 

vastas mulle, et armastus on see, kui sa armastad kedagi. Üks poiss ja kolm tüdrukut arvasid 

jälle, et armastus on see, kui sa käid kellegagi. Mõnele vastajale oli armastus hoopis 

rahvastepall, musitamine, kodu ja päike. Veel sain ühelt tüdrukult vastuse: kui sulle meeldib 

keegi, ja ainult üks poiss vastas, et tema veel ei tea.  

Seega tundub, et armastada saad sa ka asju, mis on sulle armsad ja südamelähedased, alati ei 

pea mängus olema inimesed. Kuid abielus on siiski väga tähtsal kohal armastustunde andmine 

ja selle saamine.  
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Järgnev katkend pärineb raamatust “Abielu Eesti moodi”; “Armastusabielusid on tänapäeval 

Euroopas üsna vähe – 10%. Arvatavasti ei ole Eestilgi siin mingit edumaad. Tänaval inimeste 

nägusid jälgides tundub, et see protsent on vast isegi poole väiksem. Eriti tähtis on naiste 

näoilme, sest just nemad elavad ja surevad koos armastusega, ja naised, kes ei armasta ning keda 

ei armastata, on haiged. Armastus on naisele element, milles ta elab ja hingab. Et naised on nii 

nõrgad – see ongi nende tugevus. Kahjuks on armas Jumal mehe loonud kahepaiksena, kelle 

armastus õitseb ühes toanurgas ja seksuaalsus kannab vilju teises - hea kui ühe katuse all. 

Piibelgi ütleb: ”Kes leidis naise, leidis õnne.” Kahjuks järgneb armastusabielule 

ümberkasvatusperiood, mis surmab armastuse ja loob hulgaliselt uusi vorme, kus isegi teineteise 

vastastikune vihkamine ja alandus ei ole haruldased nähtused.” (1, lk 61). Mina nii 

pessimistlikult ei mõtle ja loodan, et kõik, kes pulmad on pidanud, jäävad ka kokku. Kuid 

loomulikult tuleb lahutamisi ette ühe või teise probleemi pärast.  

5. Traditsioonid ja kombed pulmades 

 

Küsitud oli: Mida teate pulmakommetest? (Tabel 5, Lisa 4) Vastajateks olid 2. ja 3. grupp, kokku 

22 vastajat ja vastuseid oli 41. Selgelt on tabelist 5 näha, et 3. grupp, seega vanemad inimesed, 

teavad rohkem pulmakommetest kui 2. grupp, kes on palju nooremad ning paljud ehk pole ise 

veel üheski pulmas käinud ka. Selgelt viitab sellele 2. grupi kolme noormehe vastus, kellele ei 

meenunud ühtki pulmakommet ega –traditsiooni. Kõige rohkem teati, et pulmas kannab pruut 

valget kleiti ja visatakse pruudi lillekimpu. Kolmandal kohal oli pruudi röövimise traditsioon. 

Ülejäänud pulmatraditsioone pakuti vastusteks harvem (1-3 vastajat). 

Pulmatraditsioonide kohta loetud kirjandusest sain teada järgnevat:  

Poissmeeste ja vanatüdrukute õhtud, mida peetakse vahetult enne pulmi, on meil moodi tulnud 

umbes viimase viie-seitsme aasta jooksul. Eesti traditsioonis vastab sellele ehk pruudi aitamine, 

kui külatüdrukud käisid pärast kosja ja enne pulma pruudil abiks kaasavara valmistamas.  

 



12 
 

 

Tänapäeval peetakse, aga ühiselt tormilist pidu, et enne meheleminekut koos sõbrannadega 

viimast võtta. Sellist pidu korraldatakse kas pruudi teadmisel või üllatuspeona talle. Meil on 

eriti moes viimane võimalus. Poissmeeste õhtud on tuntumad ja neid on korraldatud juba varem. 

Juba paarkümmend aastat tagasi oli kombeks paar õhtut enne pulmi sõpradega viina võtta. 

Viimasel ajal on sellest kujunenud, aga huvitav ettevõtmine: tavalised on striptiisibaarid ja ka 

tellitud tantsutüdrukud. Peaks meeles pidama, et sellisest peost võivad osa võtta vaid vallalised. 

