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Sissejuhatus
Käesolev Arula küla arengukava on koostatud aastateks 2005  2010.
Arengukavas planeeritakse Arula küla areng, käsitledes piirkonna probleeme
ja nende võimalikke lahendusi.

Arengukava

sisaldab

küla

lühikese

iseloomustuse,

eelisarendatavad

valdkonnad, tegevuskava nende saavutamiseks ning hinnangut rahalise katte
vajalikkuse

kohta

tegevuskava

täitmiseks.

Arengukava

koostamise

eesmärgiks on nii külasisesele kui ka väljapoole suunatud (vald, maakond,
teised külaseltsid) koostööle aluse panemine ja kunagise Arula küla õitsengu
taastamine.

Arengukava koostamise protsess algas küla aktiivgrupi koosolekuga, mille
tulemusel otsustati koostada ja jagada laiali küsimustik küla elanike hulgas.
Arula elanikkonna küsitlus viidi läbi 3.5. november 2004. (vt lisa 1)
Teisel aktiivgrupi kohtumisel otsustati viia läbi analoogne küsitlus ka küla
ettevõtjate hulgas ning kutsuda kokku külakoosolek.

Esimesel suurel külakoosolekul, arutleti 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 hetkeolukord ja üldine kirjeldus
1.1 Asukoht
Arula küla asub Valga maakonnas Otepää vallas. Arula küla oma 17000 ha
2

(17 km ) on pindalalt 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.
Maakonnakeskusest Valgast 45 km kaugusel ja Tartust 54 km ning Otepäält
12 km kaugusel. (vt. Arula küla asendiplaan lisa 2)

1.2 Arula küla ajalooline taust.
Arula mõis (saksa k. Arrol) oli Otepää kihelkonnas üheks suuremaks mõisaks.
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.
Mõis olevat kujunenud Arula külast (Arrulakull), mida 1419. a. ja 1475. a.
Pühajärve mõisa järel oleva külana mainitakse. Mõis oli XVI sajandil von

Tiesenhausenite suguvõsa käes. Poola ajal ühendati see Sangaste
majandusmõisaga. Gustav Adolf andis selle metsa alla jäänud mõisa
Corret'ile. 1664. a. läks see von Brackelite suguvõsa kätte, jäädes nendele
1786. aastani. Hiljem oli von Wulf'ide, parun Bruiningk'ite ja de Villebois'de,
von Barc'ide ja von SamsonHimmelsterna'de omanduses. Võõrandati von
Lanziger'idelt

1919.

aastal.

Plaanistati

1920.

a.

ühes

karjamõisana

juurdekuuluva Rahi taluga. Endine Arula juurde kuuluv Vanamõisa karjamõis
on varemalt eraomanduseks müüduna mõisast lahus. Härrastemaja oli 1920.
a. ühekordne krohvitud puuehitus, mis tänapäevaks on hävinud.
Mitmed oma valdkonna korüfeed on pärit siit külast. Omaaegses Arula koolis
(kool on asutatud 1764, suletud 1960tatel) alustas 1945. a. haridusteed
Kuutse talus sündinud (1936) kirjanik Mats Traat. Arulas on sündinud ja siin
kandis kogu elu elanud rahvapillimees Oskar Kallis. ArulaSihva maantee
äärde, Madsale, jääb skulptor Ferdi Sannamehe (1895  1963) sünnikodu.
Nimeka hüdroloogi, tehnikadoktor August Velneri (18841952) sünnikoht asub
Arula Vanamõisas.

1.3 Arula küla elanikkond
Arula küla on tüüpiline Eesti hajaküla, kus elamud on paiknevad ligikaudu 0,5
km vahemaade tagant. 2004 aasta detsembri seisuga on Arula külas 95
kinnistut,

neist

21

elatakse

alaliselt,

ülejäänutest

8

on

kasutuses

suvekodudena. Otepää valla registri andmetel on Arula külas elanike arv
2004 aasta detsembris 61 inimest. Elanikkond jaguneb: eelkooliealisi 2,
kooliealisi 11, tööealisi 30 ja pensionäre 18.
Küla elanikud on rahvuselt eestlased. Lisas 3. on loetelu Arula küla
majapidamistest seisuga 2005 algus.

