
Saarlaste tähtpäevi 2019.a. juunis 

 

1. juuni – 80 aastat tagasi (1929) sündis Arvu Alliksoon, harrastuskunstnik. 

3. juuni – 65 aastat tagasi (1954) sündis Jaan Uustalu, majandustegelane, 

tehnoloogiadoktor. 

6. juuni – 100 aastat tagasi (1919) sündis Viktor Rüütel, tehnikateadlane. Suri 29. mail 

1985. 

6. juuni – 90 aastat tagasi (1929) sündis Sonja Kask, raamatukogutöötaja. 

6. juuni – 65 aastat tagasi (1954) sündis Urve Tiidus, poliitik ja omavalitsustegelane. 

7. juuni – 125 aastat tagasi (1894) toimus I ülesaaremaaline laulupidu. 

7. juuni – 70 aastat tagasi (1949) sündis Andres Hanso, haridus- ja 

omavalitsustegelane. 

8. juuni – 85 aastat tagasi (1934) sündis Udo Knaps, koduloolane.  

8. juuni – 85 aastat tagasi (1934) sündis Taivo Lõuk, insener ja omavalitsustegelane. 

9. juuni – 110 aastat tagasi (1909) sündis Voldemar Kõdar, fotograaf. Hukkus 13. 

veebruaril 1943. 

9. juuni – 50 aastat tagasi (1969) suri Aleksei Sepp, pedagoog. Sündinud 14. septembril 

1885. 

11. juuni – 70 aastat tagasi (1949) sündis Igor Raenok, kalandustegelane. 

12. juuni – 70 aastat tagasi (1949) sündis Ivo Linna, laulja. 

15. juuni – 100 aastat tagasi (1919) Abruka lähistel toimunud paadiõnnetuses hukkusid 

kultuuritegelased Joosep Kahu (s. 1883), Oskar Kunstmann (s. 1869) ja Jüri Varvas (s. 

1873). 

16. juuni – 95 aastat tagasi (1924) sündis Klaara Priske, harrastusnäitleja. 

16. juuni – 85 aastat tagasi (1934) sündis Reinhold Birkenfeldt, arstiteadlane. 

18. juuni – 100 aastat tagasi (1919) sündis Arseni Mölder, skulptor. Suri 18. augustil 

2009. 

19. juuni – 80 aastat tagasi (1939) sündis Rein Teesalu, arstiteadlane. 

20. juuni – 85 aastat tagasi (1934) sündis Herta Pitk, zootehnik. 

20. juuni – 80 aastat tagasi (1939) sündis Saale Reinart, pedagoog. 

20. juuni – 75 aastat tagasi (1944) sündis Rein Treufeldt, arstiteadlane. 

20. juuni – 65 aastat tagasi (1954) sündis Helge Saar, raamatukogutöötaja. 

20. juuni – 60 aastat tagasi (1959) sündis Piret Sarjas, meditsiinitöötaja. 



21. juuni – 80 aastat tagasi (1939) sündis Tähti Otstavel, harrastuskunstnik. 

21. juuni – 60 aastat tagasi (1959) avati Saaremaa Muuseumi teise filiaalina Mihkli 

Talumuuseum.  

23. juuni – 75 aastat tagasi (1944) sündis Jaanus Reede, majandus- ja 

omavalitsustegelane. 

24. juuni  – 90 aastat tagasi (1929) sündis Ülo Voltri, jurist. Suri 4. aprillil 2018. 

24. juuni – 75 aastat tagasi (1944) sündis Jaan Rooda, treener, sporditegelane ja 

hobusekasvataja. 

24. juuni – 65 aastat tagasi (1954) sündis Irina Mulenok, pedagoog. 

26. juuni – 100 aastat tagasi (1919) sündis Albert Roost, pastor. Suri 21. oktoobril 

1999.  

28. juuni – 80 aastat tagasi (1939) sündis Peeter Sooäär, harrastusnäitleja. 

30. juuni – 75 aastat tagasi (1944) sündis Irma Järvesalu, harrastusluuletaja ja 

koduloolane. 

 


