
JUUKSURITE ERAKOOL MARIDEL 
 
Juuksur (algõpe-960 tundi) 
 
Õppekavarühm: Juuksuritöö ja iluteenindus 
 
Õppekava koostamise alus 
Kutsestandard „Juuksur, tase 4“ 
https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10740691 
 
Eesmärk: kursusel osalenu teab ja oskab teha juuste ja peanaha hooldust, erinevaid soenguid, 
meeste ja naiste juukselõikusi,soengukunsti ja kujundamist, juuste struktuurikujundust, juuste 
värvimist. 
 
Õpiväljundid:  
Kursuse lõpus õppija:  
• valib ja kasutab sobivaid hooldusvahendeid olenevalt kliendi juuste ja peanaha seisundist, 

peseb juukseid ja peanahka kasutades masseerivaid pesemisliigutusi; 
• kujundab ja modelleerib soenguid kasutades sobivaid tööriistu ja tehnikaid; 
• sooritab meeste ja naiste juuste lõikused vastavalt skeemile, kliendi soovile, arvestades 

kliendi näo ja pea kuju; 
• teeb püsilokke, valib õige suurusega lokirullid, kasutab erinevaid rullide keeramise 

tehnikaid vastavalt kliendi juuste tüübile; 
• teostab juuste värvimist arvestades juuste tumedusastet, juuksestruktuuri omadusi ja 

eelnevaid töötlusi; 
 
Sihtgrupp: täiskasvanud õppijad, kes hindavad elukestvat õpet ning soovivad omandada 
juuksuri eriala või saada ümberõpet töötamiseks juuksurina. 
 
Õppe alustamise tingimused:  

 Avaldus 
 Kahepoolne leping  
 Arstitõend 
 Isikuttõendav dokument 

 
Õppe maht ja ülesehitus: Koolituse kogumaht on 960 tundi, millest 672 tundi auditoorset 
tööd, 288 tundi praktilist tööd koolikeskkonnas.  
 
Õppekeskkond: Õpe toimub kaasaegses ja tingimustele vastavates koolitusruumides, mis on 
varustatud tahvli, markerite ja dataprojektoriga ning arvutitega. Praktikaõppe ruum praktiliste  
harjutustööde läbiviimiseks on sisustatud 12 töökohaga ja kahe peapesemiskohaga. Seal on: 
desinfitseerimisaparaat, kuppelföönid, töökärud, keemilise loki töövahendite komplektid, 
juuste värvimise töövahendite komplektid. Kõik õppevahendid ja seadmed vastavad 
kvaliteedilt ja tehnilistelt andmetelt tööohutuse ja hügieeni nõuetele. 
 
Õppeprotsessi kirjeldus, sh. õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid 

 
Õppe ülesehitus 

ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid 
Auditoorne töö 8 
tundi 

Sissejuhatus õpingutesse 
 

Loeng, arutelu 

Auditoorne töö 8 
tundi  

Klienditeenindus 
 

Loeng, rollimäng 



Auditoorne töö 
192 tundi 
 
 

Soengukunst ja kujundamine 
Soengud pikkadele juustele 
Punumine 

Loeng, arutelu, 
praktilised harjutused 

Auditoorne töö 16 
tundi  

Juuste hooldus 
 

Loeng, arutelu, 
praktilised harjutused 

Auditoorne töö 64 
tundi  

Struktuurikujundus 
 

Loeng, arutelu, 
praktiline harjutused 

Auditoorne töö 80 
tundi  

Värvitöötlus 
 

Loeng, arutelu, 
praktilised harjutused 

Auditoorne töö 
304 tundi  

Juuste lõikamine 
Naiste lõikus 
Meeste lõikus 

Loeng, arutelu, 
praktilised harjutused 

Praktika 
koolikeskkonnas 
16 tundi 

Juuksehoolduse teostamine Juuksehoolduse 
praktiline teostamine 
koolitaja juhendamisel 

Praktika 
koolikeskkonnas 
48 tundi 

Soengute teostamine Soengute praktiline 
teostamine koolitaja 
juhendamisel 

Praktika 
koolikeskkonnas 
16 tundi 

Punumise teostamine Punumise praktiline 
teostamine koolitaja 
juhendamisel 

Praktika 
koolikeskkonnas 
32 tundi 

Püsilokkide teostamine Püsiloki praktiline 
teostamine koolitaja 
juhendamisel 

Praktika 
koolikeskkonnas 
64 tundi 

Värvitöötluse teostamine Värvitöötluse 
praktiline teostamine 
koolitaja juhendamisel 

Praktika 
koolikeskkonnas 
104 tundi 

Meeste ja naiste juuste lõikuste teostamine Meeste ja naiste 
juukselõikuste 
praktiline teostamine 
koolitaja juhendamisel 

Lõpueksam  
8 tundi 

Lõpueksam: 
Õhtuste soengute, meeste ja naiste juukselõikuse, juuste 
värvimise sooritamine koos selgitustega. 