(2, lk.189)  

Pruutpaari rõivastuses avalduvad nüüd suuremad võimalused ja vabadused. Tavaliselt on pruut 

pikas valges kleidis. Öeldakse, et peigmees määrab pulmarõivaste laadi ja pruutkleidi tegumood 

oleneb peigmehe riietusest. Nüüd on võimalik pruutkleit laenata ja siin jagunevad tulevased 

pruudid kahte leeri. Ühed, praktilise meelega neiud leiavad, et on täitsa mõttetu kulutada hulk 

raha kleidi peale, mida kantakse vaid ühel õhtul, tunduvalt mõistlikum on see võtta laenutusest. 

Teine osa pruute on seda meelt, et pruutkleit on niivõrd sümboolse tähendusega, et seda ei 

laenata ega panda selga ka kellegi vana. Peale selle on levinud ka uskumus, et kantud pulmakleit 

toob õnnetu abielu. Keskmine eesti mees eelistab fraki või smokingu asemel kanda tumedat 

ülikonda. Konservatiivselt tume korralik rätsepaülikond on kindla peale minek. Sinna juurde 

kuulub valge särk, lips või kikilips. Mida aeg edasi, seda rohkem koguvad riietumisjulgust ka 

eesti mehed ja järjest enam võib pulmades näha ka erilisi ülikondi. Külalistel ei sobi pruutpaari 

riietusest uhkemat rõivastust kanda. (2, lk.191,192)  

Pulmasõit on ka tänapäeval pulmapeo oluline osa. Praegused sõiduvahendid on muidugi 

teistsugused kui nõukogude ajal, kui “Volga” oli pruutpaarile lausa kohustuslikuks ja “Tšaika” 

juba tõeliselt väärikas. Tänapäeval sõidetakse tavaliselt mõne parema ja uuema autoga, võimalik 

on tellida nii limusiini või ka muud luksautot. Auto kaunistamine on endiselt moes, üldiselt on 

aga kadunud kapotil istuvad nukud. (2, lk.195)  

Ka nüüdisaegsete pulmade juurde kuulub ametite jagamine. Vanade ametite juurde kuulub 

kindlasti pruudivalvuri oma, mis pärineb pruudivenna tavast. Suhteliselt vana on ka nn 

viinakeldri valvuri amet, kelle ülesandeks on jälgida, et alkohol otsa ei saaks.  
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Pulmapeol valitakse korda valvama pulmapolitsei ja tegelikult on see päris vastutusrikas amet, 

sest tormilisel peol võib tihti ka arusaamatusi ette tulla. Uueks naljaametiks on noortele 

neidudele antav musitaja amet. Tema ülesandeks on igal võimalusel meestele hästi nähtavaid 

musisid anda. (2, lk.203)  
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6. Vestlus kirikuõpetaja Tauno Toompuuga 

Kuna mina ise olen luteri usku, käisin rääkimas pulmade ja abielu teemal ka oma 

kirikuõpetajaga, kes andis mulle nii mõnegi hea mõttetera ja tõekspidamise, mille järgi mõelda 

ja käituda.  

Läksin sinna ilma suurema ettevalmistuseta, lihtsalt olin eelnevalt öelnud, et nüüd ma tulen ja 

tahaks sellel teemal teiega rääkida. Küsimused tulid samuti kohapeal kujunenud vestlusest  

lähtuvalt. Järgnevalt toongi ära kokkuvõtte oma vestlusest Tauno Toompuuga, Eesti Evangeelse 

Luterliku Rakvere Kolmainu kirikuõpetajaga: 

Pulmad on pidu, kus tähistatakse naise ja mehe abielu sõlmimist. 

Abielu on mehe ja naise vabatahtlik kooselu, kus kaks inimest on otsustanud, et tahavad koos 

elada. Piibelgi ütleb, et inimesel on parem olla kahekesi, et ta vajab kedagi enda kõrvale. 

Otsustatakse, et pole vaja enam otsida, otsustad, et tahad kellegagi koos elada ja pulmad 

peetakse selle teadvustamiseks. Laulatusel teatatakse sellest teistele. (Kirikuõpetaja ise on 

abielus) 

Lahutamine on traagiline asi. Vanasti arvati, et abielus saabki olla vaid üks kord ning lahutus ei 

ole võimalik. On situatsioone, kus kooselu on raske, aga lahutamine ei tohiks olla kergekäeline 

otsus. Armukeste pidamine on egoistlik ja see tähendab, et suhtud abielusse kergekäeliselt, see 

on vajadus krahmata endale rohkem, kuigi rohkemat pole vaja. Muid seksuaalseid suhteid ei 

tohiks endale lubada. Kunagi oli küll lubatud mitme naise pidamine teatud kultuurides. See oli 

ka tol ajal, kui meeste suremus ületas naiste oma massiliselt, kuid mehed pidid siiski igale 

naisele abiellumist võimaldama. Mõni mees või naine proovib sellega ka tõestada midagi. 

