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SISSEJUHATUS 

 

Igale vallale on oluline leida võimalusi ja pakkuda noortele sobivat huvitegevust. Näiteks 

Häädemeestel on levinumad vaba aja veetmise viisid näiteringis käimine, show- ja rahvatants, 

aga üha enam tuntakse huvi  bändinduse ning laieneva muusikamaastiku vastu. Läbi aastate 

on korraldatud noortebändidele rokiõhtuid, kus kohalikud kollektiivid saavad ennast proovile 

panna.  

Töö pealkirjaks on „Häädemeeste valla noortebändid 90-ndatest tänapäevani“. Teema valikul 

said määravaks isiklikud põhjused ning huvi endiste muusikakollektiivide käekäigu kohta, 

kuna töö autor on ise kohalikus noorteansamblis mänginud. Teema periodiseerimisel mängis 

olulist rolli see, et enne 90-ndaid n-ö noortebände Häädemeeste vallas polnud – varasemad 

tegijad on olnud vanemas eas. Töös on kajastatud enamasti Häädemeeste alevikus tegutsenud 

bändid, aga ka üks Metsapoole kollektiiv, keda alevi bändimehed enda eelkäijaks – iidoliks  

peavad. Töö põhieesmärgiks on tutvustada vallaelanikele kunagisi noortebände ning 

Häädemeestel olevaid bänditegemise võimalusi.  

Uurimistöö jaguneb kolme peatükki. Esimeses osas on antud lühiülevaade valla 

muusikasündmustest, bänditegemise tingimustest ning muusikaelu kajastamisest 

Häädemeestel. Teises peatükis on ära märgitud silmapaistvamad noortebändid Häädemeeste 

valla ajaloos 90-ndate algusest kuni tänaseni.  Pikemalt on kirjutatud 10 kohaliku ansambli 

tegemistest. Muu hulgas on välja toodud muusikakollektiivide tegutsemisaastad tabelina.  

Töö uurimusliku osa jaoks on läbi viidud noortebändide esindajate seas küsitlus, mille 

eesmärk oli selgitada välja, mis aastal bänd oma tegevust alustas ja kuidas tekkis selleks 

mõte; kes olid koosseisus; kust saadi pillid ja kus tehti proove; kes olid sõnade ja muusika 

autorid; millal oli esimene etteaste ja kus on esinetud;  kas kollektiiv on veel aktiivne. Lisaks 

on uuritud, mida endised kohalikud muusikud arvavad bänditegemise võimalustest 

Häädemeestel – millised on tingimused, kas esinemisvõimalusi on piisavalt; ning mida tuleks 

teha, et Häädemeestel rohkem bände oleks. 
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Uurimistöö tarvis on läbi töötatud kõik Koduvalla numbrid 1990. aastast alates ning 5 Pärnu 

Postimehe numbrit, et näha, kuivõrd on kajastanud Häädemeeste noortebändide tegevust 

ajakirjandus. Samuti on pöördutud kohaliku omavalitsuse endise abivallavanema Toomas 

Abeli ning endise kultuuritöötaja Aire Koop’i poole, et saada nendepoolne hinnang 

noortebändide tegevuse kohta. 

Tänan uurimistöö juhendajat Kadri Keskküla, kodust abikätt Rene Kurmi, küsimustele 

vastanuid: Rait Sohkinit, Jakob Juhkamit, Ardo Väljamäed, Kristi Koopi, Kaido Künnapast, 

Jaak Aasmat, Mart Meierit, Liset Muhu, Andra Muhu ning kõiki, kes pildimaterjaliga 

toetasid: Tenno Männik, Raido Linkmann jt. Peale selle tänan abistavate vastuste eest 

abivallavanem Toomas Abelit, valla endist kultuuritöötajat Aire Koopi ning abivalmis 

Häädemeeste raamatukogu töötajaid Juta Kasvandikku ja Leili Tali.  
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1. NOORTEBÄNDIDE TEGUTSEMIST MÕJUTAVAD 

TEGURID HÄÄDEMEESTEL 

 

Häädemeeste valla noortebändide tegutsemist mõjutanud tegurite kohta saadi informatsiooni 

valla endiselt kultuuritöötajalt Aire Koop’ilt, abivallavanem Toomas Abelilt ning kõikidelt 

töös uuritud noortebändidelt. 

 

1.1 Ruumid ja tehnilised võimalused 

 

Spetsiaalsete ruumide puudumise tõttu Häädemeestel on noortebändid pidanud endale ise 

võimalusi otsima. Seetõttu on proove tehtud nii  Häädemeeste Tervisekeskuse all keldris, 

Häädemeeste lasteaia II korrusel, endise Valge poe II korruse vanas arvutiklassiruumis, 

Häädemeeste kultuurimajas, Troska saunas ning Häädemeeste Keskkooli I korruse koridoris. 

Kõige suuremaks probleemiks oli Häädemeestel kuni kultuurimaja II korruse ruumide 

renoveerimiseni bändidele sobiva ruumi leidmine, kuid läbi raskuste on alati saadud hakkama 

ka kõige karmimates tingimustes.  

 

Intervjuust valla endise kultuuritöötaja Aire Koobiga tuli välja, et noortemaja loomisega 

2004. aasta jaanuaris ei muutunud bändide elus midagi, sest noortemaja oli bänditarvete jaoks 

liiga väike ja bändid pidid tegutsema kütteta keldriruumis tervisekeskuses. „Ma kirjutasin küll 

pidevalt projekte ja seeläbi õnnestus juurde saada pille, võimendusi, mikrofone ning 

trummikomplekt. Noorte tahe ja kindlasti ka eelnevate aegade traditsioonid olid need, mis 

pidevalt jälle uusi erinevaid muusikastiile viljelevaid gruppe juurde sünnitasid,“ ütles Aire. 

(Lisa 11.) 
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Küsimusele, mida arvatakse bändi tegemise võimalustest Häädemeestel, vastasid bändimehed, 

et võimalused on läbi aegade olnud teiste kohtadega võrreldes väga head. Vallas on ju 4 

kultuurimaja, milles kogu aeg tegevus toimub. Pillide saamiseks ning ruumide 

renoveerimiseks on kirjutatud projekte ning muusikud on ülesastumiseks ise üritusi 

korraldanud. 

 

Küsimusele, mida teha, et Häädemeestel rohkem muusikakollektiive tekiks, vastati, et 

ennekõike on vaja tahet ning seejärel tuleb mõelda võimalustele ning kui tahe on väga suur, 

siis ega bänd tegemata jää. Vald võiks rohkem kultuuri toetada ning pillide soetamisel ja 

suuremate ürituste võimenduse rentimisel käe külga panna. Samuti võiks noori suunata juba 

koolis bändielu juurde.  

 

Eriti põhjaliku vastuse sellele küsimusele andis Jakob Juhkam. Selle tõttu toon välja ühe 

pikema lõigu tema intervjuust. Ta kirjutas nii: „Tehniliselt on muusika tegemiseks võimalused 

alati olemas. Meie kõigi arvutid on piisavalt võimekad, et lindistada muusikat ning 

mikrofonid ei maksa praegusel ajal mitte midagi. Pillid on samuti mitmeid kordi 

kättesaadavamad ja paremad. Ja muusikat saab teha millega iganes - ühesõnaga, tehnika ja 

raha puudumise taha ei tohiks jääda miski. Põhiline probleem seisneb inimeste arusaamas 

muusikast - inimesed ei julge eksperimenteerida helidega, ei julge proovida teha midagi, mis 

oleks nende jaoks uus. Asi on veel hullem  - inimesed kardavad kuulata muusikat, mis on 

neile võõras, ning see väljendub selle kõige eiramises ning halvimal juhul maha salgamises. 

Selle kõige tekitaja on muusikaline keskkond ja selle mitmekesisus - õigemini selle 

puudumine. Enamus inimesi elavad hittide kultuuris, populaarsuse järgi otsustatakse, mis on 

hea ning sellega kaob ka inimese individuaalne lähenemine muusikale. Ma räägin nii üldist 

juttu seetõttu, et see on suurim probleem, miks noorte huvi muusika vastu järjest väheneb ja 

välja suremas on - kardetakse, et tehtav muusika ei ole populaarne. See kõik lähtub 

eeskujudest, mille vanemad inimesed seavad. Kui oleks üldiselt inimeste seas populaarne 

põhimõte, et üht suurt poppi ja kõigile meeldivat asja ei saagi olla, kuna inimesed on 

erinevad, siis tunneksid nooremad inimesed end vabamalt ning saaksid lähtuda oma kirest ja 

sisetundest. Kindlasti tuleks tõsiselt, kohe väga-väga tõsiselt süvendada muusikaõpet ka 

tavakoolides. Seda eelkõige muusikaajaloo ja muusika „ehituskivide“ poole pealt. Aga tuleks 

ka kuulata õpilasi - mis neile meeldib, mis nende arvates on hea. Ning siis uurida üheskoos, 

millest see neile meeldiv muusika näiteks koosneb, kuidas seda järgi saaks teha. Areneks 

teadmine selle koha pealt, kuidas tänapäeval kõike seda poppi ja kuulsat üldse tehakse. Kuigi 
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tean, et koolihariduse muutmiseks üksiku valla kavatsustest ei piisa, saaks Häädemeestel 

ideaalis seda kõike siiski mingiski plaanis teha.“ (Lisa 9.) 

 

Uurimise käigus selgus, et ruumide puudus ning tehnilised võimalused pole väga suureks 

takistuseks olnud. Kõige tähtsam on soov muusikat teha ning Häädemeestel on võrreldes 

teiste kohtadega bändi tegemiseks paremad võimalused. 

 

1.2 Esinemisvõimalused 

 

Iga bändi arengu jaoks on oluline publiku ees esineda. Selleks on vaadeldaval ajavahemikul 

Häädemeeste vallas toimunud mitmeid üritusi.  

 

Traditsiooniline Häädemeeste valla muusikasündmus on olnud Pärnumaa bändide päev, mis 

algusaastatel toimus üle Pärnumaa, ent 2001. aastast alates on jäänud püsima Häädemeeste 

valda – Treimanisse. Teine noortebändidele esinemisvõimalust pakkuv üritus on Meeletu 

Rock, kus enamasti on üles astunud kohalikud kollektiivid, kuid viimastel aastatel on rahva 

ligimeelitamiseks ka külalisbände esinema kutsutud. Üritus on kandnud erinevaid nimesid, 

näiteks Kevadrock ning Noorterock, kuid sisu on ikka samaks jäänud. Rockide eestvedajaks 

on olnud Aire Koop, kes on kirjutanud rahade saamiseks projekte ning toetanud noori 

korraldajaid, kes on soovinud bändi traditsiooni jätkata. (Lisa 11.) 

 

Need üritused on Häädemeeste noortele muusikutele pakkunud häid võimalusi end 

vallaelanikele tutvustada ning kuna nendel üritustel on olnud tellitud tehnika, siis ka 

tehnilised võimalused on kollektiividele rõõmu teinud. 

 

1.3 Noortebändide tegevuse kajastamine ajakirjanduses 

 

Läbi aegade on vallaelanikke kohalike bändidega ning nende ülesastumistega kursis hoitud. 

Koduvalla lugejatele on lähemalt tutvustatud kahte bändi: Hammanit ja The Silence’it, 

kohalikus ajalehes on kajastatud ka So What?’i võitu Pärnu Raadio konkurss-saates 

Bändiproov ning kõige enam on juttu olnud noortebändide ühise CD-plaadi välja andmisest. 

Viimasel ajal ei ole Häädemeeste noortebändidest kohalikus ajakirjanduses juttu olnud, kuna 
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praegusel hetkel toimetab kohalikku lehte abivallavanem Toomas Abel ning tal oma 

põhitegemiste kõrvalt palju aega ei ole. Peale selle ootab vald, et bändid ka ise endast ja enda 

tegemistest märku annaks. „Kui lehes pole noortebändidest kirjutatud, siis nähtavasti pole 

keegi pidanud vajalikuks seda infot edastada või pole suuremaid ja erakordsemaid sündmusi 

olnud,“ ütles vallalehe peatoimetaja Toomas Abel. (Lisa 12.) 

Varasematel aastatel on olnud noortebändide tegevuse kajastamine ajakirjanduses aktiivsem 

kui praegu. Ajakirjanduse roll on aga noorte suunamisel ja innustamisel väga oluline.  
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2. HÄÄDEMEESTE NOORTEBÄNDID 1990NDAST 

TÄNASENI 

 

1994. aastast kuni tänaseni on Häädemeeste vallas tegutsenud kokku kümmekond bändi. 

Nimesid on läbi käinud kuueteistkümne ringis, kuid muusikagruppe otseselt olnud vaid 10. 

Stiililiselt on kõik kollektiivid kõndinud eelkäijate radu. Aastal 1994 alustas The Silence 

rock’i, punki ja pop’i viljeledes ning siiani on kõik muusikud järginud sama rida.  

 

Bändide tegevust Häädemeestel on eelkõige mõjutanud muusikute sõbrad. Vahemikus 2006-

2007 tegutses vallas korraga 8 bändi, millest 6 inimest 23-st mängisid vähemalt 2 kollektiivis. 

(Tabel 1.) 

 

Tabel 1. Häädemeeste bändide kronoloogiline tabel  

 

Tangens Alfa; 2010 

Mervenca; 2006 
Stupid Luck; 2005 

Koosh ProYo; 2004 
So What?; 2004 

Cramp; 2003 

No Way; 2001 
Skratten; 2000 

Hamman; 1998 

The Silence; 1994 

Mervenca; 2007 

Koosh ProYo; 2009 

So What?; 2008 

Cramp; 2010 

Skratten; 2012 

Hamman; 2002 

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

Häädemeeste noortebändide tegutsemise 
algus- ja lõppaasta 

Algus

Lõpp
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12 bändi seas viidi läbi küsitlus, milles küsisti igalt kollektiivilt 17 küsimust. (Lisa 1.) 

Kokkuvõtted bändide vastustest on allpool kronoloogilises järjestuses, alates varaseimast 

bändist vaadeldud perioodil. Intervjuud muusikutega on ära toodud lisades.  

