
Saaremaa vallavolinikud 
paistavad silma lasterohkusega
Saaremaa vallavolikogu 
liikmetel on 85 last.* 
Volinikud on pärit igast 
Eestimaa nurgast ja nende 
keskmine vanus on 56 
aastat.

Raul Vinni, Mehis Tulk
saartehaal@saartehaal.ee

Saaremaa vallavolinike laste 
arv ei ole kaugeltki lõplik. Juba 
lähiajal on oodata täiendust vä-
hemalt kahte perre. Hannes 
Hanso saab isaks kuuendat 
korda ja Andres Tinno peresse 
sündivad kaksikud teevad tema 
laste arvuks samuti kuus. Siis-
ki jäävad nad alla Anti Toplaa-
nele, kelle suures peres on seit-
se last.

Huvitava faktina saab esile 
tuua selle, et volinik Andres 
Hanso kuuest lapsest on Han-
nes ja Heiki samuti volikogus. 
Kui Hansode pere lapsed nüüd 
kokku lüüa, siis kuulub 29 vo-
likoguliikme 85 lapsest tervelt 
13 (Andresel 6, Hannesel 5 ja 
Heikil 2) Hansode klanni

Keskmiselt on ühel Saare-
maa vallavolinikul kolm last, 
millega Eesti mastaabis kind-
lasti häbisse ei jää. Lisaks on 
paljud volinikud ka juba vana-
vanemad. Jaen Teär on näiteks 
14-kordne vanaisa.

Saaremaa vallavolinike va-
nus on samuti üsna keskmine. 
Täpsemalt 56 aastat. Kõige va-
nim liige on 75-aastane Enn 
Meri ja kõige noorem enam-vä-
hem täpselt poole noorem Koit 
Voojärv, kel turjal 38 aastat.

Neli paari 
nimekaime

Naisi on volikogus 6 ja mehi 25. 
Kui vaadata meeste-naiste osa-
kaalu volikogu juhtimise poolt, 
siis on naiste käes volikogu esi-
mehe koht ja kaks komisjoni 
esimehe kohta. Lisaks on Urve 
Tiidus ka riigikogu liige. Seega 
vähemalt Saaremaa volikogu 
põhjal ei saa küll tõstatada tä-
napäeval nii kuuma teemat, et 
naistele oleks kuidagi liiga teh-
tud.

Volikogus on ka neli paari 
nimekaime. Need on Mart 
Maastik ja Mart Saarso, And-
res Tinno ja  Andres Hanso, 
Enn Meri ja Enn Eesmaa ning 
Kalle Laanet ja Kalle Kolter.

Enamik volikogu liikmetest 
on loomulikult sünnilt saarla-
sed. Huviäratavalt palju on vo-
linike lugudes rolli mänginud 
küüditamine. Mõni volinik on 
seetõttu sündinud Venemaal ja 
lapsena Eestisse tagasi tulnud.

Näiteks Silvi Teesalul ja Urve 
Tiidusel on saarlastest vane-
mad, kuid nad ei tohtinud pä-
rast küüditamiselt naasmist 
enam kodusaarele elama tul-
la. Nüüd on nad juurte juurde 
tagasi jõudnud.

Sünnikohtade poolest on ka 
Eestis kõik kandid kaetud. Vel-
lo Runthal ja Ly Kallas on Lõu-

na-Eestist, nii mõnigi 
volinik on Põhja-Ees-
tist. Huvitav päritolu 
on Andres Tinnol, kes 
on sündinud Krim-
mis, kuid lapsepõl-
ve veetnud 
Ida-V i r u maa 
v ä i k e l i n n a s 
P ü s s i s . 
Enam-vähem 
Eesti keskele 
t ü ü r i b 
Raplast pärit 
Mart Saarso. 
Saaremaa kõik 
kandid on loomu-
likult kaetud nii vo-
linike päritolu osas 
kui ka reaalse esinda-
tusega. Viimasena sai 
kohale Mustjala esindaja, 
volikogusse asendusliikmena 
pääsenud Kalle Kolter.

Suuremal osal volinikest on 
kõrgharidus, mitmel suisa mit-
mekordne. 

