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Sissejuhatus 

Käesolev Arula küla arengukava on koostatud aastateks 2011 – 2015 ning  on eelmise 2005-

2010 aastate arengukava jätk ja Arula küla kogukonna nägemus tulevikust. Arengukavas 

planeeritakse Arula küla arengut, käsitledes piirkonna probleeme ja nende võimalikke 

lahendusi. 

Arengukava sisaldab küla lühikese iseloomustuse, eelisarendatavad valdkonnad, tegevuskava 

nende saavutamiseks, eeldatavad ohud ning hinnangud tegevuskava täitmiseks. Arengukava 

koostamise eesmärgiks on nii külasisesele kui ka väljapoole suunatud (vald, maakond, teised 

külaseltsid) koostöö arendamine ja kunagise Arula küla õitsengu taastamine. 

Antud arengukava koostamise protsess algas ettepanekuga avaldada oma mõtteid eelmise 

2005-2010 arengukava alusel. Sellele järgnes küla töörühma koosolek, millel arutati saabunud 

muudatusettepanekuid.  

Esimesel suurel külakoosolekul 2010. aasta novembris, arutati küla peamisi probleeme ja 

võimalusi ning tulevikuperspektiive, valiti ka arengukava koostamise töörühm. Töörühm töötas 

välja visiooni külaelust 2010. aastal, valis eelisarendatavad valdkonnad ning 

arengustrateegiad. 

Arula küla arengkava lähtub Eesti Vabariigi õigusaktidest, Valga maakonna planeeringust ning 

arengukavast ja Otepää valla arengukavast. 

 

1. Küla hetkeolukorra kirjeldus 

1.1 Asukoht  

Arula küla asub Valga maakonnas Otepää vallas. Arula küla on oma 17000 ha (17 km2) 

pindalaga Otepää valla üks suuremaid külasid. Põhjast lõunasse on küla 8 km pikk ja idast 

läände ligi 5 km. 

 Arula küla külgneb  

− läänest Puka valla Meegaste küla,  

− edelast Sangaste valla Pringi küla,  

− kagust Otepää valla Kääriku küla,  

− idast Otepää valla Sihva ja Mäha küla ning  

− põhjast Otepää valla Mägestiku küla maadega.  
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Joonis 1.   Arula küla asukoht Otepää vallas 

Arula on maakonnakeskusest Valgast 45 km , Tartust 54 km ning Otepäält 12 km kaugusel. 

(vt. Arula küla asendiplaan lisa 1) 

 

1.2 Arula küla ajalooline taust. 

Arula mõis (saksa k. Arrol) oli Otepää kihelkonnas üks suuremaid mõisaid. Selle mõisa maadel 

oli neli küla: Äidu (ka Häuti), Koorvere (Kurwere), Meema (Mäma) ja Vaela (Wäela). 1765. a. 

oli Arula Otepää kihelkonna rahvarikkaim mõis, kus elas üle tuhande (1021) inimese ehk 

17,9% Otepää kihelkonna külarahvastikust. Rahvarikkaimaks külaks Otepää kihelkonnas oli 

Arula mõisa Meema küla, kus elas 445 inimest, külas oli 18 talu, talus elas keskmiselt 24,7 

inimest. Koorvere külas elas 262 inimest, siin oli 10 talu. Äidu külas oli 9 talu 206 elanikuga 

(H.Palli „Otepää rahvastik aastail 1716-1799“, Tallinn 1988). Mõis olevat kujunenud Arula 

külast (Arrulakull), mida 1419.a. ja 1475.a. Pühajärve mõisa järel oleva külana mainitakse. 

Esmamainimine on 15.jaanuar 1419.a. (Besiträge zur Geschichte der Rittergüter Livlands, Karl 

von Stryk, Dorpat, 1877.a.) Arulas oli kool juba vahetult peale 1765. aastal patendi (käskirja) 

põhjal, kus tegutses kuni 1967.aastani. Härrastemaja oli krohvitud puuehitus, kus asusid peale 

mõisa võõrandamist kool ja valla ametiruumid. Hoone lammutati 1960-ndatel. Samas 

kompleksis olevad hooned on suurem osa varemetes või kasutamiskõlbmatud. 
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Joonis 2. Arula 1797.aastal  Joonis 3. Arula 1839 

(Mellini kaart, Regio järeltrükk 1994.a.)  (Rückeri kaart; Regio järeltrükk 1994.a)    

 

Mitmed oma valdkonnas tuntud inimesed on pärit siit külast. Näiteks tehnikadoktor-hüdroloog 

August Velner (1884-1952), skulptor Ferdi Sannamees  (1895 – 1963), kirjanik Mats Traat.  