Seksuaalsuhted teistega näitavad nõrkuse ja egoismi märke. Abielu on inimestele vajalik, on 

vaja osata vastutus millegi ees võtta. Kui ka keegi näeb, et rikud seda vastutust, peaks ikka 

korrale kutsuma. 

Armastamine on tahtmise asi, probleemide puhul tuleb vaadata ka iseendasse. Lahutuste arv 

tänapäeval on liiga suur. Tuleb vaeva näha, et abielu püsiks. Petmine – andestamine ja andeks 
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palumise oskus on vajalik, et abielu püsiks. Lahendus tuleb sellest, et suudame siit täna koos 

edasi vaadata.  

Vahekord võiks kuuluda abielu sisse, kui mees ja naine teineteisele anduvad. See on tahte akt, 

kus füüsiline tahe on esikohal. Kui armastust pole, toimetatakse naudingu pärast, siis on see 

poolik suhe. Parem oleks, kui mees ja naine õpivad teineteist armastama, tundma hingeliselt, 

siis sobitub ka füüsiline pool. Abielueelne seks rikub seda puhtust, jäädakse kuidagi seotuks 

selle inimesega. Abielueelne puhtuse säilitamine kuulub asja juurde. 

Laste saamine on abielu juures oluline, nagu omaette ülesanne. Perekond on loomulik, terviklik, 

kui on võimalus lastele. Lapsed ei saa olla lahendiks kooselu hoidmise jaoks. Lapsed ei ole 

probleemide lahendamiseks. Lapsed on abielu rikastamiseks. Nad peaksid sündima perekonda, 

kus neid armastatakse tingimusteta. Lapsed ei saa olla perekonna tähtsaim komponent, mees ja 

naine peaksid olema üksteisele tähtsamad. (Tema ise on isa poisipõnnile nimega Ruuben) 

Registreerimine – vaimulikel on see õigus, kohus. Laulatus annab elule juurde vaimsust. 

Registreerimine on lihtsalt nagu leping. Laulatuse väärtus on palju suurem. Abielu on and 

Jumalalt, see kuulub inimeseks olemise juurde. Palvetamine on arvestamine Jumalaga. Kiriklik 

laulatus on ilusam kui lihtne registreerimine. (Õpetaja ise on laulatanud mõnikümmend paari 

ning paljud noored, kellega tema on läbi käinud, peavad abiellumist siiski oluliseks.) 

Kihlus – andis/annab aja järele mõtlemiseks. Nüüd on rohkem neid, kes on juba koos elanud. 

Kuid kihlus on võimalik avalikustada praegusel ajalgi kirikus, kus on selleks siis olemas ka 

kihluse tunnistajad. 

Pulmakombed. Valge kleit - süütuse ja puhtuse sümbol. Isa toob pruudi altari ette, see ei ole 

luteri usule kohane. Luterlased peavad seda nagu kaubatehinguks isa ja peigmehe vahel, mis on 

naist alavääristav käitumine. Meil minnakse koos altari ette. Pannakse sõrmused üksteisele 

sõrme. Sõrmus on ringikujuline, tähistades igavikku. Antakse vanne. Luterlased panevad 

sõrmuse paremasse sõrme, katoliiklased vasakusse sõrme. Sõrmus võiks olla väärismetallist, 

mitte mingi pealuuga asjandus. Ja ega sõrmus pole kohustuslik. (7) 
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Kui rääkisin talle, et minu sõber tahab pulmi pidada Jumalale näitamiseks, vastas ta järgmiselt: 

Jumalale näitamiseks pole vaja abielluda. Tema ees saladusi ei ole. Kui minu armastus on 

abikaasa vastu siiras, siis Ta teab seda.  
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Kokkuvõte 

 

Selle töö tegemise juures oli mul algselt palju probleeme, kuna see teema ei istunud mulle kohe 

üldse. Ma pole kunagi pulmas käinudki ja mind ei huvitanudki pulmad, ütleme nii, et polnud 

endal plaanis pidada. Probleemiks oli ka see, et mulle meeldib teha iseseisvat tööd ilma kellegi 

abita, ka seda tööd üritasin ma valmistada ilma õpetaja suurema abita.  