Kõrgeima teaduskraadiga 
on ajaloodoktor Silvi Teesalu, 
doktorikraadi tegemine on 
pooleli näiteks ka Tambet Ki-
kasel. Tema doktoritöö teema 
kannab pealkirja “Mullasti-
kuparameetrite mõõtkava-
ülene integreerimine maas-
tikuökoloogilistesse mudeli-

tesse kasutades GIS tehni-
kaid”.

Hariduse poolest on voliko-
gus reaal- ja humanitaartea-
duste esindajad sisuliselt poo-
leks. Kõige enam on volikogus 
igasugu insenere. On ehitus-, 
mehaanika-, elektri- ja hüdro-
tehnikainsenere. Huvitava 
kokkusattumusena on näiteks 
ainsad televisiooniga seotud 
volinikud Enn Eesmaa ja Urve 

Tiidus mõlemad haridu-
selt inglise � loloogid. Vo-

likogu esimees on ainus 
arst ning hariduse ja 

õpetamisega on tihe-
dalt seotud vaid Ly 

Kallas. Omapära-
seimat ja vahest 
vähemlevinud 
haridust omab 
Heiki Hanso, 
kes on diplo-
meeritud arbo-
rist.

Tema vend 
Hannes on aga 

peale politoloogia 
õppinud Hiinas üli-

koolis hiina keelt.

Kaugsõidukapten ja 
põllumees

Saarlaste kui meresõitjate au 
päästavad kaugsõidukapteni 
paberitega ja seda leibagi tee-
ninud Mihkel Undrest ning 
ümber maakera purjetanud ja 
praegugi laeval töötav Mart 
Saarso. Liilia Eensaare näol on 
esindatud ka põllumeeste põ-
line amet.

Töö kõrvalt tuleb volinikel 
meelerahu saavutamiseks 
kindlasti ka hobidega tegeleda. 
Kõige populaarsem hobi on sar-

naselt ühiskonna läbilõikegagi 
sport ja liikumine. Nendest kõi-
ge ekstreemsemal kombel har-
rastab seda ehk Anti Top-
laan, kes on jooksjate andme-
baasi järgi 42-kilomeetrist ma-
ratonidistantsi läbinud praegu-
seks üle 40 korra. Levinud ho-
bid on volinikel ka mitmesugu-
sed kultuurilised meelelahutu-
sed, nagu lugemine ja teater 
ning ka kunst. Loomulikult on 
volinike seas mitmeid jahime-
hi-kalamehi. Merega on seotud 
ka Enn Meri hobi, kes vabal ajal 
seilab ringi oma purjekaga.

Volinike seas on ka eripäras-
te hobide harrastajaid. Näiteks 
Mart Maastik mängib bridži ja 
on turniiridel saavutanud ka 
häid tulemusi. Heiki Hanso 
märkis oma hobiks lendamise. 
Jaen Teär juhendab noorkot-
kaid ja laulab kooris. Musikaal-
ne on ka Raimu Aardam, kelle 
hobi ongi koorilaul. Mart Saar-
so hobi on volinike hobidest va-
hest ainulaadseim – tema tun-
neb huvi meregeoloogia vastu.

* Kalle Kolter ja 
Liilia Eensaar vaatamata 
Saarte Hääle korduvatele 

palvetele vastavaid andmeid 
ei jaganud.

Toimetaja Kertu Kalmus, tel 45 30 212, kertu.kalmus@saartehaal.ee
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SAAREMAA VALLA VOLIKOGU
Vanus Haridus/eriala Lapsi Sünnikoht/päritolu Hobi

