
Saarlaste tähtpäevi 2019.a. jaanuaris 

 

1. jaanuar – 120 aastat tagasi (1899) sündis Axel Treu, pastor. Suri jaanuaris 1945. 

1. jaanuar – 95 aastat tagasi (1924) sündis Armilda Kiik, käsitöömeister. 

1. jaanuar – 50 aastat tagasi (1969) suri Madis Küla-Nurmik, kirjanik, ajakirjanik ja 

tõlkija. Sündinud 29. oktoobril 1890. 

4. jaanuar – 100 aastat tagasi (1919) asutati Kuressaare saksa gümnaasium. (Kool avati 

13. jaanuaril 1919 ning lõpetas töö 9. oktoobril 1939.) 

5. jaanuar – 80 aastat tagasi (1939) sündis Priidi Saar, ettevõtja. 

6. jaanuar – 130 aastat tagasi (1889) sündis Hain Laus, VR II/3. kavaler. Suri Tallinna 

vanglas 16. aprillil 1945. 

6. jaanuar – 80 aastat tagasi (1939) sündis Aima Siil, pedagoog. 

6. jaanuar – 60 aastat tagasi (1959) sündis Heli Maajärv, haridus- ja 

omavalitsustegelane. 

7. jaanuar – 130 aastat tagasi (1889) sündis Martin Jakobson, fotograaf ja ettevõtja. 

Suri 30. aprillil 1934. 

7. jaanuar – 65 aastat tagasi (1954) sündis Hannes Haavel, arst ja ettevõtja. 

9. jaanuar – 100 aastat tagasi (1919) sündis Olev Jõgi, kirjandusteadlane ja -kriitik ning 

tõlkija. Suri 27. jaanuaril 1989. 

9. jaanuar – 70 aastat tagasi (1949) sündis Hugo Tõrs, ettevõtja ja koduloolane. 

10. jaanuar – 50 aastat tagasi (1969) suri Jakob-Julius Reht, talunik ja 

muuseumitöötaja. Sündinud 5. oktoobril 1886. 

12. jaanuar – 125 aastat tagasi (1894) sündis Adele Valentine Teär, pedagoog. Suri 7. 

jaanuaril 1980. 

14. jaanuar – 120 aastat tagasi (1899) sündis Albert Tilk, arst. Suri 17. aprillil 1980. 

14. jaanuar – 110 aastat tagasi (1909) sündis Henno Tammart (Heinrich Perro), 

pedagoog, ühiskonna-, kultuuri- ja sporditegelane. Suri Nõukogude vangilaagris 21. 

detsembril 1942.  

14. jaanuar – 90 aastat tagasi (1929) sündis Johannes Pahapill, insener ja 

ühiskonnategelane. Suri 26. märtsil 2017. 

14. jaanuar – 80 aastat tagasi (1939) sündis Elvi Siimon, kultuuritöötaja ja 

rahvatantsujuht. Suri 31. oktoobril 2016. 



15. jaanuar – 100 aastat tagasi (1919) alustas tööd eesti õppekeelega Kuressaare 

Segagümnaasium (praegune SÜG, asutatud 1865). 

15. jaanuar – 90 aastat tagasi (1929) avati Karja Kodumajanduskool. 

15. jaanuar – 75 aastat tagasi (1944) sündis Vaike Veliste, pedagoog ja kultuuritegelane. 

15. jaanuar – 60 aastat tagasi (1959) sündis Kalmer Poopuu, kultuuri- ja 

omavalitsustegelane. 

15. jaanuar – 50 aastat tagasi (1969) sündis Ülle Käsk, arst. 

16. jaanuar – 140 aastat tagasi (1879) sündis Jüri Krull, kaupmees ja 

omavalitsustegelane. Suri 21. märtsil 1926. 

16. jaanuar – 80 aastat tagasi (1939) sündis Asta Lääne, võrkpallur ja treener. 

16. jaanuar – 60 aastat tagasi (1959) sündis Heli Maajärv, pedagoog ja haridustegelane. 

17. jaanuar – 120 aastat tagasi (1899) sündis Martha Trei, organist. Suri ?. 

17. jaanuar – 100 aastat tagasi (1919) kuulutas Ajutine Valitsus Ruhnu saare Eesti 

Vabariigi osaks. 

17. jaanuar – 85 aastat tagasi (1934) sündis Koidula Vigla, pedagoog ja 

kultuuritegelane. 

18. jaanuar – 80 aastat tagasi (1939) sündis Maiu Hairk, võrkpallur. Suri 20. novembril 

2013. 

19. jaanuar – 130 aastat tagasi (1889) sündis Paul Parts, kohtunik. Hukati Nõukogude 

vangilaagris 28. aprillil 1942. 

20. jaanuar – 120 aastat tagasi (1899) sündis Mihkel Schmuul, kalandustegelane ja 

reeder. Suri 17. juunil 1940. 

21. jaanuar – 70 aastat tagasi (1949) sündis Aarne Brokmann, insener ja autosportlane. 

24. jaanuar – 120 aastat tagasi (1899) sündis Johannes Võlma, pedagoog  ja 

kultuuritegelane. Suri 17. septembril 1948. 

24. jaanuar – 75 aastat tagasi (1944) sündis Janne Sepp, raamatukogutöötaja. 

24. jaanuar – 50 aastat tagasi (1969) sündis Tambet Teesalu, bioloog, professor. 

25. jaanuar – 75 aastat tagasi (1944) sündis Leonora Kraus, haridustegelane. 

26. jaanuar – 130 aastat tagasi (1889) sündis Peeter Tuulik, omavalitsus- ja 

majandustegelane. Hukati Nõukogude vangilaagris 21. novembril 1941. 

26. jaanuar – 70 aastat tagasi (1949) sündis Olev Kiirend, maadleja ja treener.  

27. jaanuar – 130 aastat tagasi (1889) sündis Jaan Klaar, kaptenmajor, VR II/2., II/3. ja 

I/3. kavaler, merendustegelane. Suri Nõukogude vangilaagris 2. aprillil 1943. 



27. jaanuar – 95 aastat tagasi (1924) sündis Vanda Jõelaid, pedagoog. Suri 11. jaanuaril 

2018. 

29. jaanuar – 225 aastat tagasi (1794) sündis Hermann Johann Friedrich (von) 

Harten, pastor ja kultuuritegelane. Suri 21. oktoobril 1841. 

29. jaanuar  – 90 aastat tagasi (1929) sündis Õie Räim, haridustegelane. Suri 23. 

augustil 2013. 

31. jaanuar – 150 aastat tagasi (1869) suri Carl Gottlieb Maack, kaupmees ja raehärra. 

Sündinud 10. aprillil 1792. 

 