 

1.3 Arula küla elanikkond 

Arula küla on tüüpiline Eesti hajaküla, kus elamud  paiknevad ligikaudu 0,5 km vahemaade 

tagant. Lisas 2. on loetelu Arula küla majapidamistest seisuga 2010. 

Arula külas elab 01.01.2011 seisuga (püsielanikkonda 4,3 inim/km2): 

Eelkooliealisi 6 

Kooliealisi 11 

Tööealisi 43 

Pensionäre 14 

Elanikke kokku 74 

Arula küla kogukonnas on ka maakodude ja kinnistute omanikud, mitte ainult Otepää valla 

elanikeregisteris olevad inimesed. Otepää valla elanikeregistris mitteolevaid Arula küla 

kogukonna liikmeid on ligi 70 inimest.  
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1.4 Küla looduslike olude kirjeldus 

Arula küla asub Otepää kõrgustiku edelaosas, mis kuulub oma suhteliselt kõrgete tippudega 

Eestimaa kaunimate maastike hulka.  

a) Arula küla maadel asuvad:  

Kuutsemägi (217 m); 

Vana-Mõisa Kullamägi (180 m); 

Koljakumägi (195 m); 

Tõrve mägi (üle 190 m); 

Pakla mägi (180 m). 

 

b) Arula küla veekogudest suuremad on: 

Perajärv (6,7 ha); 

Koljaku järv (3,9 ha); 

Kõlli järv (3.2 ha, mis on Otepää lähikonna sügavaim - 22 m); 

Kuutsemäe paisjärv (3,1 ha); 

Äidu järv (2 ha); 

Lutsu veskijärv (1,2 ha).  

Otepää kõrgustiku keskmine metsasus on 48%. See kehtib ka Arula kandi kohta. Ülekaalus on  

põhiliselt nõlvadel asuvad kuuseenamusega puistud. Mägedevahel olnud sooniidud on 

võsastunud. Toimub intensiivne endiste heinamaade täiskasvamine vähemväärtuslike 

puuliikidega.  

Arula külas paikneb ka Otepää Looduspargi territooriumil kogu oma 17 km²-ga. Arula külas 

asub veel suur osa Perajärve ja Pursa sihtkaitsevöönditest, hinnanguliselt 1,2 km² ehk 7% 

kogu Arula küla maadest. Otepää looduspargi kaitseeeskiri ja Otepää looduspargi 

kaitsekorralduskava ning eelkõige nende dokumentide tõlgitsemine, seab piirangu kogukonna 

arengule. Dialoog keskkonna- ametnike ja kogukonna vahel on puudulik. 

Vaatamisväärsustest Arula külas võib mainida nt. Arula Perajärve läänekaldal allikat, mida 

Immutuslätteks ehk Emalätteks kutsutakse. Arula elanike hulgas on levinud arvamus, et 

Emajõe algus ei ole Väikese Munamäe allikas, sest jõe alguseks loetakse kaugeimat jõge 

toitvat allikat. Arula küla aladel on muinsuskaitselised kalmed ja Jüri kiriku ase. Samuti ristimäe 

ristikujuline kivi, ajaloolise Arula ja Palupera valla piiripost, traagilise legendiga Mõrsjaristikivi.  

Arula küla läbib ka Otepää-Kääriku matkarada ning Väike-Munamäe ja Kuutsemäe vaheline 

mootorsaanirada. Tartu suusamaratoni 63. km-st 6 ja 31. km raja start paiknevad Arula külas. 
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1.5 Arula küla majanduse hetkeseis 

Arula küla praegust ettevõtlust iseloomustab eelkõige orienteeritus turismile. Külas on 

majutusettevõtetes kokku 282 voodikohta. See on ligikaudu 13,7% Otepää valla territooriumil 

asuvatest voodikohtadest (turismiinfo andmetel 01.03.2010 kokku 2050 voodikohta). Otepää 

vallas oleme 7 majutusettevõttega kolmandal kohal (Otepää linn 27 ja Nüpli küla 15 

majutusettevõtet) 

Majutusasutus voodikohti 

Kuutsemäe      87 

Arula külalistemaja    37 

Lili puhkemaja           10 

Järve turismitalu        22 

Lutsu turismitalu        10 

Madsa kodumajutus   6 

Madsa Puhkeküla     100 

Kokku 282 

Kuutsemäe suusakeskus 7 slaalominõlva, lumelaua ning snowtubing’u nõlvadega on  

Baltimaade suurim mäesuusakeskus. Tipphetkel on mäel ligi 1500 suusatajat. Suvel on 

võimalus tenniselaagrite ja suurte firmaürituste läbiviimiseks. Kui Kuutsemägi on oma hooaja 

avanud, aktiviseerub ka teiste ettevõtjate töö.  