1.4 Küla looduslike olude kirjeldus
Otepää kõrgustiku edelaosa, kus paikneb Arula küla, kuulub oma suhteliselt
kõrgete tippudega Eestimaa kaunimate maastike hulka. Küla maadel asuvad
Kuutsemägi (217 m, küla ja vallapiir läheb üle loode ja põhjanõlva), Vana
Mõisa

Kullamägi

(180

m,

Arula

Külalistemaja

vahetus

naabruses),

Koljakumägi (195 m), Tõrve mägi (üle 190 m), Pakla mägi (180 m, Madsalt
600 m ida suunas). Veekogudest tuleb mainida Perajärve (6,7 ha), Koljaku
järve (3,9 ha), Kõlli järve (3.2 ha, Otepää lähikonna sügavaim  22 m),
Kuutsemäe paisjärve (3,1 ha), Äidu järve (2 ha), Lutsu veskijärve (1,2 ha).
Kogu

Arula

küla

kuulub

Otepää

Maastikukaitsealasse,

mis

oma

kaitserežiimiga seab inimtegevusele teatud piirangud.
Otepää kõrgustiku keskmine metsasus on 48%. See kehtib ka Arula kandi
kohta. Ülekaalus on

kuuseenamusega põhiliselt nõlvadel asuvad puistud.

Mägedevahel olnud sooniidud on võsastunud. Toimub intensiivne endiste
heinamaade täiskasvamine vähemväärtuslike puuliikidega.
Arula külas paikneb ka Otepää Maastikukaitseala Arula sihtkaitsevöönd, kuhu
kuuluvad Arula Perajärv (7 ha, sügavus 6 m) – koos soiste niitudega,
kinnikasvav mudane Vahejärv ning Kõllimägi. Arula Perajärve läänekaldal on
allikas, mida Immutuslätteks ehk Emalätteks kutsutakse. Arula elanike hulgas
on levinud arvamaus, et Emajõe algus ei ole Väikese Munamäe allikas, vaid
hoopis Arula Immutusläte.
Vaatamisväärsustest Arula külas võib mainida nt Mõrsjaristikivi. Kivi on oma
nime saanud legendi järgi. Mõrsja, kes ei suutnud kahe peigmehe vahel
valida, rebiti mõisniku käsul härgadega pooleks. Hauale pandi kivi ja sellesse
raiuti rist. ArulaPringi tee ääres paikneb kalmistu  Jüri kiriku surnuaed.

Arula küla läbib ka OtepääKääriku matkarada ning VäikeMunamäe ja
Kuutsemäe vaheline mootorsaanirada. Tartu suusamaratoni 63 km–st 6
paiknevad Arula küla maadel.

1.5 Arula küla majanduse hetkeseis
Arula küla praegust ettevõtlust iseloomustab eelkõige orienteeritus turismile.
Külas on majutusettevõtetes 245 voodikohta. See on ligikaudu 12% Otepää
valla territooriumil asuvatest voodikohtadest. Kõige ilmekam esindaja on
Kuutsemäe

Puhkekeskus

(endises

KUDSETÕNISE

talusüdames).

Majutusvõimalus on 83 inimesele. Oma 7 slaalominõlva, lumelaua ning
snowtubing’u

nõlvadega

on

ta

Baltimaade

suurim

mäesuusakeskus.

Tipphetkel on mäel ligi 1500 suusatajat. Puhkekeskus omab kindlat tuleviku
ja arenguvisiooni. Suvel on võimalus tenniselaagrite ja suurte firmaürituste
läbiviimiseks. Kui Kuutsemägi on oma hooaja avanud –aktiivistub ka teiste
ettevõtjate töö. Kuutsemäe jalamil töötav mootorsaanide laenutus on ainult
talvel teenust pakkuv firma.