 

2.1. The Silence 

 

The Silence moodustati aastal 1994 Treimani külas Madis Savi eestvedamisel. Algkoosseisus 

olid Madis Savi ise, Rait Sohkin ja Silver Sepp. Hiljem lisandus Meelis Sepp ning kui Rait 

Eesti Kaitseväkke siirdus, siis asendas teda Herki Mäll. (Foto 1.) 

 

Foto 1. The Silence’i poisid (Meelis Sepa erakogu) 

 

 

Algselt taheti bändile nimeks panna Silence of Death, aga kuna eriti karmi muusikat ei 

viljeletud  ning sel ajal ei olnud ka tavaks kasutada vastandlikku ideoloogiat, muudeti nimi 

lihtsalt The Silence’iks.  

 

Proove tehti tol ajal Treimani kultuurimaja lavalaudadel ning pillid saadi samuti Treimani 

rahvamaja poolt. Aja möödudes hakati pille ostma Pärnu muusikakauplusest Muusik ning 

veel hiljem hakati neid ostma juba enda käe peal. 

 

Stiililiselt määratlesid nad end kõigemängijateks, kuna tehtud said nii pop’i, rock’i kui ka 

punk’i. Noori tiivustasid tol ajal sellised muusikakollektiivid nagu Terminaator ning 
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Guns’N’Roses. The Silence’i muusika ning sõnade autoriteks olid Rait Sohkin ning Meelis 

Sepp. 

 

Esimeseks esinemiseks võis Rait Sohkini arvates olla mõni jaanipäev või siis kaluritepäeva 

simman. Peale selle on nad esinenud veel väga erinevates kohtades nagu näiteks Õllesummeri 

pealaval Tuberkuloited´i ning Vennaskonna vahel, telesaates „7 vaprat“ ning kõikvõimalikel 

noortebändide konkurssidel kui ka igasugustel suvistel festivalidel. “Takkajärgi on see bänd 

ise paras komöödia. Kogu segu ääretult vigasest lüürikast, olematust kompositsioonist ning 

maitsetutest manerismidest tegi S-st täieliku kitši,“ ütles Rait. (Lisa 2.)  Nõutuim lugu nende 

repertuaarist tol ajal oli Guns’N’Roses’e „Knockin’ On Heavens Door“.  

 

Huvitavaks faktiks bändi kohta võib lugeda näiteks seda, et sellest kollektiivist on välja 

sirgunud mitmed tuntud nimed: Silver Sepp, kes praegu on tuntud oma fantaasiapillide 

poolest,  Madis Savi, kes on muusikakollektiivi HND kitarrist ning Rait Sohkin, kes on 

ansambli Revolver vokalist ning üks eestvedajaid. Sohkini arvates oli nende bänd ka terves 

maakonnas üks esimesi, kes oma muusika CD’le lindistas. 
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2.2 Hamman 

 

Hammani algusaastaks võib lugeda aastat 1998. Bändi eestvedajateks olid Veiko Umal ja 

Marko Kuusik, hiljem liitusid Tenno Männik ja Rait Sohkin. (Foto 2.) Bändis on mänginud ka 

Raul Männik ning Mardo Maddison. 

Foto 2. Häädemeeste noortebänd Hamman (Tenno Männiku erakogu) 

 

 

Kuna poistel oli vaja lühikest ning löövat nime ning tol ajal oli bändi prooviruumiks Troska 

saun, leiti, et „hamman“, mis tähendavat türgi sauna, sobib hästi ning siis jäädigi selle juurde.  

 

Hamman tegi läbi aegade proove väga erinevates kohtades, peale Troska sauna on mängitud 

veel Valge poe (praeguse Konsumi) II korruse vanas arvutiklassis, Häädemeeste lasteaia II 

korrusel ning paar korda ka Taavi Arumäe kodus. Pillid laenutati Häädemeeste 

muusikakoolilt. 

 

Stiililiselt mängis Hamman „sülti“ ja  punk’i.  Hammani eeskujusid on raske tuletada, kuna 

iga mees kuulas erinevat muusikat, aga ilmselt olid iidoliteks selle aja kuulsad bändid. 

Muusika ning lüürika pärines Rait Sohkini ning Veiko Umala sulest. Ideid ammutati teiste 

bändide riffidest ning sõnadest. 
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Hammani esimeseks etteasteks võib lugeda 1998. aastal Häädemeeste laululaval toimunud 

jaanipäeva. Üles on astutud enamasti Pärnu maakonnas, harva käidi kaugemal, kuid ühel 

aastal võitis poistebänd Hard Rock Club´i noortebändide konkursil III koha. Kõige 

meeldejäävaimaks kontserdiks loeb Rait Sohkin bändi Hamman seisukohast Häädemeestel 

toimunud jõululaada kontserti „Pesas“ ehk kultuurimajas, kui bassimees keset kontserti 

magama jäi. (Lisa 3.) Piinlikuimad hetked olid need, kui lugudesse „kalad“ sisse tulid ning 

Sohkini sõnade kohaselt juhtus seda päris tihti. Hammani puhul kuulajatel lemmiklugu 

puudus. Publikule meeldis kõik, mida mängiti, näiteks omaloomingulised palad „Asotsiaalsed 

surmavarjud“, „Külm sügis“, „Wind Swade Corn“, „5 liitrit hundijalavett“ ning „Ära küsi“. 
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2.3. Skratten 

 

Bänd tekkis aastal 2000. Mõte bändi teha tuli sellest, et Jaak Aasma klassivend Raido 

Linkmann oskas kitarri mängida ning kodus oli Raidol ka süntesaator olemas. Häädemeeste 

Keskkoolist muusikaõpetuse klassist leiti vana trummikomplekt ning nii alustatigi kolmekesi 

teed muusikamaailma. Algse kollektiivi nimeks sai A.L.T, mis tuli mängijate 

perekonnanimede esitähtedest: Aasma, Linkmann ja Trei. Hiljem lisandus pundiga Kaido 

Künnapas ning toimus nime vahetus. Uue grupi nimeks sa KarnaK. See nimi tuli sellest, et 

ükskord, kui Andres Trei, Jaak Aasma ja Raido Linkmann õpetaja Marika Kosel külas olid, 

näidati neile pilte Egiptusest, kus perepoeg Märt ja ta vanaema just reisil olid käinud. Ühel 

pildil oli kujutatud endine Egiptuse pealinn Karnak, vana nimega Teeba. Kuna selle linna 

sümboliks on sarvilised sokud ning nimi tundus üsna eksootiline, siis saigi uuele bändile 

valitud nimeks just KarnaK. Hiljem, kui kollektiiviga liitus Tenno Männik, oli taaskord vaja 

nime muuta. (Foto 3.) Kuna Jaak Aasmat huvitas mütoloogia ning ta oli vaimustuses 

krattidest ning puukidest, siis pakkus ta välja sellise nime nagu Viruskundra, siis aga leiti, et 

rootsipärane Skratten kõlab palju ägedamalt ning jäädigi selle nime juurde.  

Foto 3. Skratten (Jaak Aasma erakogu) 

  

 

Proove tehti tol ajal Häädemeeste Keskkooli koridoris, igal proovil veeti kola trepi alt välja 

ning pärast proovi tagasi sinna, kust võeti.  Mõne aja möödudes saadi ruum Häädemeeste 

Tervisekeskuse alla keldrisse. Esimene trummikomplekt pärines Häädemeeste Keskkoolilt. 

Hiljem, kui liitus Tenno Männik, tulid koos temaga ka arvestatavad Yamaha trummid ning 

Tama trummipulgad. Raidol ning Kaidol olid enda kitarrid. Andres laenutas basskitarri 

Hammani bassistilt Marko Kuusikult.  
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Stiililiselt viljelesid nad enda sõnade järgi meloodilise pungi, rocki, hardrocki, nu-metali, 

deathmetali ja blackmetali segu ehk „puuKmetalit“. Suurimateks iidoliteks oli neile kohalik 

sõpradest kollektiiv Hamman, aga Kaidole ja Raidole meeldis sel ajal näiteks selline bänd 

nagu Children of Bodom, Andresele Korn ja Jaagule Cradle of  Flith. Muusika kirjutati 

ühiselt, kuid sõnade kirjutamisega tegeles KarnaK’u ajal Raido, kuna siis oli tema laulja ning 

Jaak trummar. Kui mikrofon aga Jaagu kätte usaldati, hakkas sõnu kirjutama tema. „Sõnad 

tulid ei-tea-kust, ideed tulid mütoloogiast ning „pimedusest“,“ ütles Jaak Aasma. (Lisa 4.) 

Esimene esinemine oli Häädemeeste Keskkooli aulas, aasta võis olla arvatavasti 2001 või 

2002. Palju on mängitud Häädemeestel, Pärnus ning Kablis, paar korda Lätis, kuhu neid 

pärast esimest esinemist veel tagasi kutsuti, mõned korrad Tallinnas ning korra isegi 

Järvakandis, Tihemetsas, Vändras, Tõstamaal ning Audrus. „Üks vingemaid esinemisi oli 

Häädemeeste Seltsimajas, rahvast oli vägevalt, publik elas kaasa ning tehnika oli ülehea. 

Piinlikkust on alati tekitanud igasugused juhtme jamad,“ ütles Jaak. (Lisa 4.)  Ükskord Pärnu 

Kontserdimajas oli keegi Andrese bassikeeled maha keeranud, heli, mis sealt tuli, oli üsna 

kole. Nõutuimaks looks on olnud „Urumunnid“ ning „Isamaa ilu hoieldes“. 

 

Huvitavaks faktiks bändi kohta võib lugeda seda, et kõik liikmed peale Jaagu on samal ajal 

mänginud ka teistes kollektiivides ning bändi kitarrist Kaido oskab kõiki pille hästi mängida. 

Bändil on salvestatud 3 lugu: „Urumunnid“, „Taivatähed“ ning „Carry Out“.  „Kõige rohkem 

on korraga teenitud 250€ + transpordi raha ning oli au ka ise raider koostada,“ sõnas Jaak. 

(Lisa 4.) 
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2.4. No Way 

 

Bänd loodi aastal 2001, kuna tol ajal oli muusika tegemine ning pillimäng moes. Eeskujuks 

olid kergemuusikakollektiivid Hamman ja The Silence. „Nimi pidi kindlasti olema 

inglisekeelne, ennast reklaamiv ning võimalikult hästi märku andma, et sellise nimega 

kollektiivi ei tohiks küll kuulata. Mõeldi ka varianti Boys from Heaven, kuid ilmselgelt jäi 

peale No Way oma maskuliinse eelisega,“ ütles Kaido. (Lisa 5.) 

 

Algkoosseisu kuulusid Rünno Lilleste, Kaido Künnapas ning Raido Linkmann. Peale nende 

on seal mänginud ka Eneli Hanson ning Viljar Pais. (Foto 4.)  

 

Foto 4. Häädemeeste muusikakollektiiv No Way (Raido Linkmanni erakogu)  

 

 

Pillid pidi tol ajal enamasti ise muretsema, kitarrid ning süntesaator osteti ise, võimendusena 

saadi kasutada Häädemeeste Keskkooli vana aparatuuri ning midagi saadi ka sõprade käest.  

 

Stiililiselt tegid nad lõbusamat rokki, mida annab võrrelda näiteks Tuberkuloited´i või 

Terminaatoriga. Iidolid olid sõltuvalt east Scooterist Metallicani. Muusikat kirjutasid 

enamasti Raido ja Kaido, sõnad pärinesid Raido ja Rünno sulest. Ideid nopiti elust enesest, 

sisu oli lihtne ning murtud südametest väga ei lauldud.  
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Esimeseks esinemiseks on bänd lugenud etteaste Rünno toas ta õele ning ta õe sõbrannale. 

Aasta oli siis 2001. Valdavalt on esinetud Pärnumaal erinevatel üritustel, aga ka Lätis ning 

võib öelda, et sõprusvallaks sai selles osas Tõstamaa. Meeldejäävaimateks esinemisteks on 

jäänud Tõstamaa suvised rokipeod. Piinlikkust on valmistanud ikka juhtmed ning on juhtunud 

ka, et mõni pill on maha jäänud. No Way nõutuim lugu läbi aegad on „Tahan olla seal“, mida 

on ka raadiotes omajagu mängitud ning tellitav ka praegu. Lugu on ka youtube’st kuulatav ja 

allalaetav (http://www.youtube.com/watch?v=ACqW4R34d6o) 

 

Tahtejõulise rokibändi juures oli üsna eriskummaline see, et alguses tehti muusikat kahe 

kitarri ning süntesaatoriga. Kusjuures, süntesaator oli kõigi teiste pillide eest. 

http://www.youtube.com/watch?v=ACqW4R34d6o
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2.5. Cramp  

 

Kuna Häädemeestel tegutsenud Hammani liikmed olid mööda Eestit laial, tahtsid Rait Sohkin 

ja Veiko Umal kunagi alustatud bändi jätkata. (Foto 5.) Cramp loodi 2003ndal aastal Rait 

Sohkini ja Veiko Umala poolt Tallinnas. „Teine koosseis (Cramp) aga tuli hiljem ehk nn 

Tallinna ajastu, kus Häädemeestelt olid Veiko Umal ja mina. Siiski peab lugema Crampi 

Häädemeeste noortebändiks kuna eelmainitud Tallinna ajastul me end "noortebändiks" enam 

ei lugenud,“ ütles Rait. (Lisa 3.) 

Foto 5. Häädemeeste-aegne Cramp ehk Hamman (Tenno Männiku erakogu) 

 

 

Bändis mägisid peale Rait Sohkini ja Veiko Umala veel Siim Tiigimägi, Juhan Kundla ja 

Mariliis Eensalu. (Lisa 3.) Kaasa on teinud ka Ivan Korsuhnov ja Madis Savi. Kuna tolleks 

hetkeks olid Hammani liikmed mööda Eestit laiali, tuli teha uus koosseis, et alustatut jätkata. 

Nimi Cramp tuli Sohkini jutu järgi sellest, et ühel Pärnu punkaril oli olnud koer Kramp ning 

sellest tuletati siis edasi. 

 

Cramp tegi proove alguses Rocca al Mare koolis, stuudios NextDoors ning lõpuks oma 

privaatproovikas Ülemiste järve ääres, Tallinna Vesi tootmishoones. Pillid osteti nii omal jõul 

kui ka OÜ TopTen finantseeringuga. 
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Stiililiselt tegi Cramp pop-rocki. Iidoleid on raske määratleda, kuna iga mees kuulas erinevat 

muusikat. Sõnad ning muusika pärinesid Veiko ja Raidi käest ning ideid ammutati erinevate 

bändide riffidest ning sõnadest. 