1 ENN MERI 75 majandus 2 Saaremaa purjetamine

2 ENN EESMAA 71 1 Tallinn

3 SILVI TEESALU 70 1 Harjumaa (vanemad saarlased) kirjutamine

4 ANDRES HANSO 68 6 Tallinn (44 aastat Saaremaal) meri

5 TIIU ARO 65 1 Saaremaa lugemine

6 RAIMU AARDAM 65 majandus 3 Saaremaa

7 URVE TIIDUS 63 2 Raplamaa (vanemad saarlased, 
23 aastat Saaremaal)

teaduskirjandus

8 LUDVIK MÕTLEP 63 elektriinsener 4 Saaremaa

9 AARE MARTINSON 60 3 Saaremaa kunst

10 MIHKEL UNDREST 59 kaugsõidukapten 4 Venemaa (57 aastat Saaremaal) jahindus-kalandus

11 JAEN TEÄR 59 põllumees 5 Venemaa (58 aastat Saaremaal)

12 KALMER POOPUU 58 mehaanikainsener 3 Saaremaa laulmine

13 LY KALLAS 57 2 Tartu (34 aastat Saaremaal) teater

14 JAANUS TAMKIVI 57 ehitusinsener 3 Saaremaa kalapüük

15 TÕNU TEDER 56 ehitus 2 Saaremaa

16 MART SAARSO 54 Kipper-mehaanik 3 Rapla

17 MART MAASTIK 53 5 Tartu (9 aastat Saaremaal)

18 KALLE LAANET 52 jurist 3 Saaremaa

19 AIVAR ARU 52 2 Saaremaa

20 ANTI TOPLAAN 49 kirikuõpetaja 7 Tallinn (26 aastat Saaremaal)

21 PRIIT PENU 47 3 Saaremaa

22 ANDRES TINNO 47 ärijuhtimine 4 Jalta (Krimm) (11 aastat Saaremaal) reisimine

23 HANNES HANSO 46 5 Saaremaa jalgrattamatkad

24 VILMAR REI 46 keskharidus 2 Saaremaa jahindus

25 TAMBET KIKAS 45 2 Tartus (41 aastat Saaremaal)

26 VELLO RUNTHAL 45 2 Põlvamaa (26 aastat Saaremaal) kalandus

27 TIINA LUKS 41 1 Saaremaa teater

28 HEIKI HANSO 39 2 Saaremaa lendamine

29 KOIT VOOJÄRV 38 põhiharidus 2 Saaremaa rattasõit

30 LIILIA EENSAAR* 63
31 KALLE KOLTER* 58

Saaremaa vallavolini-
kul on keskmiselt kolm 

last, millega Eesti 
mastaabis kindlasti 

häbisse ei jää.

KAS TEADSID, ET...
TIIU ARO 

KALLE LAANET 

PRIIT PENU 

HANNES HANSO 

ENN EESMAA 

VELLO RUNTHAL 

URVE TIIDUS 
tõlkis kultusseebika “Metsik 

ANTI TOPLAANE

ENN MERI

JAEN TEÄR

MART SAARSO 
kannab paremas kõrvas 

kõrvarõngast, mille teenis 

RAIMU AARDAM

KALMER POOPUU

SILVI TEESALU

ANDRES JA HEIKI HANSO

LASTEGA KOOS: 
Andres Hanso (keskel) 

saab volikogus olla 
koos poegade Hannese

 (vasakul) ja Heikiga.
MAANUS MASING

KAS TEADSID, ET...
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on Saaremaa tuntud haridustegelase Boris Kivi tütar.

KALLE LAANET 
on olnud Eesti meister kolmikhüppes. 

PRIIT PENU 
on pikaajaline FC Kuressaare president.

HANNES HANSO 
on töötanud Londonis bussijuhina.

ENN EESMAA 
on olnud president Arnold Rüütli meedianõunik.

VELLO RUNTHAL 
mõistab seto keelt.

URVE TIIDUS 
tõlkis kultusseebika “Metsik roos” esimesed osad.

ANTI TOPLAANE
esimene õpitud eriala oli

 lifti elektromehaanik.

ENN MERI
pere põgenes koos pisikese 
Ennuga Saaremaalt Rootsi.

JAEN TEÄR
on olnud Paldiski linnavolikogu liige.

      MART SAARSO 
           kannab paremas kõrvas kõrvarõngast, 

         mille teenis ümber Hoorni neeme 
     purjetamise eest. 

RAIMU AARDAM
oli Saaremaa pikaajalisim vallavanem.

KALMER POOPUU
on Salme valla üks kuulsamaid näitlejaid ja lauljaid.

SILVI TEESALU
on ajaloodoktor.

ANDRES JA HEIKI HANSO
on sõitnud mootorpaadiga Inglismaalt Saaremaale.