Kuutsemäe vahetus naabruses asuv Arula Külalistemaja (endise MÄE TALU
hoonete kohal) oma ligi 40 magamiskohaga on talvel eelkõige Kuutsemäe
külaliste majutamisele suunatud. Suvel korraldatakse seal tennise ja
lastelaagreid.
Madsa Puhkeküla (endise MADSAENDRIKU ja MADSAPEEBU hoonete
kohal) asub Otepäält 11 km ja Kuutsemäelt 5 km. Madsal on majutushooned
(eriti sobivad linnade suurtest kortermajadest tulnutele)

100 inimese

majutamiseks ja söökla kõigi nende üheaegseks toitlustamiseks. Madsal on
olemas suvised spordirajatised: pallimänguväljakud (korvpall, jalgpall jne);

kattega

jooksusirged,

ujumispaigad

Kõlli

järve

ääres

ja

puhkeküla

territooriumil paisjärvekesel. Talvehooajaks on olemas Arula küla ainuke
buldooseriga viimistletud murdmaasuusarada (mis sobib suures osas ka
suviseks jooksutreeninguks).
Lutsu talu asub Madsalt 500 m kaugusel Lutsu veskijärve kaldal. Pakub 10
inimesele voodit ja hommikusööki. Talvel majutab põhiliselt Kuutsemäe
külalisi. Suvel korraldab firmade spordipäevi ja orienteerumisspordi üritusi nii
talu külalistele kui ka teiste majutuspaikade klientidele.
Perajärve talu on uus turismiteenuse pakkuja oma 12 majutuskohaga. Asub
Arula küla südames 3 km kaugusel Kuutsemäest Perajärve kaldal.
Arula küla elanikkond käib valdavalt tööl Otepää valla piirides.

1.6 Küla infrastruktuuri kirjeldus

1.6.1 Tehniline infrastruktuur
Transport ja teed
Küla läbivad PukaOtepää maantee, millelt omakorda hargnevad ArulaPringi,
ArulaSihva ja ArulaPalu riigiteed. Väga oluline on VanamõisaLaanePülme
vallatee – koolibussiringi üks osa.
Arula külast on
− Puka asulasse 11 km
− Otepääle 12 km
− Pringi külla 5 km
− Sihva külla 5 km
− Palu külla 7 km.
Suvised teed on väga tolmused. Nii ettevõtluse kui ka püsielanikkonna

vaatenurgast oleks äärmiselt vajalik ka järjekindel libeduse tõrje. Üldist
maanteede

olukorda

ebarahuldavaks.

ja

Otepää

nende

suvist

Vallavalitsus

tegi

hooldust

tuleb

alles

esimesed

tunnistada
erateede

kasutamise lepingud ning seetõttu on külarahva ootused väiksemate teede
parandamise (sealhulgas ka kooliringi teelõigus) osas suured.
Side, infotehnoloogia
Arulas on ainult Madsa Puhkekülal ning Lutsu ja Palumetsa talul maakaabliga
telefoni ja internetiühendus. Ülejäänud ettevõtetel ja talumajapidamistel on
kas raadiotelefonid või mobiiltelefonid.
Puudub avalik internetipunkt.
Veevarustus ja kanalisatsioon
Tsentraliseeritud veevarustust ja kanalisatsiooni külas ei ole. Suurematel
ettevõtetel on puurkaevud ja reovete kogumiskaevud. Talumajapidamistes on
oma joogivee ja reoveekaevud.
Jäätmemajandus
Nõuetele vastav prügikäitlemine on Arulas ettevõtetel ja üksikutel taludel.

