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82 veebruar/märts 2013

arva ära

Tunne kodulinna: Tallinna õhk

arva ära õiged variandid ning 
leia, milliselt leheküljelt 
ajakirjas on see pildifragment 
pärit?

Uue mängu vastuseid ootame 31. märtsiks 
aadressile info@pulsstallinn.ee.

Pulss loosib õigesti vastanute vahel välja Pi-
Ret Jewelry sillerdavad kõrvarõngad „The 
Ballerinas” (45 €).  Imekaunis kombinat-
sioon kullast ja roosast kvartsist kuulutab 
kevadet veel enne selle ametlikku algust. 
Kingituseks sõbra- või teatrikuul, vabariigi 
aastapäevaks või naistepäevaks, kas või 
iseendale. Vaata lisa www.pi-ret.com. Pane 
end proovile!

K
as linnaõhk teeb vabaks? 
Keskajal tõepoolest, kuid 
uuemal ajal mitte enam 
tingimata − saastatuse vilju 
hingab sisse iga linnakoda-
nik, vangistades meid paha-
aimamatult tervisehädades-

se. Siiski võime õnnelikud olla, et võrreldes 
muu maailma pealinnadega on meil tänu 
mere lähedusele, mõõdukale liiklustihedu-
sele ja rohketele rohealadele üpris hästi läi-
nud. Ehkki… väidetavalt pidavat iga Tallinna 
elanik õhusaaste tõttu elama hinnanguliselt 
7,7 kuud vähem. Ehmatav.

1. Kellele Kuulub lause „ÕhKu,  
rohKem ÕhKu, ÕhK ei maKsa  
midagi!”?

a) algaja luuletaja Tiit Piibeleht
b) ärihai Vestmann Vestmanni uulitsast
c) insener Ludvig Sander

2. missuguses Tallinna piir- 
Konnas on KÕige puhTam ÕhK?

a) Õismäel
b) Suur-Sõjamäel
c) Nõmmel

3. miTu Õhuseirejaama on  
Tallinnas?

a) üks (Kopli tn)
b) kaks (Kopli tn, Õismäe tee)
c) kolm (Liivalaia tn, Kopli tn, Õismäe tee)

Eelmise lugejamängu õiged vastused olid 1a, 2a, 3c. Loosiga sai auhinna Kadri Tarkin, palju 
õnne! Võtame võitjaga ühendust!

76 oktoober/november 2012

tunne oMa KoduLinna: aegna

auHinnaks õHtusÖÖk

À la carte õhtusöök kodus loosib õigesti 
vastanute vahel välja ühe õhtusöögi neljale 
koos kokk-koju-teenusega.

Kas sul on tulnud ette olukorda, kus 
õhtusöögiks kutsutud külalised helistavad 
ukse taga kella, aga sina oled alles pesuväel 
köögis toimetamas? Või veedad enamiku 
oma sünnipäevaõhtust köögis pliidi taga? 
Kui sa niimoodi oma pidusid veeta ei soovi, 
kutsu kokk koju. Kokk tuleb koos etteval-
mistatud tooraine-
tega kohale, val-
mistab õhtusöögi ja 
serveerib. Sinule ja 
sinu sõpradele jääb 
nautimise rõõm.
Õhtusöök neljale si-
saldab tervitusamp-
se ja kolmekäigulist 
õhtusööki. Lõplik 
menüü lepitakse 
kokku auhinna 
võitjaga.
Kingituse väärtus on 
160 €.

Suurte varade väärtuse kasvatamine nõuab alati 
parimat partnerit. Mandatum Life’l on unikaalne ja 

tulemuslik investeerimisfi losoofi a ja aastatepikkused kogemused. 
Me haldame märkimisväärset kliendivarade portfelli ning 

seetõttu suudame pakkuda sobivaid investeerimis- ja 
varahalduslahendusi ka kõige nõudlikumale kliendile.Sa ei pea olema professionaalne investor, sest seda oleme meie.

Investeerimine. Varahaldus. Elukindlustus. www.mandatumlife.ee

Rikastumine on risk, mida tasub võtta.
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TASUTA
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P
raeguste sügistormidega ei 
ole see pealinnalähedane väi-
kesaar just kõige loomulikum 
külastussiht, kuid tutvuda 
selle Eesti ühe omapärase-
ma saarekesega tasub siiski. 