 

Cramp’i esimest etteastet on raske tuletada, kuna Cramp on põhimõtteliselt muudetud nimega 

Hamman, kes tegutses Tallinnas. Esinetud on selle kollektiiviga üle Eesti ööklubidest 

erinevate festivalideni välja. Meelejäävaim on olnud kindlasti kontsert Brüsselis Tour-de-

Taxi’s. Nõutuimateks lugudeks on olnud „Punane roos“ ja „Siis kui saabub päev“. 

Märkimisväärne on see, et Cramp oli esimene bänd Häädemeestelt, kes sai plaadilepingu. 
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2.6. So What? 

 

So What’i algusaastaks võib lugeda 2004ndat. Oli vaja lühikest ning tabavat nime. Koosseisu 

kuulusid Rünno Lilleste, Kristi Koop, Kaido Künnapas, Tenno Männik ja Raido Linkmann.  

Foto 6. Häädemeeste noortebänd So What? /pildilt puudub Tenno Männik (Raido 

Linkmanni erakogu) 

 

 

Proove lubati tol ajal teha Häädemeeste Tervisekeskuse all keldris, pillid olid poistel juba 

endal olemas ning osa tehnika oli bändiruumis olemas.  

 

Stiililiselt tehti soft-rocki.. Ühine iidol bändil puudus, aga kõik olid rokilembelised hinged. 

Loomeprotsess toimus niiviisi, et tavaliselt saadi kellegi pool kokku, poisid mõtlesid viisi 

ning Kristi kirjutas sõnad. Kui õhkkond oli õige ning midagi oli vaja hingelt ära saada, siis 

sõnad lihtsalt tulid iseenesest. 

 

Esimene etteaste oli ühel kevadel Lätis. Peale selle on üles astutud veel Häädemeestel, 

Pärnus, Tõstamaal, Tartus, Tallinnas, Rakveres ning paljudel konkurssidel nagu näiteks 

Noortebändil. Kõige meeldejäävaim esinemine oli Kristi jaoks Tartus Noortebändil, kus 

ansambel valiti publiku lemmikuks. Piinlikuim hetk leidis aset „Hoia ja keela“ saate 

videosalvestamisel, kus poisid tahtsid hüpet teha, aga kitarripael lendas kogu aeg suure hooga 

lahti, seega lõpuks nägi see üsna kentsakas välja. Nõutuimaks looks oli „Let’s Run Away“, 

mis oli ka esimene stuudios valmis tehtud lugu.  
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Huvitav on teada näiteks, et aastal 2006 võitis So What? Pärnu Raadio konkursi 

„Bändiproov“, mille peaauhinnaks oli stuudiosalvestus ühes eesti tunnustatud 

stuudios.“Bändiproov” oli noortebändide konkurss, kus igas pooletunnises saates anti ühele 

noortebändile võimalus ennast tutvustada. Mängiti bändi lugusid ning üks etteaste tuli bändil 

teha otse-eetris. Samuti kommenteeris iga saates osalenud bändi muusikalist taset tuntud Eesti 

muusikategija. Igal nädalal oli kuulajatel võimalik Raadio Pärnu kodulehel ja SMS-ide 

vahendusel hinnata saates osalenud bände. (Lisa 6) 
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2.7. Koosh ProYo  

 

Koosh ProYo pole kunagi bänd olnud, vaid pillimehed on seda rohkem projektiks nimetanud. 

Projekti algusaastaks võib lugeda 2004ndat. Idee sai alguse Skratteni proovidest, kus vabadel 

hetkedel ja pärast proovi sai nokitsema hakatud. Nimi Koosh ProYo tuli sellest, et ükskord 

napsuse peaga koju minnes leidis Mart Meier maast sellise mänguasja nagu yo-yo, selle peale 

oli kirjutatud Koosh ProYo, sealt see nimi tuligi. Intervjuus kirjutab Mart Meier kollektiivi 

kohta niiviisi: „Viimane koosseis oli: mina – laul (aeg-ajalt basskitarr ka), Tenno Männik -  

trummid/basskitarr, Rünno Lilleste - basskitarr/elektrikitarr, Raido Linkmann -  

elektrikitarr/trompet, Andres Trei - trummid. (Foto 7.)  Varasemad liikmed: Jakob Juhkam -  

elektrikitarr, ning päris alguses esimestes proovides oli Jaak Aasma meil trummar. Ehk siis 

sellest ka projekti nimetus, kuna erinevad liikmed mängisid vastavalt vajadusele erinevaid 

instumente. Oleme esinenud nii kolmekesi kui ka viiekesi.“ (Lisa 7.) 

 

Foto 7.  Koosh ProYo Häädemeeste suveaias 2005. aastal /pildilt puudu Raido 

Linkmann, Rünno Lilleste, Andres Trei  (Mart Meieri erakogu) 

 

 

Proove tehti Häädemeeste Tervisekeskuse all keldris, kus vahetevahel enne esinemisi sai 

varaste hommikutundideni harjutatud. Pillid olid huvikeskuse või valla poolt.  

 

Stiililiselt määratlesid noored end ska või siis lihtsalt punkrocki  mängijateks. Küsides, et kes 

nende iidoliteks olid, vastas Mart Meier järgnevalt: „Iidolid olid David Hasselhoff ja 

ansambel The Aquabats, natukene Green Dayd jms. Kuna me kaverdasime lugusid, siis olidki 



 24 

iidoliteks need bändid, kelle lugusid me tegime. Kava pikkus oli umbes tund aega kokku, kuid 

mõned lood kadusid repertuaarist sama kiiresti kui nad sinna ka said.“ (Lisa 7.) 

 

Esimene etteaste oli kollektiivil Häädemeeste oma üritus Meeletu Rock 2005. aasta suvel. 

Intervjuus ütles Mart Meier: „Suuremateks esinemisteks olid vist 2007 Lelle Alternatiiv, minu 

kunagise töökoha sünnipäevapidu, kus jagasime lava Vennaskonnaga, lisaks veel esimene 

Põhja-Liivimaa festival Blacky, Blindi ja teistega. Kokku võis meil väga vabalt olla ca 15-20 

esinemist. Esinesime veel üritusel Tere Kool 10 Tallinnas jne jne. Ahjaa, Noortebänd 2007 

poolfinaalis esinesime ka, Viljandis siis, see oli ka suurima publikuga kontsert, täismaja 

Viljandi kultuurikeskuses.“ (Lisa 7.) 

 

Nõutuimaks looks oli tol ajal nende repertuaarist näiteks Sex Pistolsi lugu „Pretty Vacant“ 

ning cover loost „Santa Claus is Coming to Town“.  

 

Üks huvitavamaid seiku bändi ajaloos on see, et ükskord pidi grupp mingil Pärnu 

vabaõhuüritusel esinema, enne sai telefoni teel veel korralikult räägitud, et mida vaja on jne. 

Mõned liikmed olid isegi Tallinnast kohale tulnud ja Mart ja Tenno tulid varem töölt ära. 

Kohale jõudes oli nende soovitud tehnikast kohal vaid 1 mikrofon ja kaks kõlarit. Ilmselt 

saadi aru, et tegemist on ühemehe süldibändiga, aga egas midagi. Need, kes Tallinnast tulid, 

said oma bussiraha tagasi ja mindi sõbralikult laiali. 



 25 

2.8. Stupid Luck 

 

Grupi loomise algus jääb kusagile 2005. aasta kanti. Algne idee tuli Viljar Paisilt ja sellest 

mõttest sai indu ka Urmet Karotamm ning siis liitus nendega ka Kaido Künnapas. Natukene 

hiljem küsis Viljar juhuslikult Ardo Väljamäelt, ega ta neile laulma ei soovi tulla. Alguses oli 

kollektiivi nimi Stupid Fuck, kuna see tundus äge ning mässumeelne, aga varsti see nimi 

muudeti, kuna ükskord Ainažis esinedes seisis kuulutuses Stupid F, kes oli tol ajal tuntud 

Eesti räppar. Et segadusi vältida asendati F täht L’iga. Mõeldi ka nimele Stupid  Duck, aga 

see oleks nende arvates kõlanud totralt. Kollektiiv on läbi aegade olnud väga erinev. 

Põhituumikus olid Viljar, Urmet, Kaido ja Ardo. Rauno Pella liitus 2007. a suvel ja oli kuni 

2011. a suveni. (Foto 8.) Kaido mängis sel ajal siis kitarri. Rait Sohkin kuulus Stupid Luck’i 

koosseisu 2006 – 2008 aastani ja paar korda veel ka hiljem. Ning ülejäänud ülesastumised 

Rünno, Raido, Andrese ja Madise poolt on jäänud viimastesse aastatesse.  

 

Foto 8. Stupid Luck Pärnus Mai rockiklubis 3. augustil 2008 (Ardo Väljamäe erakogu) 

 

 

Proove tehti alguses Häädemeeste Tervisekeskuses, pärastpoole hakati proovi tegema Pärnu 

Mai Rockiklubis. Pillid olid endal olemas või kui vaja, sai neid ka sõpradelt laenatud. Osa 

kraami oli ka prooviruumides olemas. 
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Stiililiselt määratles kollektiiv end pop-pungi mängijateks, aga hiljem tundus see kollektiivile 

ikkagi pop-rock olevat. Esialgne suuriidol oli grupil Blink 182. Muusika oli enamasti Viljari 

ja Kaido kätetöö,  sõnad pärinesid Viljari ja Ardo sulest. Ideedega oli nii, et kui mõte tuli, 

pandi kirja ja kui ideed ikka polnud, siis seda välja ei võlunud. Lood rääkisid peamiselt 

armastusest, aga üritati mitte minna liiga imalaks. 

 

Esimene etteaste leidis aset 23. aprillil 2005. aastal Tõstamaal. Üles on astutud Ainažis, 

Tõstamaal, Häädemeestel, Tallinnas, Tartus, Paides, Märjamaal, Tõrvas, Audrus, Kablis, 

Rutjal, Annimatsil, Ulgel, Lelles, Massiarus, Suure-Jaanis, Viljandis, Pärnus jne. Piinlike 

momentidena toob Ardo intervjuus välja järgmise: „No näiteks, Tõrvas oli kunagi selline 

juhus, kus bassimees Urmet seisis laval väga nõutu näoga, kuna tema bass ei teinud enam 

häält ja loomulikult asusid kõik seda olukorda oskuslikult lahendama, tükk aega parandati ja 

alles siis märgati, et kitarrijuhe ei olnud pillis. Piinlik ei olnud, pigem naljakas. Aga mina 

ajasin tihtipeale ikka laulud sassi. Minu arust algasid teatud lood väga ühesuguselt ja ükskord 

laulsingi terve loo niimoodi ära, et ma alles hiljem sain sellest aru. See oli veits piinlik, kuid 

keegi muu sellest õnneks aru ei saanud.“ (Lisa 8.) Nõutuimaks looks nende repertuaaris on 

läbi aegade olnud „Täna öösel“.  

 

Huvitav on teada bändi kohta näiteks seda, et kollektiivis on mõnda aega tegutsenud Rait 

Sohkin ja Rauno Pella. Lugusid on salvestatud bändil 9, enamus neid Linnahalli stuudios 

Elmu Värgi range pilgu all. 
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2.9. Mervenca 

 

Mervenca algusaastaks võib lugeda aastat 2006. Nimel mingit kindlat  tekkelugu pole. Kuna 

bänd ei kestnud kaua, nimelt ainult aasta, siis ka grupi liikmed olid algusest peale püsivad. 

Koosseisu kuulusid Jakob Juhkam, Tiit Hanson, Sander Lõhmus ja Andres Raev. (Foto 9.) 

Foto 9. Instrumentaalmuusikat viljelev Mervenca (Jakob Juhkami erakogu) 

 

 

Proove tehti Häädemeeste Tervisekeskuse all keldris. Pillid sai Jakob enamasti oma isalt, 

trummid olid prooviruumis olemas ning võimendid olid ka kohapeal olemas.  

 

Stiililiselt tegi kollektiiv jazz-rocki või siis progressiivset rocki. Tagantjärgi on Jakobi meelest 

pigem tegu instrumentaalse rokkmuusikaga. Kuna tegu oli instrumentaalmuusikaga, siis 

lüürika puudus, muusika autor oli aga Jakob. 

 

Esimene etteaste oli 2006. aasta kooli jõulupidu. Bändiga on olnud kõigest kaks ülesastumist, 

millest üks oli 2006. aasta jõulupidu ning teiseks etteasteks oli 2007. aastal toimunud bändide 

päev Kabli kultuurimajas. Intervjuus  ütles Jakob Juhkam, et mõlemad esinemised olid üsna 

närve kõditavad ning ainuüksi nende kolme loo puhul suutis tehnilises plaanis juhtuda nii 

mõndagi. (Lisa 9.) 

 

Huvitavaks pidas Jakob näiteks seda, et bänd kestis vähem kui aasta, repertuaaris oli ainult 3 

lugu ning neljal liikmest kahel oli muusikakooli haridus, teisel kahel ainus seos muusikaga on 

koolis laulmine. (Lisa 9.) 
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2.10. Tangens Alfa  

 

Koosseis loodi 2010. aastal projekti „Avatud Noortekeskus“ raames. Projekt kestis küll ainult 

aastakese, aga kuna bänditegemine hakkas noortele niivõrd meeldima, jätkati veel paar aastat, 

kuni teed lahku viisid. Peamiseks põhjuseks oli vanemate liikmete põhikooli lõpetamine ning 

linna keskkooli minek.  