1.6.2 Sotsiaalne infrastruktuur
Kaubandus ja teenindus
Kohapeal puudub jaekaubandus. Kauplusauto läbib küla kokkulepitud
müügikohad esmaspäeval ja neljapäeval.
Lähimad toidukaupade kauplused asuvad Sihval – 5 km, Otepääl – 12 km ja
Pukas – 11 km.
Lähim sidejaoskond ja juuksur on Sihval (5 km) ning teenindusasutused
Otepääl – 12 km.
Haridus

Piirkonna lastest
− üks laps käib Sihval lasteaias
− põhikooliealised käivad Sihval asuvas Pühajärve Põhikoolis
− keskkooliealised Otepää Gümnaasiumis
− üks Arula poistest Luual – metsandust õppimas.
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.
Infolevik, viidad
Puuduvad Arula küla tähistavad viidad. Arula külal võiks olla infostend.
Infolevik külaelanike vahel on raskendatud, kuna küla pindala on suur.
Ühiskasutuses olevaid objekte Arula külal seni pole. Arvestades Arula küla
turismile suunatud ettevõtteid (kõigil neil on olemas piisava suurusega saal)
ning seda, et neid lubatakse külaelanikel kooskäimiseks kasutada  ei ole
praeguse seisuga vajalik ka külale eraldi ehitada oma kooskäimise kohta.

1.7 Üldine teave
Arula külas ei eksisteeri praegusel hetkel seltsielu. Unustusse on vajunud
sellealased kunagised traditsioonid. Praegu on üheks esmaseks ülesandeks
soikunud külaelu taas ärkvele raputamine erinevate ühistegevuste kaudu.
Küsitluslehtedel

mainiti

ära

just

kooskäimise

ja

sportimisvõimaluste

pakkumise vajadust, vabal ajal soovivad paljud tegeleda spordiga. Seetõttu
tuleks külaelu sotsiaalse aspekti arendamiseks ja sellele aluse panemiseks
pakkuda välja nt. sportimisega seonduvaid ühisüritusi.

2. Arula küla SWOT analüüs
Tugevad küljed
•

Ilus ja atraktiivne loodus

•

Külas asub Kuutsemägi (Baltimaade suurim mäesuusakeskus)

•

Suur turismialane potentsiaal

•

Piirkonda prestiižeks pidavad Otepää majutuspaikade kliendid

•

Puhas looduskeskkond

•

Rahvaspordiga tegelemist soodustav keskkond

Nõrgad küljed
•

Põldude (endiste heinamaade) niitmata jätmine, võsastumine

•

Küla läbivad tolmavad kruusateed

•

Halb internetiühendus

•

Elanikkonna vananemine

•

Puudub kooskäimise traditsioon

•

Vähe elanikke, vähe lapsi ja noori

Ohud
•

Eeldatav

liiga

tihe

ehitustegevus

(VäikeMunamäe

laadsete

palklinnakeste teke)
•

Liiklus turismihooaegadel

•

Looduskeskkonna reostamine

Võimalused
•

Arendada turismi

•

Valdadevaheline ettevõtlusalane koostöö, nt kohaliku käsitöö müük
turismiettevõtetes

•

Uute töökohtade loomine

•

Tihedam suhtlemine omavalitsusega

•

Rahaliste vahendite projektide kaudu taotlemine

•

Rahvaspordiga tegelemine

Konkurendi
•

Haanja piirkond

•

Ülejäänud Otepää vald

3. Küla arengulised eesmärgid ja ülesanded nende
saavutamiseks
ARULA KÜLA VISIOON 2010:
Arula küla on aktiivset tegevust pakkuv heakorrastatud ja hea
elukvaliteediga elamis ja puhkepiirkond.
Strateegilised eesmärgid, mis määravad arengu põhisuunad, on järgmised:
− üldise elukvaliteedi parandamine külas;
− kohapealse ettevõtluse arengu toetamine;
− külaelanike toimetuleku parandamine uute töökohtade loomise läbi;
− kaasaegse ja vajadustele vastava teedevõrgu ja transpordikorralduse
rakendumine;
− internetiühenduse parandamine;
− omaalgatuse ja ühtekuuluvustunde suurendamine külas;
− paikkonna reklaamimine ja maine positiivne kujundamine.

4. Eelisarendatavad valdkonnad tähtsuse järjekorras
Arula küla püsimajäämiseks ja sihikindla arendamise tagamiseks tuleb silmas
pidada järgmisi valdkondi:
1) arenenud elukeskkond
2) küla ettevõtlus
3) külakogukonna efektiivne toimimine.