Madsa Puhkeküla majutushooned ja söökla teenindab korraga 100 in. Madsal on suvised 

spordirajatised: pallimänguväljakud; kattega jooksusirged. Talvehooajaks on olemas Arula küla 

ainuke buldooseriga viimistletud murdmaasuusarada, mis sobib suures osas ka suviseks 

jooksutreeninguks. Kahjuks 2011. aasta jaauaris on ettevõte määramatus seisus. 

Arula Külalistemaja on talvel eelkõige Kuutsemäe külaliste majutamisele suunatud. Suvel 

korraldatakse seal tennise- ja lastelaagreid. 

Lutsu turismitalu asub Lutsu veskijärve kaldal. Suvel korraldab firmade spordipäevi ja 

orienteerumisspordi üritusi. 

Järve turismitalu asub Arula küla südames, pakub majutust ja laenutab mäesuusavarustust. 

Lili Puhkemaja asub Kuutsemäe suusakeskuses. 

Madsa Kodumajutus asub Madsa Puhkekülas. 

Seiklusmatkaklubi Toonus Pluss. Korraldab kanuumatkasid, suusalaenutus ja –õpe.  
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1.6 Küla taristu kirjeldus 

1.6.1 Tehniline taristu 

Transport ja teed 

Küla läbivad Puka-Otepää maantee (nr.23175), millelt omakorda hargnevad Arula-Pringi 

(nr.23179), Arula-Sihva (nr.23178) ja Arula-Palu (nr.23177) riigiteed. Väga oluline on 

Vanamõisa-Laane-Pülme (nr.23235) tee, kuna seda kasutab koolibussiring. 

Arula külast on 

− Puka asulasse 11 km 

− Otepääle 12 km 

− Sihva külla 5 km 

Euroopa fondide abil toimub Valgamaa magistraalteede rekonstrueerimine. Maha freesitud 

mustkatet paigaldatakse Arula küla läbivatele eelnevalt korrastatud muldkehaga riigiteedele 

(uued teealused truubid, korrastatud maanteekraavid, uuendatud mahasõidud). Peale nende 

tööde lõppu on jätkuvalt vajalik taotleda Arula-Palu ja Vanamõisa-Pülme riigiteede tolmutõrje. 

Nii ettevõtluse kui ka kogukonna vaatenurgast on äärmiselt vajalik ka järjekindel lume ja 

libeduse tõrje.  

Side, infotehnoloogia 

Arulas on ainult Madsa Puhkekülal, Lutsu ja Palumetsa talul maakaabliga telefoni- ja 

internetiühendus. 

Veevarustus ja kanalisatsioon 

Tsentraliseeritud veevarustust ja kanalisatsiooni külas ei ole. Suurematel ettevõtetel ja ka 

mõnedel eramajapidamistel on puurkaevud ning reovete töötlemissüsteemid. 

Talumajapidamistes on oma joogi- ja reoveekaevud. 

Jäätmemajandus  

Konkursi tulemusena kehtib alates 01.07.2009.a. 2. aastaks Veolia Keskkonnateenused AS 

sõlmitud prügiveoleping.  

 

1.6.2 Sotsiaalne taristu 

Kaubandus ja teenindus 

Kohapeal puudub jaekaubandus. Lähimad toidukaupade kauplused asuvad  Sihval – 5 km, 

Otepääl – 12 km ja Pukas – 11 km. 

Lähim postkontor on  Sihval (5 km) ning teenindusasutused  Otepääl 12 km kaugusel (arstid, 

vallavalitsus,  iluteenused, autoteenindus, jne). 
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Haridus 

Arula küla maadel ei ole koole, seega 

− põhikooliealised käivad Otepää Gümnaasiumis ja  Pühajärve Põhikoolis  

− keskkooliealised Otepää Gümnaasiumis 

Koolibussi liiklus (hommikul kooli ja pärastlõunal kella 3 paiku koju) ega ka liinibussiliiklus ei 

võimalda lastel ega täiskasvanutel osaleda huvialaringide töös. Võimalik on see ainult siis, kui 

peres on auto. 