„Õigustuseks” olgu seegi, et Aegna asub 
Tallinnale nii mitmeski mõttes lähemal kui 
paljud esiotsa arvatagi oskavad. Aegna 
loodus on väärt tänu vanadele metsadele, 
eriilmelistele randadele, rikkalikele kaitse-
alustele taimeliikidele ja hiiglaslikele ränd-
rahnudele. Inimtekkelised vaatamisväärsu-
sed on saare endisaegsed militaarehitised, 
kus muide seniajani rahus lebanud mürske 
hävitatakse, samuti maagiline kivilabürint, 
mille väljakaevamine ja taastamine lõppes 
paar aastat tagasi.

1. AEGNA SAAR KUULUB

a. Viimsi valla haldusalasse
b. Tallinna linna haldusalasse
c. See polegi saar, vaid rohkem nagu pool-
saare moodi saar („Mehed ei nuta”)

2. SAARE PINDALA ON
a. 3 km2

b. 13 km2

c. 30 km2

3. ÜHETEISTKÜMNE KÄIGURINGIGA KIVI-
LABÜRINT ON TUNTUD KA KUI

a. Taara kivilabürint
b. Neitsi Maarja kivilabürint
c. Jeruusalemma kivilabürint

Uue mängu vastuseid ootame 
15. novembrini aadressile 
info@pulsstallinn.ee.

arva Ära

teLLi puLss!
www.pulsstallinn.ee/tellimine.php

Eelmise lugejamängu õiged vastused olid 
1b, 2a, 3a. Pildifragment asus lk 13. 
Loosiga said auhinnad, Patyka luksuslikud 
valge viinamarja kehapiimad rauno Kaunis-
te ja Ene P. Võtame võitjatega ühendust!

tee oMa eLu MugaVaKs! 
nÜÜd saab ajaKirja puLss 
teLLida otse Koju Või Kontorisse. 
ajaKiri on endiseLt tasuta, 
teLLides tuLeb tasuda ainuLt 
ajaKirja KojuKandeKuLud.

tel 670 2287, info@pulsstallinn.ee

K
evad on juba õue peal ning 
pealinna kaunitarid ja noob-
limad mehepojad mõtlevad 
oma väljanägemise peale. 
Peeglike seina peal ütleb, 

et üht-teist võiks ses vallas ikka ette 
võtta. Pulss pöörduski Tallinna ilusalongi 
Revivre Ilukeskus perenaise Piibe Varemi 
poole, et temalt lugejatele parimaid 
soovitusi õngitseda.

Piibe on oma Lootsi tänava salongis 
tegelenud iluprotseduuridega juba seitse 
aastat. Salongi teenuste nimekiri on pikk: 
laserprotseduurid, püsiv karvaeemaldus, 
kapillaaride ja pigmendilaikude eemal-
damine, kortsude tasandamine ja naha 
uuendamine on just see, millest Lumival-
gukese kuri kuninganna puudust tundis. 
Piibe arvab, et tänapäeval ei tasu karta, 
et keegi sulle mürgitatud õuna pakub, 
vaid pigem peaks aegsasti iluproffide 
jutule minema ja oma pisikesed iluvead 
mõistliku hinna eest korda teha. 

Mõistlik hind? See ongi üks põhiprob-
leeme, mis ilunõutajaid peaks muret-
sema panema. Ilusalonge sünnib nagu 
seeni pärast vihma. Täna oli, aga homme 
on juba suletud. Põhjus on lihtne − vald-
konda on trüginud hulganisti ühepäe-
vategijaid, kes näiteks rikka elukaaslase 
toel salongi avavad, ilma et oleks piisavat 
erialast ettevalmistust või koolitatud 
meeskonda. Eriti hoiatab Piibe Varem 
kohtade eest, mis pakuvad pidevaid alla-
hindlusi või reklaamivad alalisi pakkumisi 
erinevates soodusportaalides. 

Tasub eelistada pikaajalise kogemu-
sega ja koolitatud spetsialisti. Eriliselt 
soovitab ta veenduda, kas protseduu-
rieelne konsultatsioon on tasuline või 
mitte. Paljudes salongides on konsultat-
sioonid tasulised ja see võib kaasa tuua 
ebameeldiva üllatuse ootamatu lisakulu 
näol. Pigem võiks eelnevalt käia hai-
gekassa poolt hüvitatud dermatoloogi 
juures ja säästa nii paarkümmend eurot.

RevIvRe IlUKesKUs

Lootsi 10, II korrus
5622 2646
info@revivre.ee
www.revivre.ee

Kevadel  
KaunimaKs