Foto 10. Less Efforts’i koosseis juulis 2012 (Reti Kurmi erakogu) 

 

 

Algse kollektiivi nimi oli NFO.  Esimene nimi tuli sellest, et tol ajal oli Häädemeestel 

peateemaks UFO’d ning noored mõtlesid, et nemad nendega seotud pole, seega tuli nimi Not 

Flying Objects ehk lühendatult NFO. Hiljem, kui grupiga liitus uus bassist, oli vaja uut nime 

ning peale selle tuli välja, et NFO on ka National Farmers Organisation’i lühend, seega oli 

nimevahetus topeltvajalik. Sel ajal oli vokalistil ja kitarristil lemmik sõnadeks efforts ja less 

ning kusagilt tuli mängu ka error. Küll taheti panna nimeks Effortless, Error, Error 404 jne, 

kuid lõpuks satuti sellise nime peale nagu Less Efforts. See variant sobis kõigile 

bändiliikmetele ning selle juurde jäädigi. 2012. aasta talvel lahkus bändist bassist ning 

taaskord oli vaja uut nime. Alguses sellega kiiret polnud, aga kui kätte jõudis suvine Liivimaa 

festivalil esinemine ning grupil oli kibekiiresti uut nime vaja, mõtles bändi teine kitarrist Siim 

Sepp, et paneks nimeks Tangens Alfa. Rohkem nuputada ei viitsitud ning uus nimi oligi 

olemas. Algkoosseisu kuulusid Liset Muhu, Andra Muhu, Siim Sepp ning Meeli Lepik, 

vähem kui poole aasta pärast liitus Reti Kurm. (Foto 10.)  Pärast Reti lahkumist tuli asemele 

Robin Järvesaar.  
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Proove tehti alguses Häädemeeste Kultuurimaja lavalaudadel, aga kui maja renoveerimisele 

läks, otsisid noored omale uue koha, kus proove teha. Lõpuks lasti muusikahuvilised 

keskkooli esimese korruse koridori, kus olid ka mõned eelmised muusikakollektiivid proove 

teinud. Hiljem, kui kultuurimaja korda tehtud sai, lasti noored tagasi kultuurimajja, seekord 

aga II korrusele bändiruumi. Trummid olid kultuurimaja poolt ning kitarr ja bass saadi 

projekti raames. Teised instrumendid tuli omale ise soetada. 

 

Stiililiselt jäädi rock’i, pungi ja fungi juurde. Oma lugudega sahtlist kaugemale ei jõutud, 

seega iidoliteks olid parajasti need, kelle lugusid kaverdati: Green Day, System of a Down, 

Red Hot Chili Peppers, Billy Talent, Muse, Lenny Kravitz, Nirvana. Kui üritati 

omaloomingulisi lugusid kirjutada, lähtuti eelkõige kohalike kergemuusikakollektiivide 

muusikast ning sõnade seadmisel oli suureks eeskujuks Pärnumaalt Seljalt pärit räppi viljelev 

OL*.  

 

Esimeseks esinemiseks oli 2010. aastal toimunud Häädemeeste Keskkooli jõulupidu 

kultuurimajas. Üles on astutud veel Liivimaa festivalidel, paaril sünnipäeval, ise korraldatud 

Meeletutel Rock’idel, mis on kandnud väga erinevaid nimesid ning kindlasti kõige suuremaks 

katsumuseks võib lugeda 2012. aasta Kabli rannapidu, kus bändil oli au astuda üles 

Terminaatori soojendusbändina. Nõutuimaks looks on olnud läbi aegade Nirvana „Smells 

Like Teen Spirit“ ning System of a Down’i „Toxicity“. 

 

Huvitav on bändi kohta teada näiteks seda, et bändil oli algusaastatel juhendaja Tenno 

Männik, kes on tegutsenud kohalikes bändides nagu Skratten, Koosh ProYo ning  So What?. 

„Võib olla see tasuks ära märkida, et kui muidu on Häädemeestel bändi teinud üldiselt mehed, 

siis meie olime tüdrukutebänd kitarristist noormehega,“ arvas töö autor Reti Kurm.  

(Lisa 10.) 
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KOKKUVÕTE  
 

Uurimistöö eesmärgiks oli tutvustada Häädemeeste valla noortebände 90-ndate algusest 

tänaseni. Selleks töötati läbi valla ja maakonna ajalehed alates 1992-st aastast. Samuti viidi 

läbi küsitlus bändide esindajate hulgas. 

Töö tulemusena on teada, et ajavahemikus 1994 kuni 2014 on aktiivselt tegutsenud 

kuueteistkümne erineva nime all kümme kollektiivi. Esinemisvõimalusi noortebändidele on 

pakkunud Pärnumaa bändide päev, mis viimased kümmekond aastat on toimunud Treimanis 

ning aegajalt korraldatav Meeletu Rock Häädemeestel. Läbi aegade on noortebändid endale 

ise prooviruume otsinud, pillid ning helitehnika on osaliselt saadud tänu projektidele. 

Viimastel aastatel on bändide tegevust kohalikus ajakirjanduses vähe kajastatud.   

Töös teada saadut saab kasutada edasistes uurimistöödes uurides varem tegutsenud 

Häädemeeste valla muusikakollektiive. Tööst on abi valla kultuuritöötajale, kuna endised 

bändimehed on andnud hea ülevaate muusikute vajadustest, valla helitehnilise baasi 

puudustest ning eelistest, instrumentide kättesaadavusest ning nende kasutamisvõimalustest. 

Läbi aegade on muusikahuvilised noored valla poolt pakutavate tingimustega rahul olnud. 

Seda kinnitab ka endisaegne Crampi ja The Silence’i liige Rait Sohkin oma intervjuus, öeldes, 

et  kuna pillid ja muud bändinduseks vajalikud tarbed on palju odavamad, kui 20 aastat tagasi, 

siis raha taha ei tohiks midagi jääda. Võimalused muusikat teha on Häädemeestel peaalati 

olemas olnud, asja vastu peab ainult huvi olema. (Lisa 3.)  Peale selle arvati, et julgust 

muusikamaailmas katsetada peaks olema rohkem, kuna tänapäeva tehnilised võimalused on 

väga head ning kergesti kättesaadavad.  

Lisaks tuleks kuulata õpilasi, mis neile meeldib ning õpetada neid muusikat kuulama ja 

kuuldut analüüsima. Noortel, kes tahavad muusikat teha, võiks olla keegi usaldusisik, kes 

neile pidevalt tagasisidet tehtava muusika kohta annaks. Ajakirjandus võiks võtta enda peale 

rolli valla noori kohalike noortebändide artiklite kaudu harida. 

Püstitatud eesmärk saab täidetud, kuna töö koopiad on plaanis viia Häädemeeste Keskkooli 

ning Häädemeeste suurde raamatukokku, et huvilised vallaelanikud saaks vaadeldud perioodil 

tegutsenud bändidega tutvuda. 
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LISAD 

Lisa 1. Häädemeeste noortebändidele esitatud küsimused 
 

Küsimused Häädemeestel 1990-ndatest tänapäevani tegutsevatele 

muusikakollektiividele  

Kust tuli mõte bändi/ansamblit  teha? (mis aastal jne) 

Miks selline nimi?  

Kes kuulusid/kuuluvad/on kuulunud  koosseisu? 

Kust ja kuidas saite tol ajal pillid ning kus tehti proove? 

Mis stiilis muusikat tegite/teete?  

Kes olid/on teie iidolid? 

Kes kirjutas/kirjutab lugudele muusika?  

Kes kirjutas/kirjutab lugudele sõnad? (kust saite/saate ideid?) 

Millal oli esimene etteaste? 

Kus olete üles astunud? 

Kõige meeldejäävam esinemine? 

Mõni piinlik moment laval/proovis  (:  

Kõige suurem publik, kellele olete esinenud? 

Milline on kontsertidel kõige nõutuim lugu teie repertuaarist? 

Mõned huvitavad faktid/seigad bändi/ansambli kohta. 

Mida arvad bänditegemise võimalustest Häädemeestel? (millised on tingimused, kas 

esinemisvõimalusi on piisavalt, kui teatakse, siis nt võrrelda mõne teise piirkonnaga) 

Mida tuleks teha, et Häädemeestel rohkem bände tekiks? 
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Lisa 2.  Intervjuu The Silence’iga 

 

THE SILENCE 

Kust tuli mõte bändi/ansamblit teha? (mis aastal jne) 

The Silence (edaspidi S) moodustati aastal 1994 Treimani külas Madis Savi eestvedamisel. 

Algkoosseisus olid Madis ise, Rait Sohkin ja Silver Sepp. Hiljem lisandus Meelis Sepp 

(Silveri vanem vend) ning kui Rait Eesti Kaitseväkke siirdus, siis asendas teda Herki Mäll. 

Madis ja Rait olid selleks hetkeks koos teinud Treimani kultuurimaja juhataja Viljar Soomre 

poolt juhendatud ansamblit Vikerkaar (bändis olid veel Liia Maiste, Ülar Maiste, Kaisa Holm, 

Kairi Metsaots ning Maarja Soomre). Sel hetkel tiivustas aga kõiki noori ansamblid Guns N 

Roses ja Terminaator, mis viis loogiliselt ansambli S loomiseni. 

 Miks selline nimi? 

Tol ajal oli inglise keelne bändinimi ainuõige lahendus, kuna anglitsismid olid vastsündinud 

Eesti Vabariigis ääretult populaarsed. Rait soovitas bändi nimeks panna Silence of Death 

(kuna too härra kuulas sel hetkel fanaatiliselt death-metal ansambleid), kuid kuna bänd ei 

viljelenud eriti karmi muusikat ning sel ajal ei olnud ka tavaks kasutada vastandlikku 

ideoloogiat (nt nagu Las Vegase indie-grupp The Killers tänapäeval), muudeti nimi lihtsalt 

The Silence-ks. 

NB! Tegu pole ka kopeeringu või dervaadiga No-Big-Silence-st. 

Kes kuulusid/kuuluvad/on kuulunud koosseisu? (kõik liikmed, ka need, kes enam ei ole 

bändis) 

Vt esimest peatükki. 

Kust ja kuidas saite tol ajal pillid ning kus tehti proove? 

Kogu pillipark ja backline pärines Treimani kultuurimajast. Tola ajal oli teemaks 

humanitaarabi põhjamaadest ning Norra riigi toel sai kohalik rahvamaja üsna hädavajalikku 

invetari. Varasemast ajast oli olemas ka suhteliselt korralik idablokist pärinev masinapark, 

mida suuremal ja vähemal määral kasutati. Aja möödudes hakati kola ostma ka Pärnu 

kauplusest Muusik. Aja möödudes hakati ka oma käe peal pille ostma. 

Proove tehti kultuurimaja laval. 

Mis stiilis muusikat tegite/teete? 

Stiili oli raske määratleda, kuna proovitud sai erinevaid asju. Mängitud sai rock-i, punk-i ja ka 

pop-i.  

Kes olid/on teie iidolid? 

Vt esimest peatükki. 
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Kes kirjutas/kirjutab lugudele muusika? 

Muusikat kirjutasid Rait ja Meelis. 

Kes kirjutas/kirjutab lugudele sõnad? (kust saite/saate ideid?) 

Lüürikat kirjutasid Rait ja Meelis. 

Millal oli esimene etteaste? 

Eks see mõni kohalik jaanipäeva või kalurite päeva simman oli... 

Kus olete üles astunud? 

S mängis tol ajal väga erinevates kohtades. Tipphetkedeks olid kindlasti Õllesummeri pealava 

(peale Tuberkuloitedit ja enne Vennaskonda), telesaade "7 vaprat". Peale selle 

kõikvõimalikud suvised festivalid ning noortebändide konkursid. 

Kõige meeldejäävam esinemine? 

Mulle kindlasti Õllesummer. 

Mõni piinlik moment laval/proovis (: 

Takkajärgi on see bänd ise paras komöödia. Kogu segu ääretult vigasest lüürikast, olematust 

kompositsioonist ning maitsetutest manerismidest tegi S-st täieliku kitši. 

Kõige suurem publik, kellele olete esinenud? 

Ei mäleta, ju see mõni festar oli ... 

Milline on kontsertidel kõige nõutuim lugu teie repertuaarist? 

"Knockin' On Heavens Door" 

Mõned huvitavad faktid/seigad bändi/ansambli kohta. 

Sellest ja eelnevast bändist on sirgunud mitmeid tuntud nimesid. 

Silver Sepp, Maarja Soomre, Madis Savi ning Rait Sohkin on siiani tegevad. S on ka vast 

esimene Häädemeeste valla ansambel, kes lindistas oma lood CD peale. Usun, et me olime ka 

üks esimesi terves maakonnas. 

Mida arvad bänditegemise võimalustest Häädemeestel? (millised on tingimused, kas 

esinemisvõimalusi on piisavalt, kui teatakse, siis nt võrrelda mõne teise piirkonnaga) 

Võimalus on alati olemas. 

Tahet on vaja. 

Eesmärki on vaja. 

Praeguseks hetkeks on bänditegemine maailma kõige väiksem asi. Pillid ja muu kola on 10x 

odavam, kui 20 aastat tagasi, seega ei peaks ka raha taha midagi jääma. (kitarrikeelte 

komplekt maksis 60 krooni, miinimumpalk oli tol hetkel 150 krooni ringis) 

 

Mida tuleks teha, et Häädemeestel rohkem bände tekiks? 
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Tuleb lihtsalt teha. Kui ise ei tee, siis ei tee keegi. 90-datel oli asi kinni eeskujudes ning ma 

usun, et see töötaks ka tänapäeval. Kui mõni HDM bänd näiteks üleöö väga kuulsaks saaks, 

oleks see piisav motivatsioon. Teine variant oleks mingi vastav sotsiaalprogramm, kes 

tutvustaks bänditegemist võimalikult paljudele inimestele. Workshop, kus ka vanaema 

"Salme" saaks aru, kuidas teha. Mitmetel inimestel oleks soov, kuid nad ei tihka tegutseda. 

Vastas Rait Sohkin 11.06.2013 Facebooki vahendusel 
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Lisa 3 Intervjuu Hammani ja Cramp’iga 

 
HAMMAN/ CRAMP 

Kust tuli mõte bändi/ansamblit teha? (mis aastal jne) 

Crampi saab liigitada kahte perioodi: 1) Hamman 2) Cramp 

1) Hamman sai alguse 1998 aastal Häädemeestel. Asutajad olid Veiko Umal ja Marko 

Kuusik. Hiljem liitusid Tenno Männik ja Rait Sohkin. Bändis on mänginud ja Raul Männik ja 

Mardo Maddison. Mõte tuli eikusagilt - ilmselt oli igav. 