4.1 Arenenud elukeskkond
See on kaasaegne ja turvaline pingevaba keskkond, kus väärtustatakse
kultuuri ning loodust ja omaalgatust kultuuri ja spordielus. Maastik on
heakorrastatud ja vaated avatud.
Kultuurikeskkond
Külakultuuri väärtustamine, kohaliku eripära ja identiteedi arendamine. Vaba
aja veetmise võimaluste arendamine. Kehakultuuri ja tervise toetamine
rahvaspordiga tegelemisel. Vastavalt Valgamaa maakonna planeeringule
peavad

sportimisvõimalused

olema

elanikele

kättesaadavad

elukoha

läheduses ja pidev protsessina peaks toimima välisväljakute ja spordirajatiste
rajamine igasse külasse. Otepää valla arengukava üks üldeesmärkidest
kõlab: kohalikel elanikel on head tingimused spordiga tegelemiseks ja
noorsportlaste pealekasvuks.
Eesmärgid:
− Külakeskkonna inimsõbralikumaks muutmine.
− Elukeskkonna atraktiivsuse suurendamine.
− Sportimistingimuste parandamine külas.
− Spordipäevade (talviste ja suviste) traditsiooniks muutmine (muuhulgas
ka ümberkaudsete külade vaheliste spordivõistluste korraldamine)
− Kodukoha kultuuripärandi ja ajaloo uurimine.
− Küla „visiitkaardi” leidmine ja tutvustamine – mis on meil ainulaadset?.
Tulem
Kultuuri ja spordiüritused, mis on suunatud inimestevahelistele suhete
loomisele ja säilitamisele. See ühendab inimesi ja loob aluse tugeva
külakogukonna taastamiseks
Tegevused:

− kooskäimiskohtade ja sellealase traditsiooni väljaarendamine (alguses
vähemalt 2 korda aastas);
− olemasolevate sportimiskohtade täiustamine;
− igatalvise ja igasuvise spordipäeva läbiviimine;
− küla ajaloost huvitatute initsiatiivgrupi loomine ja koduloo uurimisele
kaasaaitamine.
Keskkond
Kommunikatsioonide ja tehnorajatiste parandamine tagab külaelanikele
kaasaegse tasemega elukvaliteedi. Hea transpordikorraldus ja teede kvaliteet
lubab kohalikel inimestel ja külalistel paremini liigelda.
Otepää valla arengukava kohaselt on oluline ka avatud internetipunkti
teenuste arendamine ja külasse teabetoa loomine.
Eesmärgid:
− maanteede tolmuvabaks muutmine;
− korrastatud viitade süsteemi loomine;
− toimiv ühistranspordikorraldus;
− avaliku internetipunkti rajamine.
Tulem
Arula küla näol on tegemist arenenud infrastruktuuriga külaga. Kaasaegne
teedevõrk ja hea transpordikorraldus tagavad inimestele vallasisese liikumise.
Talud ja objektid on märgistatud vastavate viitadega.

See on eelduseks

ettevõtluse ja turismi arengule, mis omakorda parandab küla tööhõivet.
Tegevused:
− kruusateede asfalteerimise vajaduse teadvustamine vallale;
− külaviitade paigaldamine, ajaloo ja kultuurimälestiste märgistamine;
− avaliku internetipunkti rajamine.