 

1.7 Üldine teave 

2010. aasta andis tõsise tõuke külaelu elavdamiseks mai algul toimunud Arula külapidu, 

millest võttis osa 103 inimest. 2010.a. paigaldati LEADER programmi toel Arula küla 

tähistavad viidad. Arula küla infostend paigaldati Otepää Looduspargi ja Arula küla elanike 

koostöös aprillis 2010. 

Ühiskasutuses olevaid objekte Arula külal seni pole. Arvestades Arula küla turismile suunatud 

ettevõtete olemasolule, pole seni probleeme kogukonna koosviibimisteks paiga ja ruumi 

leidmisega olnud. Seega praeguse seisuga nõudlus külakeskuse ehitamiseks puudub. 

Tänaseks on koostatud Arula kogukonna liikmete kontaktide andmebaas, mida vajadusel 

täiendatakse. Arula ajaloo ja tänaste toimetamiste kajastamiseks on loodud veebikeskond 

www.arulakyla.blogspot.com, kus edastatakse ka olulisi teateid. 
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2. Arula küla SWOT analüüs 

 

Tugevad küljed 

• Ilus ja atraktiivne loodus, puhas looduskeskkond (vahelduv maastik: mäed, järved); 

• Suur turismialane potentsiaal; 

• Otepää majutuspaikade kliendid peavad piirkonda atraktiivseks; 

• Rahvaspordiga tegelemist soodustav keskkond; 

• Külas asub Kuutsemägi kui atraktiivne turismiobjekt; 

• Suurema osa kogukonna liikmete valmidus koostööks ja arenguks; 

• Küla kogukonnas on mitmekülgsetel elualadelt inimesi. 

Nõrgad küljed 

• Järjest laiaulatuslikum lagedate  võsastumine; 

• Endiste põldude, heinamaade niitmata jätmine (võsastumine, kevadine tuleoht); 

• Küla läbivad tolmavad kruusateed; 

• Elanikkonna vananemine, vähe elanikke, lapsi ja noori; 

• Vähene kogukonnasisene ja naaberküladega lävimine; 

• Vähene riskihajutamine ettevõtluses. 

Ohud 

• Kohaliku elu arengu liigne survestamine Keskkonnaameti poolt; 

• Looduskeskkonna reostamine (müra ja juhuslik prügi); 

• Liikluse intensiivistumine turismihooaegadel ja sellest tingitud ohud; 

• Arula turismimagnetite nt. Kuutsemäe suusakeskuse tegevuse, mistahes lõppemine. 

Võimalused 

• Dialoog Keskonnaameti ja kogukonna vahel; 

• Turismiettevõtluse areng (nt.lisateenused); 

• Koostööpartnerid väljaspool  küla (nt. ühisprojektid), 

• Turismiväline ettevõtlus (nt. kaugtöö, uudsete kultuuri- ja meelelahutussündmuste 

pakkumine, käsitöö, maheloomakasvatus ja -põllumajandus); 

• Tihedam suhtlemine omavalitsusega; 

• Uute inimeste külla elamaasumine; 

• Projektide kaudu raha taotlemine; 

• Noorte- ja rahvaspordi võimaluste loomine  

• Kogukonna ühistegevuste edendamine. 
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3. Küla arengu visioon ja tegevused selle saavutamiseks 

Arula küla visioon 2015. aastaks. 

Arula küla püsimajäämiseks ja sihikindla arendamise tagamiseks tuleb silmas pidada järgmisi 

valdkondi: 

1. Elukeskkond ja taristu; 

2. Külakogukonna toimimine; 

3. Ettevõtlus. 

 

Arula küla arengukava toetavad Valgamaa arengukava 2013. aastaks. ja Otepää 

arengukava 2010 – 2020 aastateks: 

− Vastavalt Valgamaa maakonna planeeringule peavad sportimisvõimalused olema 

elanikele kättesaadavad elukoha läheduses ja pidev protsessina peaks toimima välisväljakute 

ja spordirajatiste rajamine igasse külla. 

− Otepää valla arengukava üks üldeesmärkidest kõlab: kohalikel elanikel on head 

tingimused spordiga tegelemiseks ja noorsportlaste pealekasvuks. 

− Arula küla ettevõtluse areng on kooskõlas Valgamaa arengukontseptsiooni ühe 

strateegiaga ehk turismindusega. 

 

3.1 Elukeskkond ja taristu. 

Visioon 2015.a. 