Tööd tehes hakkas see teema mulle aina rohkem meeldima. Eriti meeldis mulle kuulata oma 

kirikuõpetaja juttu pulmade teemal. Teema osutus tegelikult väga laiaks. Kõige uurimine oleks 

tohutult mahukas töö ja seepärast üritasin valida mõned teemad, jääda nendesse piiridesse ning 

veidi otsida vastuseid ka töö käigus tekkinud küsimustele.  

Töö valmine avardas kindlasti mu silmaringi ja võib öelda, et see pani mind muutma suhtumist 

pulmade suhtes. Veel oli väga tore koguda informatsiooni teemaga seotu kohta ja läbi viia 

küsitlusi. Siinkohal olekski vist aeg tänada kõiki vastajaid ja abistajad, eraldi tooksin välja oma 

ema, kes mind pidevalt toetas.  
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Lisa 1 

 

 Tabel 1        

         

 MIS ON PULMAD?       

         

  GRUPP 1 GRUPP 2 GRUPP 3  

 VASTUSED POISID TÜDRUKUD POISID TÜDRUKUD MEHED NAISED KOKKU  

1. armastus 1 3         4 

2. abiellumine 2 4 1 3 1 1 12 

3. suur pidu   1 1   2 1 5 

4. musi 1           1 

5. koos olemine   1         1 

6. lubadus     1   1 1 3 

7. eriline sündmus       1   1 2 

8. mõttetud         1   1 

 

GRUPP 1  – 1.– 2. kl õpilased 

GRUPP 2  – 9. kl õpilased 

GRUPP 3  - täiskasvanud 
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Lisa 2 

 

 Tabel 2    

     

 MIS ON ARMASTUS?    

     

  GRUPP 1  

 VASTUSED POISID TÜDRUKUD KOKKU  

1. kui armastad kedagi   3 3 

2. käimine 1 3 4 

3. rahvastepall 1   1 

4. ei tea 1   1 

5. kui sulle meeldib keegi   1 1 

6. musi 1   1 

7. kodu 1 1 2 

8. päike 1 1 2 
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Lisa 3 

 

 Tabel 3    

     

 KUI VANALT PEAKS ABIELLUMA?  

     

  GRUPP 3  

 VASTUSED MEHED NAISED KOKKU 

1. kui oled 25 2 3 5 

2. pärast 35. eluaastat 2   2 

3. kui on piisavalt tundeid 1   1 

4. pärast 5. koos elatud aastat   1 1 

5. 

siis, kui oled oma otsuses 

kindel   1 1 

6. vanus pole oluline   1 1 

7. kui oled vähemalt 60   1 1 

 

 Tabel 4      

       

 KAS KAVATSETE KUNAGI ABIELLUDA?   

       

  GRUPP 2 GRUPP 3  

 VASTUSED POISID TÜDRUKUD MEHED NAISED KOKKU  

1. jah 2 3 3 2 10 

2. ei  1 1 3 2 7 

3. võibolla 2       2 

4. ei tea 1       1 
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Lisa 4 

 

 Tabel 5      

       

 MIDA TEATE PULMAKOMMETEST?    

       

  GRUPP 2 GRUPP 3  

 VASTUSED POISID TÜDRUKUD MEHED NAISED KOKKU  

1. abiellutakse kirikus   1     1 

2. isamehed ja pruutneitsid     2 1 3 

3. kontvõõrad     1   1 

4. pruudi rööv     1 3 4 

5. kantakse loori       2 2 

6. nime uputamine     1   1 

7. poissmeeste ja tüdrukute õhtud       1 1 

8. midagi ei tea 3       3 

9. lillekimbu viskamine 2 3 1 1 7 

10. kantakse valget kleiti 1 2   4 7 

11. 

pruut kannab midagi uut ja 

vana 1   1 1 3 

12. suur söömine   1     1 

13. pulmarong     1 1 2 

14. pulmavalss   1   1 2 

15. mees kannab ülikonda   1     1 

16. vande andmine     1   1 

17. ametite jagamine     1   1 

 

 

 

 

 