4.2 Küla ettevõtlus
Arula külas on head talispordi ja loodusturismi võimalused. Arula küla
territooriumil paikneb rahvusvaheliselt tuntud Kuutsemäe mäesuusakeskus.
Arula küla ettevõtluse areng on kooskõlas Valgamaa arengukontseptsiooni
ühe

strateegiaga



Valgamaa

muutmine

tunnustatud

turismi

ja

spordipiirkonnaks nii Eestis kui ka Euroopas.
Eesmärgid:
 kohaliku väikeettevõtluse arengu soodustamine;
 turismiteeninduskohtade olemasolu külas;
 külaelanike seas on koolitatud matkajuhidgiidid;
 loodushuvilistele maastikukaitsealal matkade korraldamine;
 kodus töötamise (arvuti!) populariseerimine;
 paikkonna reklaamimine;
 tingimuste loomine kaupluse tekkeks Arula külla.
Tulem
Olemasolevat inim ja loodusressurssi kasutav säästlik ettevõtluse areng,
mis annab kohalikele elanikele lisatöökohti, tõstes inimeste elatustaset. Külas
väheneb töötute arv.
Tegevused:
 kutsuda kokku turismiettevõtjad ühisaruteludele;
 elektrienergiaga varustuse parandamine Arula külas (näiteks Kuutsemäel –
kõrgepinge poolelt tagavaratoide);
 turismialase info kättesaadavaks tegemine;
 küla tutvustav internetilehekülg;
 traadiga ja traadita internetiühenduste parandamine.

4.3 Külakogukonna efektiivne toimimine
Kogu külaelanikke haarav ühistegevus on külaelu alus, mis tugevdab ja
arendab külakogukonda.
Eesmärgid:
 külakogukonna omaalgatuse suurendamine ja aktiviseerimine;
 koostöö loomine erinevate huvigruppide vahel;
 ühisürituste (muuhulgas spordipäevade) korraldamine.
Tulem
On välja kujunenud ühtne ja tugev külakogukond. Tugevneb sotsiaalne
ühtekuuluvustunne. Ühiskasutamist ja tegevust võimaldavad rajatised
lähendavad ja liidavad eri põlvkondade inimesi, külaelanikke omavahel,
tugevdavad maarahva ühtekuuluvustunnet, toetavad eneseväärikust ning
teadvust, suurendavad abivalmidust ja pakkumist, avardavad vahetul
suhtlemisel silmaringi.
Tegevused:
 ühisürituste korraldamise strateegia väljatöötamine;
 ühisürituste ettevalmistamine ja läbiviimine;
 infostendi rajamine.

5. Lähiaasta olulisemad tegevused
* Küla ühistegevuste laiendamine.
* Küla viitade paigaldamine.
* MTÜ asutamine

* Küla ühisürituste strateegia väljatöötamine.
* Küla ühisürituste ettevalmistamine ja korraldamine.
* Küla ajaloo uurimine

6. Tegevuskava 2005 – 2010

Aeg

Tegevus

Rahastamisallikas
ja kaasaaitajad

2005

Ühiste

Fondid

sportimisvõimaluste

MTÜ Spordiselts „Kalev”

parendamine Arula

Otepää vald

külas
Küla viida eskiisi

Külavanem, küla

ettevalmistamine ja

aktiivgrupi

2005 suvi

loomine
Küla viitade tellimine ja

omainitsiatiiv
Küla ettevõtjad

2005

paigaldamine
Küla seltsingute ajaloo

Otepää vald
Külavanem, küla

uurimine, Arula küla

aktiivgrupi

MTÜ asutamine

omainitsiatiiv,

Ühisürituste strateegia

Otepää vald
Külavanem, küla

väljatöötamine

aktiivgrupi

Arula küla

omainitsiatiiv
Fondid

2005 kevad

2005 sügis

2005

kodulehekülje
2006
2007

valmimine
Infostendi rajamine

Otepää vald

Avalik internetipunkt

Fondid
Fondid

2008  2010

Täpsustuvad aastatel
2005  2006

7. Arengukava jälgimine ja uuendamine
Arengukava elluviimisele aitavad kaasa külaelanikud ja vastutab aktiivgrupp.
Hiljem ka loodav Arula Küla mittetulundusühing. Arengukava vaadatakse läbi
külaelanike üldkoosolekul igal aastal enne 1.maid.

Lisa 1. Küla elanikkonna seas läbi viidud küsimustik
Kallid Arula küla elanikud!