Teoreetiline ja 
praktiline teostamine 

Kokku 960 tundi 
 
Õppematerjalid:  

• Teeninduse käsiraamat. Tallinn: Äripäeva kirjastus 2005-2009. 
• Luoma, A., Kara, R. Ka kameeleon vahetab värvi. Apollo 2001.  
• Estel Academy (2012) Азбука причёски от А до Я. Sankt-Peterburg: Estel 

Professional Franke, G.  
• Pivont Point naiste ja meeste juukselõikuse raamatud, Wella juukselõikuse konspekt, 

loengukonspektid seminaridelt, Larissa Logina „Juukselõikamise käsiraamat“, 
õppevideod. 

• Lõikus, modelleerimine, soeng. O. Pantšenko 
• ESTEL Professional Soengukujundamise aabits, 2012 
• Juukselõikamise käsiraamat. Larissa Logina 
• http://juuksur.innove.ee/ 
• Koolitaja poolt koostatud õppematerjal, konspekt, ppt 
 

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused 

http://juuksur.innove.ee/


 
Hindamismeetod Hindamiskriteerium 
Teoreetiline ülesanne: 
Õppija põhjendab toodete, töövahendite ja 
töömeetodite valikut, kasutab 
ergonoomilisi töövõtteid ning peab kinni 
tööhügieeni ja -ohutuse nõuetest. 
 
Praktiline ülesanne: 
Õppija demonstreerib õhtuste soengute, 
meeste ja naiste juukselõikuse, juuste 
värvimise sooritamist, võttes arvesse 
kliendi näokuju, profiili, soengu sobivust 
vastavalt eale, proportsioonidele ja 
isikupärale . 

Hinnatakse isiku sooritust: 
Õppija oskab põhjendada toodete, töövahendite ja 
töömeetodite valikut, oskab kasutada ergonoomilisi 
töövõtteid ning peab kinni tööhügieeni ja -ohutuse 
nõuetest. 
 
Õhtune soeng, meeste ja naiste juukselõikused on 
tehtud korrektselt, vastavalt eesmärgile ning kaunistab 
klienti. 
Juuste värvimine on tehtud korrektselt, vastavalt 
ülesandele ja kliendi soovidele. 
 
 

 
Väljastatavad dokumendid 
 
Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel 
mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja 
läbitud teemade kohta. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid 
mitte juhul, kui õppija osales vähem kui 80% tundidest. 
 
Lektorid: 
Jõhvi 
Marina Kulkova miita@mail.ru  - Juuksurite Erakooli Maridel juuksuri eriala koolitaja; 
Eesti Mäehariduskeskus – juuksur; 
Londa Professional Service International /Saksamaa – juuksur; 
Tallinna Sotsiaal-Humanitaarinstituut – psühholoog; 
Tallinna Pedagoogikaülikool – kutseõpetaja; 
ANDRAS-täiskasvanute koolitaja, tase 6. 
Irina Orlova irina-estel58@list.ru - Juuksurite Erakooli Maridel juuksuri eriala koolitaja; 
Tallinna Tehnikakool nr.19 - laia profiiliga juuksur; 
Tallinna Ülikool – kutsepedagoogika; 
Eesti Esimene Erakosmeetikakool – koolitus: ”Naiste ja meeste juukselõikused lähtudes Pivot 
Point meetoditest”, 
ESTEL Professional/Venemaa – õpetaja-kolorist; 
Londa Professional – värvikoolitus. 
 
Tallinn 
Natalia Konstantinova konstantsia1@mail.ru – Juuksurite Erakooli Maridel juuksuri eriala 
koolitaja; 
Juuksurite Erakool Maridel – juuksur; 
MTÜ töötute adaptatsioonikeskus - ettevõtluse kursus; 
Anna Eshwood LTD - lõikused, disaini alused; 
Alterego /Tradehouse OÜ – värvikoolitus; 
Klass Rosental/Venemaa – moetrendid; 
Valentina Miller/Venemaa – värvikoolitus. 
Juuksurite Ühendus-barbertehnikad 
Anna Zaprudskaya anna78_04@mail.ru – Juuksurite Erakooli Maridel juuksuri eriala 
koolitaja; 
Juuksurite Erakool Maridel – juuksur; 
ESTEL Professional/Venemaa – kolorist; 

mailto:miita@mail.ru
mailto:irina-estel58@list.ru
mailto:konstantsia1@mail.ru
mailto:anna78_04@mail.ru


Londa Professional – värvikoolitus; 
Dolores/Venemaa – soengute seminar; 
Göödhair –juuste pikendamine; 
Juuksurite Ühendus - barbertehnikad 
 

Koolituse maht: 960 tundi 
Koolituse maksumus: 1500 EUR  

 
 

Õppija soetab ise: 
Professionaalsed vahendid 300 EUR 
Õppematerjal 45 EUR 
 
 