2) Cramp loodi Veiko ja Raidi poolt aastal 2003 Tallinnas. Bändis mängisid Siim Tiigimägi, 

Juhan Kundla ja Mariliis Eensalu. Kaasa on teinud ka Ivan Korsuhnov ja Madis Savi. Kuna 

tolleks hetkeks olid Hammani liikmed Eestit mööda laiali, siis tuli teha uus koosseis, et 

alustatut jätkata. 

Miks lugeda Crampi just Häädemeeste, mitte Tallinna bändiks? 

Crampil oli kaks koosseisu: esimene mis koosnes eranditult Häädemeeste inimestest ning 

kellega osalesime mitmetel väiksematel festaritel, paaris telesaates ja kohalikel pidudel. Teine 

koosseis aga tuli hiljem ehk nn Tallinna ajastu, kus HDMist olid Veiko Umal ja mina. Siiski 

peab lugema Crampi Häädemeeste noortebändiks kuna eelmainitud Tallinna ajastul me end 

"noortebändiks" enam ei lugenud. 

Miks selline nimi? 

Oli vaja lühikest ja löövat nime.  

Hamman olevat mingi türgi saun vms. Proovikas oli sel ajal Troska saunas... 

Ühel Pärnu punkaril olevat olnud koer nimega Kramp. Sellest tuletati siis edasi... 

Kes kuulusid/kuuluvad/on kuulunud koosseisu? (kõik liikmed, ka need, kes enam ei ole 

bändis) 

Vt esimest peatükki. 

Kust ja kuidas saite tol ajal pillid ning kus tehti proove? 

Hamman tegi proove mitmetes kohatades: Valge poe (praegune Konsum) II korrusel vanas 

arvutiklassis, Häädemeeste Lasteaia II korrusel, Toomas Troska saunas ning paar korda ka 

Taavi Arumäe kodus. Pillid pärinesid algselt Häädemeeste Muusikakooli kolikambrist. 

Cramp tegi proove Rocca al Mare koolis, stuudios NextDoor ning lõpuks oma 

privaatproovikas Ülemiste järve ääres, Tallinna Vesi tootmishoones. Pillid osteti nii omal jõul 

kui ka OÜ TopTen finantseeringuga. 
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Mis stiilis muusikat tegite/teete? 

Hamman tegi sülti ja punk-i. Cramp tegi pop-rock-i. 

Kes olid/on teie iidolid? 

Hammani kui Crampi eeskujusid on raske tuletada. Ilmselt olid selleks tolleaegsed kuulsad 

bändid. Iga mees kuulas erinevat muusikat. 

Kes kirjutas/kirjutab lugudele muusika? 

Muusikat kirjutasid Veiko ja Rait.  

Kes kirjutas/kirjutab lugudele sõnad? (kust saite/saate ideid?) 

Lüürikat kirjutasid Veiko ja Rait. Ideed lihtsalt tulid kuskilt. 

Palju varastati mingeid riffe ja sõnakõlkse kuulsatest bändidest. 

Millal oli esimene etteaste? 

98 jaanipäev Häädemeeste laululaval. 

Kus olete üles astunud? 

Hamman mängis enamasti Pärnu maakonnas. Harva käidi ka kaugemal. Mingi aasta oli see, 

kui me saavutasime Hard Rock Clubi poolt korraldatud noortebändi festivalil III-koha. Cramp 

mängis juba üle Eesti, alates ööklubidest lõpetades festaritega. 

Kõige meeldejäävam esinemine? 

Hammani puhul olid kõik suht toredad. Häädemeeste jõululaat oli äge, kui "Pesa-s" toimunud 

kontserdi käigus bassimees keset kontserti magama jäi. Crampi puhul oli selleks vast kontsert 

Brüsselis Tour-de-Taxi-s. 

Mõni piinlik moment laval/proovis (: 

Piinlik oli siis kui kontserdi ajal mõni räme kala sisse tuli - ja seda juhtus tihti. Ühekorra 

käisin keset kontserti lava taga oksendamas - kole halb oli olla... 

Kõige suurem publik, kellele olete esinenud? 

Mingi 200-300 inimest ikka vast. 

Milline on kontsertidel kõige nõutuim lugu teie repertuaarist? 

Hammani puhul polnud vahet - kõik läks peale. Hammani esimesel kontserdil sai tehtud 4 

lugu: 2 traditsionaali - Jaanipäev ja Kaugel-kaugel ning 2 oma lugu - Please Stay ning Ei tää 

... Neid lugusid sai edaspidigi mitmeid kordi mängitud. Ajapikku tekkis oma lugusid rohkem 

nt Asotsiaalsed surmavarjud, Külm sügis, Wind Swade Corn, 5 liitrit hundijalavett, Ära küsi 

jne ning kaverite esitamiseks puudus lõpuks igasugune vajadus. 

Cramp-i puhul ikkagi "Punane roos" ja "Siis kui saabub päev". 

Mõned huvitavad faktid/seigad bändi/ansambli kohta. 
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Midagi märkimisväärset ei tulegi meelde. Võibolla see, et Cramp on esimene HDM bänd, kes 

sai plaadilepingu. 

Mida arvad bänditegemise võimalustest Häädemeestel? (millised on tingimused, kas 

esinemisvõimalusi on piisavalt, kui teatakse, siis nt võrrelda mõne teise piirkonnaga) 

Vt THE SILENCE intervjuust. 

Mida tuleks teha, et Häädemeestel rohkem bände tekiks? 

Vt THE SILENCE intervjuust. 

Vastas Rait Sohkin 11.06.2013 Facebooki vahendusel 
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Lisa 4. Intervjuu Skratten’iga 

 

SKRATTEN 

Kust tuli mõte bändi/ansamblit teha? (mis aastal jne) 

Mõte tuli vast sellest, et klassivend Raido oskas kitarri mängida.Muusikaõpetuse klassist, 

Häädemeeste Keskkoolis, leidsime kapist mingid vana ja jubedat häält tegeva 

trummikomplekti.Raitsil oli ka süntesaator olemas.Nii panime kokku esimese grupi.Grupi 

nimi oli „A.L.T.“  (Aasma,Linkmann,Trei), jube originaalne eks? :D 

Ja siis tagusime trummi ja sündi peal tegime ka miskit mussi.Sündisid räpilaadsed hitid 

nimedega „We Dont Know“ ja „Kurgipõld“.Hiljem aga tekkis tehnikat ja mõistust juurde, 

leidsime ka mõned liikmed juurde ja sündis „KarnaK“.Aastat nagu ei mäletagi.Põhikooli ajal 

oli see algus igatahes 2000+. 

Miks selline nimi?  

„A.L.T“ sai eespool lahti seletatud. 

„KarnaK“-is oli juba sees ka naabripoiss Gynt (Kaido Künnapas), kes valdas igasugu 

instrumente. 

Nimesaamislugu siis järgmine: 

Olime kord Anzu (Andres Trei) ja Raitziga (Raido Linkmann) külas õpetaja Kosel, kes oli 

äsja siis Häädemeestele kolinud.Kurat teab mis tuuled meid sinna viisid.Mäletan igatahes, et 

Mati Kose CD-plaatide seas oli Pantera/Sepultura plaadid, küll me olime siis Kosedest 

vaimustuses, uskumatu, keegi vanem kuulab ka nii head musa :D. Igatahes, oli perepoeg Märt 

käinud äsja oma vanaemaga Egiptuses.Maarika näitas meile pilte.Ühel pildil oli kujutatud 

endine Egiptuse pealinn Karnak,vana nimega Teeba.Kuna selle linna sümboolika on 

sarvilised sokud,ja nimi tundus väga äge ja eksootiline, siis panime oma grupeeringule nimeks 

KarnaK.Noh, sokud ja asjad ja me ometigi tahtsime ju truu-iivõl mussi tegema hakata. 

Hiljem aga , kui liitus 10X (Tenno Männik), siis oli ka peale kollektiivsete muutuse vaja nime 

muutust.Uurisime ajalugu ja Skandinaavia asju.Kuna ma olen suur mütoloogia huviline ja 

jubedalt vaimustuses krattidest ja puukidest, siis otsisimegi mingit sarnast nime.Pakkusin 

„Viruskundria“.Siis aga leidsime, et Rootsipärane Skratten oleks äge.Muudkui rääkisime, et 

see tähendab Rootsi keeles kratti.Aastaid hiljem saime teada, et skratten,skratta,tähendab 

hoopis Rootsi keeles totakat irvitust.Kuna olime juba küpsemad, siis tegi see meile palju nalja 

ja leidsime, et see nimi on ikkagi igati sobiv meile. 
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Kes kuulusid/kuuluvad/on kuulunud koosseisu? (kõik liikmed, ka need, kes enam ei ole 

bändis) 

Algselt oli siis A.L.T. –Aasma Jaak, Linkmann Raido ja Trei Andres 

KarnaK- Kaido Künnapas (Gynt),Raido Linkmann (RyZ),Andres Trei (Anz) ja Kaak Aasma 

(Angus) 

Skratten-Gynt,Ryz,Anz,10X ja Angus. 

Kust ja kuidas saite tol ajal pillid ning kus tehti proove? 

Pillidega oli tuuga.Esimesed trummid siis kooli käest.Kui liitus Skratteniga Tenx, siis temaga 

koos imbusid bändi ka arvestatavad Yamaha trummid ja Tama trummipulgad.Ryzil oli enda 

kitarre mille ta oli Anttilast tellinud (siiani on see tal saunas seina peal).Gynt soetas samuti ise 

endale kidra.Anz laenas bassi 6-Ice-i(Marko Kuusik) käest, kes sellel ajal bassist kollektiivis 

Hamman/Cramp. 

Tehnika saime Häädemeeste valla ja keskkooli käest ning Ahto Juhkam toetas meid nii 

mõnegi asjaga.Proovikaks kujunes Häädemeeste Keskkooli koridor.Iga proov vedasime asjad 

trepi alt välja ja peale proovi ikka tagasi.Peale pisukesi järelpärimisi ja noh,olgem ausad,tänu 

tutvustele, saime oma päris ruumi teha Häädemeeste Tervisekeskuse alla keldrisse.See oli 

meile esimene stabiilne koht, kus asjad olid alati valmis ja ülal.See jäi ka meie lõpuni 

proovikaks. 

Mis stiilis muusikat tegite/teete?  

Tegime kohutavat  meloodilist punk/rock/hardrock/numetal/deathmetal/blackmetal 

segu.PuuKmetalit. (sest HnD oli juba ära ristinud, et nemad teevad kratimetalit) 

Kes olid/on teie iidolid? 

Meil nagu ei olnudki iidoleid.Hamman võibolla, sest seal olid meie vanemad 

tuttavad/sõbrad.Gyntile ja RyZile sümpatiseeris ka väga bänd nimega „Children Of 

Bodom“,Anzule „KoRn“ ja Angusele „Cradle Of Filth“ 

Kes kirjutas/kirjutab lugudele muusika?  

Muusikat tegime koos.Kitarrisitid sättisid mingi meloodia või rütmi ja siis ehitasime koos 

sellele  tuumale kere ümber. 

Kes kirjutas/kirjutab lugudele sõnad? (kust saite/saate ideid?) 

KarnaK-i aja lugudele kirjutas Ryz.Sest siis oli tema laulja ja Angus trummar.Kui aga 

Angusel avaldus kohutav möirgamise hääl, siis sündis tema käte all legendaarne rahvalaul 

„Urumunnid“,seejärel hakkas päike eredamalt paistma,lilled rohkem lõhnama,jänesed 

hakkasid kuldmune munema ning kalad hakkasid teivashüppega tegelema.Seejärel hakkaski 
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Angus laulma ja ise sõnu kirjutama.Sõnad tulid kurat teab kuskohast.Mütoloogiast ja 

rahvustundest.“Pimedusest“ kaa :P 

„Isamaa Ilus Hoieldes“ sõnad on kirjutanud Jüri Leesment.Selle laulu kaverdamise järel 

pööras Alo Matiisen end hauas ringi. 

Millal oli esimene etteaste? 

Aastat ei mäleta, aga see toimus Häädemeeste Keskkooli aulas.Allakirjutajal on isegi olemas 

veel plakat sellest üritusest.Esinesid veel Hamman,Traktor,Vallatud Kurvid,ja äkki keegi 

veel.Võis olla ca 2001/2002 

Kus olete üles astunud? 

Palju kordi Häädemeestel,Pärnus,Massiarus ja Kablis.Paar korda Lätis (sinna on meid suisa 

kutsutud paar korda pärast esimest esinemist seal),mõned korrad Tallinnas,korra 

Järvakandis,Vändras,Tõstamaal,Audrus,Tihemetsas. 

Kõige meeldejäävam esinemine? 

Meeldejäävaid on peris mitu.1 vingemaid oli ka üks viimaseid mis toimus Häädemeeste 

Rahvamajas.Rahvast oli vägevalt,publik elas ja tehnika oli sigahea.Samuti on olnud kõik Läti 

esinemised superhead, sest sealne rahvas elab ikka täiega kaasa ja pärast tulevad pakuvad 

sulle tänaval õlut  . 

Mõni piinlik moment laval/proovis (:  

Laval on olnud küll paar jama ja ka paar nalja.Suht tavaline ja piinlikkust tekitav oli mingi 

juhtmejama.Alatasa kellegi kidra vaikis või tegi miskit müra, sest juhtmed olid peetis.Pärnu 

Kontserdimajas oli keegi Anzu bassi keeled maha keeranud.Peris kole hääl tuli esinemise ajal 

sealt. 

Angusel on liigse õlle pärast näiteks laulu ajal hapnik otsa saanud ja laul ei olnud nii vinge 

kui peaks.Korra Massiarus vaatas bassimees mulle otsa ja ütles kaeblikult „Ma olen nii 

purjus, et ma ei mäleta tuure enam“.Korra läks Tõstamaa mõisapargis meie esinemise aeg nii 

hiliseks, et laulja ja bassimees väsisid ära koledasti ennem esinemist.Laulja magas ennem ja 

bassimees karastas end mõisapargi tiigis.Esinemiseks olime vinks-vonks ja andsime kõva 

konsa. 

PS. selleks ajaks olime täisealised ja alkoholi pärast pole meil kunagi tulnud rahvast alt 

vedada. 

Kõige suurem publik, kellele olete esinenud? 