Need oleme meie ise, kes oma külast hoolivad, kes oma kodupaika väärtustavad.
Küla arengukava on just see koht, kus iga inimene saab oma sõna kaasa öelda ja
ükski mure pole tühine. Palume Teil vastata järgmistele küsimustele ja hinnata
erinevaid eluvaldkondi Arula külas. Märkige kindlasti ka, mida võiks selles
valdkonnas parandada. Küsitlused palume täita 3. novembriks.
Küsimustele vastamiseks tõmba ring sobivale vastusele ümber.
1 – väga halb

1.

2 – halb

3 – rahuldav

4 – hea

5 – väga hea

Kuidas Te olete rahul võimalustega muretseda esmatarbekaupu ja käia

1 2 3 4 5

kaupluses?
Mida parandada? ..................................................................................
2.

Kas Te olete rahul oma joogivee kvaliteediga (maitse, lõhn värvus,

1 2 3 4 5

sete)?
3.

Kas teie elumajas on veevärk välja ehitatud?

Ei / Jah

4.

Kui veel ei ole, kas soovite abi veevärgi ehitusel?

Ei / Jah

5.

Kuidas Te olete rahul koduse kanalisatsiooni võimalustega?

1 2 3 4 5

Millist abi vajate ? ..................................................................................
6.

Kuidas Te olete rahul prügiveovõimalustega?

1 2 3 4 5

Mida parandada? …………………………………………………………...
7.

Kuidas Te olete rahul elektrienergia teenusega?

1 2 3 4 5

8.

Kuidas Te olete rahul postiteenusega külas?

1 2 3 4 5

Mida parandada? …..............................................................................
9.

Kuidas Te olete rahul telefoniteenusega?

1 2 3 4 5

10.

Kuidas Te olete rahul internetiühenduse kvaliteediga (kui kasutate)?

1 2 3 4 5

11.

Kuidas Te olete rahul küla läbivate teedega?

1 2 3 4 5

12.

Kas talvine teehooldus on rahuldav?

1 2 3 4 5

13.

Kas suvine teehooldus on rahuldav?

1 2 3 4 5

14.

Kas teedeäärseid viitasid on küla läbivatel teedel on piisavalt?

1 2 3 4 5

15.

Kuidas hindate Arula küla bussiliikluse sagedust?

1 2 3 4 5

16.

Kas Arula külla oleks vaja rajada ühiskondlikke rajatisi ?
Milliseid? ...............................................................................................

Ei / Jah

17.

Millistest oskustest tunnete puudust, et konkureerida tööle kohalikesse turismiette
võtetesse tööle? .........................................................................................................
....................................................................................................................................

18.

Millise tegevusalaga Te sooviksite ise tegeleda Arula külas vabal ajal (kirjuta)?
Spordiga, jahiga, matkamisega ……………………….……….................................
Rahvakultuuriga (käsitöö, laulmine, koduuurimine) .....…………………...............
Muu .......................................................................................................................

19.

Teie märkused siin käsitlemata teemadel: .................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Aitäh vastamise eest!

Lisa 2. Arula küla asendiplaan

Lisa 3. Arula küla majapidamiste loetelu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

AAVIKU
ALARAHI
ALLIKU
ANNEMÄE
ANSU
ARULA VILJAPUUAED
JÄRVE
KAARNALAANE
KASEMETSA
KIVISTIKU
KOLJAKU
LOMBI
LUHA
LUTSU
LÕUNA
MADSAJÄRVE
MADSAKOMPUSE
MADSAORU
MEEMA
MÕTSNIKU
MÄEOTSA
MÄERAHI
MÄNNIKU
PAAKSE

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

PAKLAMÄE
PALU
PALUMETSA
PERAJÄRVE
REHE
RISTIMÄE
RUUSA
SAKERJA
SARAPUU
SOERI
SOO
SÕGELSEPA
TAPUMÄE
TÕRVE
UUEMÕISA
VAHI
VARIKU
VESKIORU
VÄIKELUTSU
VÄIKEMADSA
VÄIKERUUSA
VÄIKESOO
VÄLJAOTSA
ÄIDU