Arula küla kaasaegne, turvaline, pingevaba keskkond, kus väärtustatakse pärandkultuuri ning 

loodust. Maastik on heakorrastatud st. lagedad niidetud, metsad hooldatud ja vaated avatud.  

Niidetud lagedad vähendavad riski kevadiste kulupõlengute tekkeks. Muinsuskaitse, teiste 

vaatamisväärsuste, talude ümbrused ja matkarajad on heakorrastatud ning viidastatud. Välja 

on arendatud suusa- ja matkarajad, mis toetavad turismi, rahvasporti ja tutvustavad kohalikke 

vaatamisväärsusi. Heakorrastatud maastik tõstab kohalike elaniku enesekindlust ja paikkonna 

atraktiivsust külaliste silmis, mis on eelduseks ettevõtluse arenemisele. 

Arula küla on arenenud taristuga küla, kus teed on hooldatud, mustkattega ja tolmuvabad, mis 

parandab teeäärsete talude elukvaliteeti ning muudavad liiklemise ohutumaks nii kohalikele kui 

ka külalistele. Töötab sobiliku korraldusega alternatiivne transpordikorraldus. Igal soovijal 

majapidamises internetiühendus. 

Tegevused: 

− taluviitade paigaldamine, ajaloo- ja kultuurimälestiste ja matkaradade märgistamine; 

− maaomanike motiveerimine ja tunnustamine maastike heakorrastamiseks; 

− maaomanike ühistöös ja projektide kaasabil matkaradade rajamine ja ühendamine. 



 12

− kruusateede mustkatte alla viimise vajaduse teadvustamine riigi- ja vallaasutustele; 

− alternatiivse ühistranspordi korralduse võimaluste otsimine; 

− internetiühenduste parandamine. 

 

3.2 Külakogukonna toimimine 

Visioon 2015.a. 

Arulas on välja kujunenud ühtne ja tugev külakogukond. Tugevnenud on sotsiaalne 

ühtekuuluvustunne läbi koostöö ja ühisürituste. Tugevnenud on külarahva ühtekuuluvustunne, 

eneseväärikus ning -teadvus. Suurenenud on abivalmidus, külast väljaränne on vähenenud. 

Külaelanikke hõlmav ühistegevus, mis on külaelu alus ja seega on tugevnenud külakogukond. 

Arula külal on toimiv ja jätklusuutlik interneti kodulehekülg.  

Tegevused: 

– ühisürituste strateegia väljatöötamine ja nende ettevalmistamine ning läbiviimine; 

– koostöö parandamine kogukonna erinevate huvigruppide vahel; 

– sõprus- ja koostöösuhete loomine naaberküladega; 

– ühistegevuses loodud ja kasutatud spordirajatised; 

– külaelanikele vajalike teenuste ja nende teostajate kaardistamine (külatööde infopank); 

– külakultuuri väärtustamine, kohaliku eripära ja identiteedi taasleidmine ja arendamine; 

– noorte vabaaja tegevusvõimaluste loomine (huvialategevus, sportimisvõimalused); 

– kodukoha kultuuripärandi ja ajaloo uurimine ning selle teadvustamine kogukonnale; 

– küla/kogukonna sümboolika leidmine ja kasutamine; 

– külaelanike toimetulekuvõime tõstmine läbi koolituste/töötubade/seminaride. 

– 2013. aastaks on toimunud arvutikoolitus ”Arula küla-kuulutaja värvikaks ja jätkusuutlikuks” 

 

3.3 Küla ettevõtlus 

Visioon 2015.a. 

Arula küla on tunnustatud turismi- ja spordipiirkond kogu Eestis. Samuti on loodud 

turismiväliseid ettevõtteid (nt. kaugtöö, käsitöö, uudsete kultuuri ja meelelahutus sündmuste 

pakkumine, mahe loomakasvatus ja põllumajandus), mis on ettevõtluse riski hajutamiseks 

väga oluline. Olemasolevat inim- ja loodusressurssi kasutav säästlik ettevõtluse areng, mis 

annab kohalikele elanikele lisatöökohti, tõstes inimeste elatustaset. Külas kohapeal pakutavad 

teenused katavad osaliselt ka külasisesed vajadused. Looduslikud tingimused, osaliselt välja 

ehitatud infrastrukuur ja spordikeskus on loonud suurepärased eeldused aktiivseks 

sporditegevuseks ja sportlike teenuste pakkumiseks nii kohalikele, kui ka külalistele. Ettevõtete 

juhtide ja kogukonna hea koostöö 



 13

Tegevused: 

- kohaliku väikeettevõtluse arengu soodustamine; 

- ettevõtjate kaasamine küla koolitusprogrammides; 

- ühiselt ettevõtjatega paikkonna reklaamimine; 

- kutsuda kokku turismiettevõtjad ühistele arenguteemalistele aruteludele; 

- Arula küla ettevõtlust tutvustav internetilehekülg. 