Ei teagi.Lätis on alati väga palju olnud.Ja Häädemeestel, kui esinesime ennem Blackyt ja 

Clairs Birthday-d, siis oli kah nagu staadionitäis rahvast.Tihemetsa mäkketõusul oli kah.Ja 

Pärnu Kontserdimaja oli ka suht täis. 
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Milline on kontsertidel kõige nõutuim lugu teie repertuaarist? 

Kui bänd on olnud teada, siis kindlasti „Urumunnid“.Viimased korrad aga nõuti alatasa 

„Isamaa Ilu Hoieldes“ kordamist. 

Mõned huvitavad faktid/seigad bändi/ansambli kohta. 

Kõik liikmed, va. Angus, on samal ajal osalenud mõne muu bändi tegemistes. 

Salvestatud on 3 lugu. „Urumunnid“,“Taivatähed“ ja „Carry Out“. 

Gynt oskab absull kõiki pille mängida hästi. 

Kõige rohkem teenisime korraga 250€+transa raha+oli au ise raider koostada. 

Mida arvad bänditegemise võimalustest Häädemeestel? (millised on tingimused, kas 

esinemisvõimalusi on piisavalt, kui teatakse, siis nt võrrelda mõne teise piirkonnaga) 

Paraku ei oska kommenteerida seda, sest ei ela juba 8 aastat Häädemeestel.“Meie“ ajal 

sebisime ise omale esinemisi ja suureks auks oli see, kui võõrad hakkasid ise kutsuma meid 

esinema. 

Mida tuleks teha, et Häädemeestel rohkem bände tekiks? 

Paraku ei ole sellele küsimusele ma õige inimene vastama  

Vastas Jaak Aasma 11.06.2013 Facebooki vahendusel 
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Lisa 5. Intervjuu No Way’ga 

 
NO WAY 

Kust tuli mõte bändi/ansamblit teha? (mis aastal jne) 

No Way oli minu esimeseks bändiks, aasta oli siis kuskil 2001 kandis. Tol ajal oli lahe bändi 

teha ning pillimäng mulle ja mu sõpradele meeldis. Eeskujuks oli ka kohalikud 

kergemuusikakollektiivid Hamman ja Silence. 

Miks selline nimi? 

Oli lahe ingliskeelne nimi, mis pidi oma äraspidisusega tekitama publikus huvi, et kes 

reklaamib ennast sõnaühendiga, mis peaks võimalikult selgelt märku andma, et seda 

kollektiivi ei tohiks küll kuulata. Mõtlesime ka varianti "Boys From Heaven", kuid ilmselgelt 

jäi peale No Way oma maskuliinse eelisega. 

Kes kuulusid/kuuluvad/on kuulunud koosseisu? (kõik liikmed, ka need, kes enam ei ole 

bändis) 

Algkoosseisus olid Rünno Lilleste, Kaido Künnapas ning Raido Linkmann. Lisaks on bändis 

mänginud Eneli Hanson ning Viljar Pais. 

Kust ja kuidas saite tol ajal pillid ning kus tehti proove? 

Pillide osas ei olnud muud võimalust kui need ise omale muretseda. Kitarrid ning süntesaatori 

ostsime ise. Võimendusena saime kasutada vana Häädemeeste Keskkooli aparatuuri. Osa pille 

olid ka sõpradelt laenatud. 

Mis stiilis muusikat tegite/teete? 

Selline lihtne lõbus rokkmuusika, võrreldav näiteks Turberkuloitediga või Terminaatoriga. 

Kes olid/on teie iidolid? 

Iidolid olid sõltuvalt east Scootrist kuni Metallicani. Aga selle bändiga seoses vast kõige 

rohkem Terminaator ja muu sarnane. 

Kes kirjutas/kirjutab lugudele muusika? 

Sõnu kirjutasid valdavalt Rünno ja Raido, muusikat Kaido ja Raido. 

Kes kirjutas/kirjutab lugudele sõnad? (kust saite/saate ideid?) 

Rünno ja vahel ka Raido. Ideed tulid elust enesest ja olid lihtsad, murtud südametest väga 

palju ei lauldud. 
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Millal oli esimene etteaste? 

Oma esimeseks etteasteks oleme lugenud esinemise Rünno toas tema õele ja tema sõbrannale. 

Aasta võis olla siis kuskil 2001 kandis. 

Kus olete üles astunud? 

Valdavalt Pärnumaal erinevatel ürituste, samuti Lätis. Võiks öelda et sõprusvallaks sai selles 

osas Tõstamaa, kelle fänne mäletame siiamaani. 

Kõige meeldejäävam esinemine? 

Ilmselt paljud Tõstamaa esinemised seal suvel toimunud rokiüritustel. 

Mõni piinlik moment laval/proovis (: 

Eks ikka puruks kitarrijuhtmed ja mahajäänud pillid esinemiste ajal. 

Kõige suurem publik, kellele olete esinenud? 

Pakuks 70 inimest. 

Milline on kontsertidel kõige nõutuim lugu teie repertuaarist? 

Tahan olla seal. See oli kunagi ka raadios omajagu mängitud lugu, mida võib tänaseni tellida. 

Mõned huvitavad faktid/seigad bändi/ansambli kohta. 

Tahtejõulise rokibändina oli üpriski eriskummaline, et algkoosseisus tegime muusikat 

süntesaatori ja kahe kitarriga, süntesaatori oli kõikide muude pillide eest peale kitarride. 

Mida arvad bänditegemise võimalustest Häädemeestel? (millised on tingimused, kas 

esinemisvõimalusi on piisavalt, kui teatakse, siis nt võrrelda mõne teise piirkonnaga) 

Võrreldes ajaga, kui tegeles No Way, on võimalused paremad, kuna vald on hankinud 

korraliku bänditehnika ning soetanud ka pille. Samas kui kunagi tegutses puudulike 

ressursside tingimustes vallas üle 10 bändi, siis tänaseks on see arv kahanenud mõne üksiku 

kollektiivini. 

Mida tuleks teha, et Häädemeestel rohkem bände tekiks? 

Kindlasti innustaks noori rohkem suuremate kontsertite tegemine, kuid see on reeglina kallis 

võimenduse rendi tõttu. Seetõttu oleks äärmisel tore,kui vald suudaks kunagi hankija 

korraliku võimenduse, mis võimaldaks ka bändiesinemisi. Samuti võiks olla rohkem üritusi, 

kus esineda. 

Vastas Kaido Künnapas 17.06.2013 Facebooki vahendusel 
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Lisa 6. Intervjuu So What?’iga 

 

SO WHAT? 

Kust tuli mõte bändi/ansamblit teha? (mis aastal jne)  

Kui ma ei eksi oli aasta 2004 lõpp 2005 algus see. 

Miks selline nimi?  

Lühike ja tabav ja näitab attitude  

Kes kuulusid/kuuluvad/on kuulunud koosseisu? (kõik liikmed, ka need, kes enam ei ole 

bändis) 

Rünno Lilleste, Raido Linkmann, Kaido Künnapas, Kristi Koop, Tenno Männik. 

Kust ja kuidas saite tol ajal pillid ning kus tehti proove?  

Poistel olid pillid juba olemas, osa tehnikat oli bändi ruumis, lubati meil teha proove 

ambulantsi all, seal keldris. 

Mis stiilis muusikat tegite/teete?  

Soft rock, Jüri Makarov ütles Eesti Ekspressis kunagi So Whati stiili kohta Nu-Metal. 

Kes olid/on teie iidolid?  

Ega meil otseselt sellist ühist iidolit ei olnud aga olime kõik sellised rocki lembesed inimesed. 

Metallicat kuulasime küll vist kõik ja selliseid vana head rocki klassikat  

Kes kirjutas/kirjutab lugudele muusika? Kes kirjutas/kirjutab lugudele sõnad? (kust 

saite/saate ideid?)  

Koos kirjutasime, istusime maha kellegi pool, mina tavaliselt kirjutasin sõnad ja poisid 

mõtlesid viisi. Ideedega on nii et kui õhkkond on õige ja midagi on vaja hingelt ära saada siis 

nad leiavad ise Sinu juurde tee, siis ei ole neid vaja ammutada. 

Millal oli esimene etteaste?  

Esimene esinemine oli meil Lätis, kevadisel ajal, ega meil väga lugusid siis veel ei olnud, äkki 

2. 

Kus olete üles astunud?  

Lätis, Tõstamaal, Tartus, Tallinnas, Rakveres, Häädemeestel, Pärnus. Esinesime niisama aga 

ka päris paljudel konkurssidel näiteks Noortebänd jne. 

Kõige meeldejäävam esinemine?  

Oli Tartus Noortebändil kus meid valiti läbi interneti hääletuse publiku lemmikuks  

Mõni piinlik moment laval/proovis (:  
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Hoia ja Keela saate video salvestamisel tahtsid poisid hüpet teha aga kitarri pael lendas 

koguaeg suure hooga lahti ja videos nägi see üsna kole välja. 

Kõige suurem publik, kellele olete esinenud?  

Põhja-Liivimaa Festivalil ehk. 

Milline on kontsertidel kõige nõutuim lugu teie repertuaarist? 

Let's Run Away ilmselt, sest see oli esimene lugu mis stuudios valmis sai tehtud. 

Mõned huvitavad faktid/seigad bändi/ansambli kohta.  

Aastal 2006 võitis So What? Pärnu Raadio konkurssi Bändiproov mille peaauhinnaks oli 

stuudiosalvestus ühes eesti tunnustatud stuudios.“Bändiproov” on noortebändide konkurss, 

kus igas pooletunnises saates antakse ühele noortebändile võimalus ennast tutvustada. 

Mängiti bändi lugusid ning üks etteaste tuli bändil teha otse-eetris. Samuti kommenteeris iga 

saates osalenud bändi muusikalist taset tuntud Eesti muusikategija. Igal nädalal oli kuulajatel 

võimalik Raadio Pärnu kodulehel ja SMS-ide vahendusel hinnata saates osalenud bände. 

Mida arvad bänditegemise võimalustest Häädemeestel? (millised on tingimused, kas 

esinemisvõimalusi on piisavalt, kui teatakse, siis nt võrrelda mõne teise piirkonnaga)  

No Häädemeestel on võrreldes teiste kohtadega ikka väga head võimalused, või vähemalt siis 

olid kui meie tegutsesime. Kirjutasime projekte ja rahaliselt toetati, et saaksime tegutseda ja 

stuudios käia ja noodid paberilt plaadile panna. 

Mida tuleks teha, et Häädemeestel rohkem bände tekiks?  

Eks seda toetust vist võiks alati olla veel enam aga põhiline on see, et noortel endal huvi oleks 

asja vastu. 

Vastas Kristi Koop 27.06.2013 Facebooki vahendusel 
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Lisa 7. Intervjuu Koosh ProYo’ga 

 

KOOSH PROYO/ THE HOFFS 

Kust tuli mõte bändi/ansamblit teha? (mis aastal jne) 

Tere, Koosh ProYo (KP) ei olegi kunagi bänd olnud, vaid me nimetasime seda projektiks. 

Idee sai alguse Skratteni proovides kui sai hakatud vabadel hetkedel ja peale proove vaikselt 

nokitsema. The Hoffs oli sama mis KP, aga see nimi tuli korraks ainult, oleme ikkagi kogu 

aeg KP olnud. 

Miks selline nimi? 

Nimi Koosh ProYo tuli sellest, et ükskord kuskilt napsuse peaga koju kõndides leidsin ma 

maast sellise mänguasja nagu Yo-Yo, mille ühe külje peal oli kirjas Koosh ProYo, ehk siis 

nimi oli olemas umbes aasta enne bändi loomist. 

Kes kuulusid/kuuluvad/on kuulunud koosseisu? (kõik liikmed, ka need, kes enam ei ole 

bändis) 

Viimane koosseiis oli: Mina: Laul(aeg ajalt basskitarr ka) Tenno Männik: 

Trummid/Basskitarr, Rünno Lilleste: Basskitarr/Elektrikitarr, Raido Linkmann: 

Elektrikitarr/trompet, Andres Trei: Trummid. Eelnevad liikmed: Jakob Juhkam: Elektrikitarr. 

Päris alguses esimestes proovides oli Jaak Aasma meil trummar. Ehk siis sellest ka projekti 

nimetus, kuna erinevad liikmed mängisid vastavalt vajadusele erinevaid instumente. Oleme 

esinenud nii kolmekesi kui ka viiekesi.  

Kust ja kuidas saite tol ajal pillid ning kus tehti proove? 

Pillid olid ilmselt huvikeskuse/valla poolt ja proovikas oli meil perearstikeskuse keldris, 

mõnus hubane koht, kus teinekord enne esinemisi sai varajaste hommikutundideni harjutatud. 

Mis stiilis muusikat tegite/teete?  

Muusikastiiliks oli SKA-punk või ka lihtsalt punkrock.  

Kes olid/on teie iidolid? 

Iidolid olid David Hasselhoff ja ansambel The Aquabats, natukene Green Dayd jms. Kuna me 

kaverdasime lugusid, siis olidki iidoliteks need bändid, kelle lugusid me tegime. Kava pikkus 

oli umbes tund aega kokku, kuid mõned lood kadusid repertuaarist sama kiiresti kui nad sinna 

ka said. 

 

Millal oli esimene etteaste? 

Esimene etteaste oli Häädemeeste oma üritus Meeletu Rock, aastat ei mäleta, võis olla 2005 

suve lõpp, aga 100% kindel ei ole.  
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Kus olete üles astunud? Kõige meeldejäävam esinemine? 

Suuremateks esinemisteks olid vist 2007 Lelle Alternatiiv, minu kunagise töökoha 

sünnipäevapidu, kus jagasime lava Vennaskonnaga, lisaks veel esimene Põhja-Liivimaa 

festival Blacky, Blindi ja teistega. Kokku võis meil väga vabalt olla ca 15-20 esinemist. 

Esinesime veel üritusel Tere Kool 10 Tallinnas jne jne. Ahjaa, Noortebänd 2007 poolfinaalis 

esinesime ka, Viljandis siis, see oli ka suurima publikuga kontsert, täismaja Viljandi 

kultuurikeskuses.  

Kõige suurem publik, kellele olete esinenud? 

Pakun, et ikka kaks-kolmsada inimest. 

Mõni piinlik moment laval/proovis (: 

Piinlikud momendid...hmm. Lelles näiteks unustas Rünno ühe loo ära basskitarril, proovikas 

on napsuse peaga ühtteist ette tulnud, aga need asjad on kõik ajaloo prügikastis :D 

Milline on kontsertidel kõige nõutuim lugu teie repertuaarist? 

Meid on vist ühe korra ainult lavale tagasi kutsutud, tollal oli soovilooks Sex PIstolsi lugu 

Pretty Vacant. youtubes leiab ka meie versiooni jõululaulust Santa Clause is Coming to 

Town, mis oli ka päris popp. 

Mõned huvitavad faktid/seigad bändi/ansambli kohta. 

Huvitavad faktid: Ei oskagi fakte tuua, vb siis nime leidmine. Meie ajal olid võimalused üsna 

rahuldavad, esineda saime ka piisavalt, üldjuhul pidime küll ise asju ajama, õigemini mina 

sebisin meile enamus esinemisi. Üks huvitav seik oli veel selline, et pidime Pärnus mingil 

vabaõhuüritusel esinema, enne sai telefoni teel korraldajaga räägitud, et mida meil vaja on 

jne. Osa liikmeid tuli lausa Tallinnast kohale ja me Tennoga tulime varem töölt ära. Kohale 

jõudes oli meie soovitud tehnikast kohal vaid 1 mikrofon ja kaks kõlarit. Ilmselt saadi aru, et 

me oleme mingi ühemehe süldibänd. Aga egas' siis midagi, need kes Tallinnast tulid said 

bussiraha tagasi ja oligi kõik, läksime laiali. :D 

Mida arvad bänditegemise võimalustest Häädemeestel? (millised on tingimused, kas 

esinemisvõimalusi on piisavalt, kui teatakse, siis nt võrrelda mõne teise piirkonnaga) 

Mida tuleks teha, et Häädemeestel rohkem bände tekiks? 

Noored peaksid facebookist välja ronima ja vähem kodus arvutite taga passima, Häädemeeste 

on ju ilus koht, küll seal muud tegevust ka leiab, meie küll omal ajal leidsime. Noori peab 

juba koolis suunama bändidegemise maailma, sest see on huvitav ja lahe. 

Vastas Mart Meier 19.06.2013 Facebooki vahendusel 
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Lisa 8. Intervjuu Stupid Luck’iga 

 

STUPID LUCK 

Kust tuli mõte bändi/ansamblit teha? (mis aastal jne) 

Algne idee tuli Viljar Paisilt, sellest mõttest sai indu ka Urmet Karotamm ja siis võeti punti ka 

Kaido Künnapas. Mina liitusin natuke hiljem, juhuslikult, Viljar küsis (ja ma võibolla 

pakkusin ka) et kas viitsid laulda. Esimene esinemine leidis aset 23. aprillil 2005 Tõstamaal, 

sealsel Jüripäeva peol 

Miks selline nimi? 

Algne nimi oli Stupid Fuck ( arvatavasti sellepärast, et nimi oleks võimalikult mässumeelne ja 

lahe). Peagi otsustasime seda veidi muuta. Kuna ükskord Ainazis esinedes, seisis kuulutusel 

kirjas Stupid F, kes teatavasti on ka üks Eesti räppar, siis me otsustasime segaduste 

vältimiseks F tähe asendada L tähega. Mõttes oli ka Stupid Duck , kuid see oleks kõlanud 

kuidagi tobedalt. 

Kes kuulusid/kuuluvad/on kuulunud koosseisu? (kõik liikmed, ka need, kes enam ei ole 

bändis) 

Viljar Pais - kitarr, Urmet Karotamm - bass, Kaido Künnapas - trummid/kitarr, Rauno Pella - 

trummid, Rait Sohkin - kitarr/backvokaal, Ardo Väljamäe - vokaal, Raido Linkmann - kitarr, 

Rünno Lilleste - bass, Andres Trei - bass, Madis Talts - bass. 

Põhituumikus olid Viljar, Urmet, Kaido ja Ardo. Rauno Pella liitus 2007 a suvel ja oli kuni 

2011 suveni. Kaido mängis sel ajal siis kitarri. Rait Sohkin oli meiega 2006 - 2008 ja paar 

korda veel ka hiljem. Ning ülejäänud ülesastumised Rünno, Raido, Andrese ja Madise poolt 

on jäänud viimastesse aastatesse... 

Kust ja kuidas saite tol ajal pillid ning kus tehti proove? 

Pillid olid mõnel endal olemas ja osaliselt sai neid ka laenatud või oli olemas kohapeal 

prooviruumis. Peamine prooviruum oli Häädemeeste ambulatooriumi keldris, vald oli sinna 

soetanud vajaliku tehnika ja seal oli päris meeldiv. Hiljem hakkasime proove tegema Pärnu 

Mai Rockiklubis 

Mis stiilis muusikat tegite/teete? 

Omast arust tegime pop-punki. Aga tundub, et pigem ikkagi pop-rocki, kuigi eks see stiilide 

määratlemine on üks paras pähkel. 

Kes olid/on teie iidolid? 

Hiljem bändi arenedes, tekkisid küll ka uued lemmikud, kuid algselt oli selleks Blink 182. 
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Kes kirjutas/kirjutab lugudele muusika?  

Suuremas osas Viljar Pais, kuid vahepeal ka Kaido Künnapas. Aga eks igaüks lisas protsessi 

mõne vajaliku nüansi. 

Kes kirjutas/kirjutab lugudele sõnad? (kust saite/saate ideid?) 

Sõnu kirjutas nii Viljar Pais, kui ka Ardo Väljamäe. Ja ideedega oli nii, et kui mõni mõte tuli, 

siis ta tuli ja kui ikka ei tulnud, siis ei tulnud. Eks see peamine teema oli ikka armastuse värk, 

samas püüdsime mitte minna liiga imalaks ja siirupiseks, kuigi mõnikord see ka ei 

õnnestunud. 

Millal oli esimene etteaste? 

Vastasin juba  

Kus olete üles astunud? 

Kokku on meil olnud 64 esinemist. Esinemisi on olnud: Ainazis, Tõstamaal, Häädemeestel, 

Tallinnas, Tartus, Paides, Märjamaal, Tõrvas, Audrus, Kablis, Rutjal, Annimatsil, Ulgel, 

Lelles, Massiarus, Suure-Jaanis, Viljandis, Pärnus jne. 

Kõige meeldejäävam esinemine? 

Kõik esinemised on olnud küllaltki meeldejäävad, mõni võibolla jahh, veidike rohkem, kui 

midagi on laval aia taha läinud, kuid see on tagant järgi ebaoluline  

Mõni piinlik moment laval/proovis (: 

No näiteks Tõrvas oli kunagi selline juhus, kus bassimees Urmet seisis laval väga nõutu 

näoga, kuna tema bass ei teinud enam häält ja loomulikult asusid kõik seda olukorda 

oskuslikult lahendama, tükk aega parandati ja alles siis märgati, et kitarrijuhe ei olnud pillis. 

Piinlik ei olnud, pigem naljakas. Aga mina ajasin tihtipeale ikka laulud sassi. Minu arust 

algasid teatud lood väga ühesuguselt ja ükskord laulsingi terve loo niimoodi ära, et ma alles 

hiljem sain sellest aru. See oli veits piinlik, kuid keegi muu sellest õnneks aru ei saanud. 

Kõige suurem publik, kellele olete esinenud? 

Tõenäoliselt Proovikas, Endla küünis. Umbkaudu 500 inimese kandis oli. 

Milline on kontsertidel kõige nõutuim lugu teie repertuaarist?  

Täna öösel :D 

Mõned huvitavad faktid/seigad bändi/ansambli kohta. 

Oleneb, mida keegi huvitavaks peab. 

Otseselt meie bändist ei olegi ühtegi kuulsust välja sirgunud. Rohkem on nad nn. kuulsad 

olnud juba ennem - Rauno Pella ja Rait Sohkin. Ning lugusid on meil lindistatud 9. Enamjaolt 

on need salvestatud Linnahalli stuudios, vanameister Elmu Värgi range pilgu all. Eks 

tagantjärgi nende lugude kuulamisega ongi rohkem see asi, et nad olid ikka rohkem sellised 
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oma aja lapsed, siis tundusid nad ülivinged. Aga nüüd on mõnda lugu pisut piinlik kuulata. 

Eriti ei ole ma rahul paljude lugude vokaaliga ja see tolleaegne puine inglise keel, see jätab ka 

kohati soovida. Kuid eks vigadest õpitakse ja ükski kogemus ei jookse mööda külgi alla. 

Isiklikult olen ma kõige rohkem rahul lauluga Suhkruvaba tüdruk. 

Mida arvad bänditegemise võimalustest Häädemeestel? (millised on tingimused, kas 

esinemisvõimalusi on piisavalt, kui teatakse, siis nt võrrelda mõne teise piirkonnaga) 

Praeguse olukorraga ei ole ma kahjuks kursis. Kuid aastaid tagasi oli olukord väga lilleline, 

eks seda näitas ka tegutsevate bändide arv. 

Kui küsisin Ardolt (tolle aegse Stupid Lucki vokaali) käest, kas ta oskaks võrrelda 

näiteks Häädemeeste prooviruume ning esinemisvõimalusi Pärnuga, sain vastuseks 

järgmise: 

Ja ega ma ausalt öeldes selleaegsete Pärnu proovikatega ka kursis ei ole, kuna Häädemeestel 

oli hea võimalus proove teha, siis ei hakanud linnast otsimagi, aga eks oleks leidnud neid 

kindlasti ka Pärnust. 

Mida tuleks teha, et Häädemeestel rohkem bände tekiks? 

On vaja noori, kes oleksid bänditegemisest huvitatud, esinemisvõimalusi, proovi tegemise 

võimalusi ja ka võibolla ka kerget vallapoolset toetust, et näiteks mõni pill või midagi muud 

vajalikku soetada... 

Vastas Ardo Väljamäe 16.06.2013 Facebooki vahendusel 



 53 

Lisa 9. Intervjuu Mervenca’ga 

 

MERVANCA 

Kust tuli mõte bändi/ansamblit teha? (mis aastal jne) 

Mõte muusikaga tegelemisest on olnud peamiseks ideeks väikesest peale. Tegelesin sellega 

nii tavakoolis lauluansablites kui ka muusikakoolis. Enda muusikat hakkasin tegema üksi 

lindistamise käigus- üritasin mängida erinevaid pille ning neid ka arvutisse salvestada. Olin 

ka mõnes kohalikus bändis ning Häädemeestel sai tehtud ka esimene enda muusikat mängiv 

bänd nimega Mervenca. See oli ilmselt aastal 2006. See aga kaua ei kestnud- heal juhul aasta. 

Peale 8ndat klassi läksin edasi õppima Tallinna Muusikakeskkooli, seega oli juba kindel, 

millega edaspidi tegelen. 

Miks selline nimi? 

Mervenca nime allikat ma ei mäletagi- ilmselt see oli mingi väljamõeldud sõna, mille kõla 

mulle meeldis. 

Kes kuulusid/kuuluvad/on kuulunud koosseisu? (kõik liikmed, ka need, kes enam ei ole 

bändis) 

Mervenca - Jakob Juhkam- kitarr, Tiit Hanson- süntesaator, Andres Raev- bass, Sander 

Lõhmus- trummid 

Kust ja kuidas saite tol ajal pillid ning kus tehti proove? 

Minu esimesed pillid (enamasti kitarrid, üks süntesaator) on saadud isa käest. Enamasti on 

need vene pillid (jolana bass ja soolokitarr, süntesaator Estradin 230).  Bassi kasutan 

siiamaani, ei ole kuulnud, et tänapäeva bassid nii efektset vanakooli saundi teevad. Trummid 

olid kohaliku proovika tarbeks ostetud Tama trummid. Võimendid olid ka uuemad. 

Häädemeestel tegime proove prooviruumis kohaliku polikliiniku keldriruumides. 

Mis stiilis muusikat tegite/teete?  

Mulle meeldis seda kutsuda jazz-rockiks või progressiivseks rockiks. See aga pole päris õige- 

tagantjärgi kuulates on tegemist instrumentaalse rokkmuusikaga, millel oli mõjutusi siit ja 

sealt, kuid stiililiselt oli see lihtsat.. veiderdamine. Ma ei saa siiani aru, misasi see siis lõpuks 

oli. 

 

 

 

Kes olid/on teie iidolid? 
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Minu suurimateks iidoliteks oli Frank Zappa ja Vaiko Eplik- nagu praegugi. Kuid meeldisid 

väga ka ansamblid The Pixies, Led Zeppelin, Emerson Lake and Palmer. 

Kes kirjutas/kirjutab lugudele muusika?  

Kuna see bänd oli põhimõtteliselt minu egoprojekt (nagu ka kõik järgnevad enamasti), siis oli 

tegemist minu kirjutatud lugudega 

Kes kirjutas/kirjutab lugudele sõnad? (kust saite/saate ideid?) 

Kuna tegemist oli peaasjalikult instrumentaalmuusikaga, siis sõnu polnud vaja  

Millal oli esimene etteaste? 

Esimene etteaste oli kooli jõulupeol, aastat ei mäleta. (2006 või 2007) 

Kus olete üles astunud? 

Kuna selle bändiga oli meil kõigest kaks kontserti (suur naerukoht!) siis teiseks 

ülesastumiseks oli mingisugune bändide päev vms Kabli kultuurimajas järgneval aastal. 

Kõige meeldejäävam esinemine? 

Mõlemad on üsna meeldejäävad- mõlemal sai oldud kohutavalt närvis, ning ainuüksi meie 

kolme loo puhul juba suutis juhtuda tehnilises plaanis nii mõndagi. 

Mõni piinlik moment laval/proovis (:  

Mõlemad esinemised on tagantjärgi vaadates piisavalt piinlikud, et välja võiks tuua piinliku 

momendina üldse selle bändi lühida ja veidra eksistentsi. (mitte et ma seda naeruväärseks 

peaksin- siiani austan inimesi nende julguse eest, kes minuga olid nõus sellist asja tegema) 

Kõige suurem publik, kellele olete esinenud? 

Ehk sada inimest tollel koolipeol? :D 

Milline on kontsertidel kõige nõutuim lugu teie repertuaarist? 