Lisa 1  Arula küla asendiplaan 
 

 



Lisa 2  Arula küla kinnistud ja nende hoonestatus 
 
 

1 . Aaviku X 

2 . Ala-Rahi X 

3 . Alliku X 

4 . All-Tõrve  
5 . Andrese X 

6 . Annemäe X 

7 . Ansu  
8 . Arula jaotuspunkti  
9 . Arula meierei X 

10 . Arula Puhkebaasi X 

11 . Arula Vesiveski  
12 . Arula Viljapuuaed X 

13 . Arula-Mõisa X 

14 . Arumäe  
15 . Auto X 

16 . Ees-Paklamäe  
17 . Ees-Rahi  
18 . Ees-Tõrve  
19 . Endriku X 

20 . Järve X 

21 . Järvepera  
22 . Kaarna X 

23 . Kaasiku  
24 . Kase X 

25 . Kasemetsa X 

26 . Kase-Rahi  
27 . Kivistiku X 

28 . Koljako-Andrese  
29 . Koljako-Andrese  
30 . Koljaku-Juhani  
31 . Kopli X 

32 . Kuuse-Rahi  
33 . Kuusiku  
34 . Kuutsemäe X 

35 . Käo  
36 . Laane-Rahi  
37 . Lageda  
38 . Liivamäe  
39 . Lilleoru  



40 . Lombi I X 

41 . Lombi II  
42 . Luha  X 

43 . Lutsu X 

44 . Lõuna X 

45 . Madise  
46 . Madsa X 

47 . Madsa tee  
48 . Madsa-Endrik  
49 . Madsa-Järve X 

50 . Madsa-Kompuse  
51 . Madsa-Lohu  
52 . Madsama X 

53 . Madsa-Madise  
54 . Madsamäe X 

55 . Madsa-Oru X 

56 . Madsa-Peetri  
57 . Madsavere X 

58 . Mari X 

59 . Meemaa X 

60 . Meemaa  
61 . Mõisamäe  
62 . Mõtsniku X 

63 . Mäe  
64 . Mäekuninga  
65 . Mäe-Rahi X 

66 . Männiku  X 

67 . Männioru  
68 . Nõlva-Rahi  
69 . Oja-Vanamõisa  
70 . Paaksi-Hendriku  
71 . Pakese X 

72 . Pakese 1 X 

73 . Paklamäe  
74 . Palu X 

75 . Palumetsa X 

76 . Palumäe  
77 . Pargi X 

78 . Perajärve X 

79 . Porikraavi  
80 . Rahi tee  
81 . Rahi-Madsa  



82 . Rehe X 

83 . Ristimäe X 

84 . Ristimäe  
85 . Ruusa  
86 . Ruusa 1 X 

87 . Ruusa II  
88 . Saanisõidu X 

89 . Sakerja X 

90 . Salusoo  
91 . Sarapuu X 

92 . Selene  
93 . Silla  
94 . Soeri X 

95 . Soo X 

96 . Soometsa  
97 . Suure-Kaanjärve  
98 . Suure-Kivistiku  
99 . Suureniidu X 

100 . Suusa X 

101 . Sõgelmäe  
102 . Sõgelsepa X 

103 . Taga-Rahi  
104 . Taga-Tünsa  
105 . Tapu  
106 . Tapumäe X 

107 . Tapunõlva  
108 . Teppani  
109 . Tiigi  
110 . Toome X 

111 . Tõrve X 

112 . Tõrve  
113 . Tõrve-Laane  
114 . Tünsa  
115 . Upre  
116 . Uuemõisa X 

117 . Uue-Mäeotsa X 

118 . Uue-Rahi  
119 . Uue-Tõrve X 

120 . Uus-Rehe  
121 . Uus-Äidu  
122 . Vahi X 

123 . Vanamõisa X 



124 . Vanamõisa X 

125 . Vanamõisa  
126 . Vana-Ristimäe  
127 . Variku X 

128 . Veskioru X 

129 . Väike-Kaanjärve  
130 . Väike-Lutsu X 

131 . Väike-Madsa X 

132 . Väike-Ruusa X 

133 . Väike-Tünsa  
134 . Väljaotsa X 

135 . Äidu X 

 