Arvestades eelnevaid fakte kontsertide ja lugude rohkuse koha pealt... Ei pea sellele  

küsimusele vast vastama. 

Mõned huvitavad faktid/seigad bändi/ansambli kohta. 

1. Kestis vähem kui aasta 

2. 4 liiget- 2l inimesel muusikakooliharidus, 2l aga eelnev haridus seotud ainult koolis 

laulmisega.  

3. 8-9 klassi pikajuukselised poisid. 

4. Repertuaaris 3 lugu 

5. Mängiti instrumentaalset muusikat 

Mida arvad bänditegemise võimalustest Häädemeestel? (millised on tingimused, kas 

esinemisvõimalusi on piisavalt, kui teatakse, siis nt võrrelda mõne teise piirkonnaga) 

Mida tuleks teha, et Häädemeestel rohkem bände tekiks? 
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Vabandan, kui see tekst nüüd liialt pikk tuleb. Aga see teema on mulle südamelähedane. 

Tehniliselt on muusika tegemiseks võimalused alati olemas. Meie kõigi arvutid on piisavalt 

võimekad, et lindistada muusikat ning mikrofonid ei maksa praegusel ajal mitte midagi. Pillid 

on samuti mitmeid kordi kättesaadavamad ja paremad. Ja muusikat saab teha millega iganes- 

ühesõnaga, tehnika ja raha puudumise taha ei tohiks jääda miski. 

AGA 

Põhiline probleem seisneb inimeste arusaamas muusikast- inimesed ei julge 

eksperimenteerida helidega, ei julge proovida teha midagi, mis oleks nende jaoks uus. Asi on 

veel hullem- inimesed kardavad kuulata muusikat, mis on neile võõras, ning see väljendub 

selle kõige eiramises ning halvimal juhul maha salgamises. Selle kõige tekitaja on 

muusikaline keskkond ja selle mitmekesisus- õigemini selle puudumine. Enamus inimesi 

elavad hittide kultuuris, populaarsuse järgi otsustatakse, mis on hea. Ning sellega kaob ka 

inimese individuaalne lähenemine muusikale. Ma räägin nii üldist juttu seetõttu, et see on 

suurim probleem, miks noorte huvi muusika vastu järjest väheneb ja välja suremas on- 

kardetakse, et tehtav muusika ei ole populaarne. See kõik lähtub eeskujudest, mille vanemad 

inimesed seavad. Kui oleks üldiselt inimeste seas populaarne põhimõte, et üht suurt poppi ja 

kõigile meeldivat asja ei saagi olla, kuna inimesed on erinevad, siis tunneksid nooremad 

inimesed end vabamalt ning saaksid lähtuda oma kirest ja sisetundest. 

Ning kindlasti tuleks tõsiselt-kohe väga väga tõsiselt süvendada muusikaõpet ka tavakoolides. 

Seda eelkõige muusikaajaloo ja muusika „ehituskivide“ poole pealt. Aga tuleks ka kuulata 

õpilasi- mis neile meeldib, mis nende arvates on hea. Ning siis uurida üheskoos, millest see 

neile meeldiv muusika näiteks koosneb, kuidas seda järgi saaks teha. Areneks teadmine selle 

koha pealt, kuidas tänapäeval kõike seda poppi ja kuulsat üldse tehakse. Kuigi tean, et 

koolihariduse muutmiseks üksiku valla kavatsustest ei piisa, saaks Häädemeestel ideaalis seda 

kõike siiski mingiski plaanis teha  

Vabandan veelkord selle pika jutuvada eest.. 

Vastas Jakob Juhkam 18.06.2013 Facebooki vahendusel 
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Lisa 10. Intervjuu Tangens Alfa’ga 

 

TANGENS ALFA 

Kust tuli mõte bändi/ansamblit teha? (mis aastal jne) 

Vallalehes või kusagil stendi peal oli reklaam, et esmaspäeviti ja kolmapäeviti on võimalus 

projekti raames Häädemeeste kultuurimajas bändindusega tegeleda. See võis olla 2010-nda 

aasta sügis. Alguses oli kohal palju huvilisi, aga nagu ikka, ajapikku mõndadel huvi kaob, 

teistel jällegi süveneb. Esimestest proovidest saadik on bändiga seotud olnud Meeli, Liset ja 

Andra. Juhendajaks oli Tenno Männik, kes on olnud seotud Häädemeeste noortebändidest 

Skratteni, Koosh ProYo ning So What?’iga. Projekt kestis algselt aasta, aga kuna meil oli 

muusika vastu suur huvi, siis jätkasime alustatuga. 

Miks selline nimi? 

NFO nimi tuli arvatavasti sellest, et sel ajal oli Häädemeestel UFO’de teema väga aktuaalne, 

aga siis kui Reti bändiga liitus ning NFO’d googeldada mõtles, tuli otsingutest välja, et NFO 

on National Farmers Organisationi lühend, seega see nimi ei tundunud enam ilmselgelt väga 

ahvatlev :D Ja siis tuli sõnade “effort” ning “less” kombinatsioonina välja selline nimi nagu 

Less Efforts. Kolmanda nime oli tarvis sellepärast, kuna kollektiivis toimus väike muudatus. 

Nimelt bassist vahetus, Reti lahkus ja Robin tuli ning peale selle oli tulemas Liivimaa 

Festivalil esinemine. Sellel mingit erilist lugu polegi, lihtsalt ühes proovis Sepal pakkus 

Tangens Alfat ning nii see jäigi 

Kes kuulusid/kuuluvad/on kuulunud koosseisu? (kõik liikmed, ka need, kes enam ei ole 

bändis) 

Päris algsesse koosseisu kuulusid Liset Muhu- basskitarr ja laul, Andra Muhu- kitarr, Siim 

Sepp- kitarr ning Meeli Lepik- trummid. Sama aasta talvel, mil bändiga alustati, liitus Reti, 

kes alguses mängis süntesaatorit, aga mõne aja möödudes hakkas basskitarriga tegelema. 

Aastal 2013 Reti lahkus ning uueks bassistiks sai Robin Järvesaar. 

Kust ja kuidas saite tol ajal pillid ning kus tehti proove? 

Kuna bänd sai alguse projektist, siis pillid olid juba olemas, seega instrumendid olid 

Häädemeeste noortemaja poolt. Proove tegime alguses Häädemeeste kultuurimajas, aga siis 

kui kulta renoveerimine algas pidime endale uue pleissi otsima. Pool aastat vist uurisime, et 

kus teha saaks ning kus varem tehtud on. Mõtlesime, et kuna mingi aeg tegid ju noored 

keskkooli koridoris proove, siis võiks meiegi direktorilt uurida, et kas selline asi oleks 
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mõeldav. Pärast jaatava vastuse saamist tegime umbes pool aastat kooli koridoris proove. 

Kola ja tehnikat hoidsime siis sotsiaaltöötaja Eeva Noni kabinetis. 

Mis stiilis muusikat tegite/teete?  

Kuna meil enamasti olid coverid, siis seal oli nii rock’I, punki, funki, alternatiivset rock’i ning 

pop’i. 

Kes olid/on teie iidolid? 

Green Day, Red Hot Chili Peppers, System of a Down, Lenny Kravitz. Põhimõtteliselt kõik, 

keda coverdatud sai. 

Kes kirjutas/kirjutab lugudele muusika?  Kes kirjutas/kirjutab lugudele sõnad? (kust 

saite/saate ideid?) 

Pole enda lugudega sahtlist kaugemale jõudnud 

Millal oli esimene etteaste? 

Aasta 2010 keskkooli jõulupidu kultuurimajas 

Kus olete üles astunud? 

Liivimaa festivalid, Terminaatori soojendus Kablis, kultuurimajas Meeletutel rokkidel, paaril 

sünnipäeval, 

Kõige meeldejäävam esinemine? 

Meeletud rockid on tavaliselt publiku sooja vastuvõtu pärast väga meeldejäävad olnud. 

Mõni piinlik moment laval/proovis (:  

Arvan, et kuna me olime bändi aktiivsemal perioodil piisavalt noored, et midagi väga piinliku 

polegi olnud. Eks need tehnilised probleemid esinemiste ajal on ikka veidi närvikõdi teinud.  

Kõige suurem publik, kellele olete esinenud? 

Liivimaa festivalid äkki. 

Milline on kontsertidel kõige nõutuim lugu teie repertuaarist? 

Ei oskagi öelda. Mingi aeg oli Blur’i- Song 2, aga on olnud ka SOAD’i- Toxicity. 

Mõned huvitavad faktid/seigad bändi/ansambli kohta. 

Võib olla see tasuks ära märkida, et kui muidu on Häädemeestel bändi teinud üldiselt mehed, 

siis meie olime tüdrukutebänd kitarristist noormehega. 

Mida arvad bänditegemise võimalustest Häädemeestel? (millised on tingimused, kas 

esinemisvõimalusi on piisavalt, kui teatakse, siis nt võrrelda mõne teise piirkonnaga) 

Bänditegemise võimalused on Häädemeestel väga head. Pärast seltsimaja renoveerimist on 

teisel korrusel nüüd bändiruum ka, kus noored muusikahuvilised läbirääkimiste tulemusel 

proove saavad teha. Seal on olemas üsna hea tehnika ehk siis 2 kidravõimu, 2 

basskitarrivõimu, trummikomplekt ja mikrid, mida kidravõimudega ühendada saab. Suured 
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kõlarid ja helipult on all saalis. Arvan, et aastatega on võimalused paremuse poole arenenud. 

Näiteks 20 aastat tagasi oli bändi huvilisi palju, kuid võimalusi nappis, siis praegu on kahjuks 

teistpidi, võimalused on, kui huvilisi pole. 

Mida tuleks teha, et Häädemeestel rohkem bände tekiks? 

Tegelikult sellisele küsimusele polegi konkreetset vastust olemas. Võimalused on ju kõik 

olemas, aga puuduvad noored, kes huvitatud oleks. 

Vastasid Andra Muhu, Reti Kurm 2.07.2013 Facebooki vahendusel 
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Lisa 11. Intervjuu Häädemeeste kultuurimaja endise kuluuritöötaja Aire 

Koobiga 

 
Intervjuu endise Häädemeeste valla kultuuritöötaja Aire Koobiga 

Millal avati Häädemeestel noortekeskus ning millised võimalused olid bändide 

võimalused noortekeskuses? Kas noortekeskuse teke avaldas mõju ka bändide 

arvukusele? 

Häädemeestel tegutsesid noortebändid pidevalt ruumide puudumise tõttu igalpool keldrites. 

Noortemaj loomisega 2004 aasta jaanuaris ei muutunud bändide elus küll mitte midagi, sest 

noortemaja oli nii tilluke. Bändide tegutsemistingimused olid ikka suht ebanormaalsed - 

kütteta keldriruum tervisekeskuses. Ise nad tõid sinna mingi elektriradiaatori. Ma kirjutasin 

küll pidavalt projekte ja seeläbi õnnestus juurde saada pille, võimendusi, trummikomplekt ja 

mikrofone. Noorte tahe ja kindlasti ka eelnevate aegade traditsioonid olid need, mis pidevalt 

jälle uusi erinevaid muusikastiile viljelevaid gruppe juurde sünnitasid. Vahepeal oli suisa 

korraga 6 bändi. 

Millised on olnud traditsioonilised muusikaüritused Häädemeeste vallas peale 

Pärnumaa bändidepäeva korraldamise Treimanis ning Meeletute Rockide?  

Kohapeal olid meil jah need rockipeod, aga ma muretsesin neile transporditoetusi ka selleks, 

et nad saaksid käia väljaspool Häädemeestet esinemas ning osad said isegi televisooni. 

Kirjutasin projekti, millega osutus võimalikus välja anda cd plaat. 

Bändide päevad ei tomunud üldse mitte kogu aeg Treimanis, vaid ka pikka aega Lepaninal ja 

mingi aeg oli noortebändidele eraldi pidu ka Kabli seltsimajas. Mitmeid aastaid järjest… 

Vastas Aire Koop 30.09.2013 Facebooki vahendusel 
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Lisa 12. Toomas Abeli vastus  

 

Toomas Abeli vastus kirjale 

Tere! 

Olen Reti Kurm ning teen aastatööd teemal Häädemeeste noortebändid 98ndast aastat 

tänapäevani ning vajan veidi abi. Olen väga tänulik, kui saate anda kommentaari järgnevale 

küsimusele: nimelt sirvides vanu vallalehti panin tähele, et umbes 5 aastat tagasi oli kohalikus 

lehes bändide tegemiste kohta ning toimuvate kultuurisündmuste kohta tunduvalt rohkem 

juttu kui hetkel. Miks enam Koduvallas endistest/praegustest bändidest ei räägita ning nende 

tegemisi ei kajastata? 

Vajan teie vastust, et lahti kirjutada punkt bändide tegevuse kajastamise kohta kohalikus 

ajakirjanduses. 

 

Teie abile lootes ja ette tänades, 

Reti Kurm 

 

Tere 

Tänan huvi eest! Võin ainult öelda, et vallalehte on alati oodatud igasugune info noorte 

huvitavate tegevuste kohta. Kui lehes pole noortebändidest kirjutatud, siis nähtavasti pole 

keegi pidanud vajalikuks seda infot edastada või pole suuremaid ja erakordsemaid sündmusi 

olnud. Viimati oli meie noortebänd Koduvalla esilehel juuni-juuli 2013 numbris. 

Ajalehes kajastamiseks peavad noored ka ise soovi ja algatust üles näitama. Kui on midagi 

põnevat tulemas, esinemised – salvestused näiteks, siis palun teada anda! Praegu tegelen 

vallalehega oma muude ülesannete kõrvalt ja lihtsalt ei jää piisavalt aega jälgede ajamiseks. 

 Kui see nüüd jutuks tuli, siis miks mitte ühes lähemas lehenumbris bändist kirjutada. 

Jaanuarinumbrisse vist enam ei jõua, see läheb trükki 6.jaanuaril. Küll aga veebruari omasse, 

mille materjali soovin 25.01. 

Soovin edukat tegutsemist uuel aastal ja jään ootama teateid vallalehe jaoks! 

  

Vastas abivallavanem Toomas Abel  1.01.2014 Gmaili vahendusel 
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Lisa 13. Tallinna-aegne Cramp 

 

 

 

 

 

 


