
JUUKSURITE ERAKOOL MARIDEL 
 
Massöör (640 tundi, algõpe) 
 
Õppekavarühm: Juuksuritöö ja iluteenindus 
 
Õppekava koostamise alus 
5.taseme massööri kutsestandardi kompetentsid В.2.2 
https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10730114 
 
Eesmärk: kursusel osaleja teab, kuidas teha klassikalist, idamaist-, aroomi-, lümfi-, 
tselluliidimassaaži. 
 
Õpiväljundid:  
Kursuse lõpus õppija: 
• valib sobiva massaažiliigi; 
• valib massaažiks sobivad tooted, arvestades kliendi seisundit, soove ja vajadusi; 
• analüüsib kliendi seisundit, valib kliendi seisundile vastava massaaži, teadlik 

vastunäidustustest; 
• teeb klassikalist, idamaist-, aroomi-, lümfi-, tselluliidimassaaži, kasutades massaažiks 

sobivaid tooteid, jälgib ergonoomilisi töövõtteid, arvestades kliendi soove, tervislikku 
seisundit ja materiaalset võimekust; 

 
Sihtgrupp: Täiskasvanud, kes soovivad omandada massaaži tegemiseks vajalikud 
põhiteadmised ja -oskused ning töötada massöörina. 
 
Õppe alustamise tingimused:  

 Avaldus 
 Kahepoolne leping  
 Arstitõend 
 Isikuttõendav dokument 

 
Õppe maht ja ülesehitus: Koolituse kogumaht on 640 tundi, millest 472 tundi auditoorset 
tööd, 168 tundi praktilist tööd koolikeskkonnas. 
 
Õppekeskkond: Koolituse praktikabaas: Juuksurite Erakool Maridel Jõhvi õppekoht. 
Õpe toimub hästi valgustatud koolitusruumis, mis on varustatud tahvli, markerite ja 
projektoriga.  
Praktikõppe ruum on varustatud massaažilaudade, masinmassaaži seadmete, massaažikivide, 
linade, jalarullide, desinfitseerimisvahendite, rätikute ja teiste vajalike vahenditega. 
 
Õppeprotsessi kirjeldus, sh. õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid 

 
Õppe ülesehitus 
ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid 
Auditoorne töö 16 
tundi 

Klienditeenindus.  Massööri õigused. Massööri 
ülesanded. Kutse-eetika. Ohutustehnika. 

Loeng, arutelu 

Auditoorne töö 8 
tundi  

Erialane terminoloogia. Ladina keel. Ruumilised 
mõõtmed. Anatoomilise hoiaku kontseptsioon. 

Loeng, arutelu  

Auditoorne töö 96 
tundi  

Inimese anatoomia ja füsioloogia. Inimese luustiku 
struktuur. Lülisamba struktuur. Inimese luustruktuur. 
Inimese liigeste struktuur. Inimese lihassüsteem ja selle 
struktuur.  

Loeng, arutelu, 
näitlikud 
õppevahendid 

https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10730114


Auditoorne töö 40 
tundi 
 
 
 

Esmase meditsiini mõisted. Inimese süsteemid ja 
elundid. Nende struktuur. Lihas-skeleti süsteemi 
haigused. Haigused. Esmaabi luu- ja lihaskonna 
vigastuste korral. Näidustused, massaaži 
vastunäidustused. Immuunsus. Anamneesi kogumine.   

Loeng, arutelu, 
näitlikud 
õppevahendid 

Auditoorne töö 8 
tundi  

Mikrobioloogia. Nakatumise mõisted. Hügieen. 
Steriliseerimine ja desinfitseerimine. 
 

Loeng, arutelu 

Auditoorne töö 72 
tundi 

Idamaine massaaž. Idamaise massaaži filosoofia. Õlid 
massaažis. Aroomimassaaž. 

Loeng, arutelu, 
praktilised harjutused 

Auditoorne töö 
152 tundi  

Klassikaline massaaž. Klassikalise massaaži alused. 
Töös kasutatavad  vahendid. Lihas-skeleti süsteemi 
hindamine. Tehnikad ja nende klassifitseerimine 
klassikalises massaažis. Massaaži ergonoomika.  

Loeng, arutelu, 
praktilised harjutused 

Auditoorne töö 40 
tundi 

Lümfimassaaž 
 

Loeng, arutelu, 
praktilised harjutused 

Auditoorne töö 40 
tundi 

Tselluliidimassaaž 
 

Loeng, arutelu, 
praktilised  harjutused 

Praktika 
koolikeskkonnas 
8 tundi 

Desinfitseerimisprotokollide teostamine praktiline 
desinfitseerimine 
koolitaja juhendamisel 

Praktika 
koolikeskkonnas 
8 tundi 

Esmaabivõtete teostamine Esmaabivõtete 
praktiline teostamine 
koolitaja juhendamisel 

Praktika 
koolikeskkonnas 
24 tundi 

Idamaise massaaži praktiseerimine Idamaise massaaži 
praktiline teostamine 
koolitaja juhendamisel 

Praktika 
koolikeskkonnas 
8 tundi 

Aroomimassaaži praktiseerimine Aroomimassaaži 
praktiline teostamine 
koolitaja juhendamisel 

Praktika 
koolikeskkonnas 
72 tundi 

Klassikalise massaaži praktiseerimine Klassikalise massaaži 
praktiline teostamine 
koolitaja juhendamisel 

Praktika 
koolikeskkonnas 
24 tundi 

Lümfimassaaži praktiseerimine Lümfimassaaži 
praktiline teostamine 
koolitaja juhendamisel 

Praktika 
koolikeskkonnas 
16 tundi 

Tselluliidimassaaži praktiseerimine Tselluliidimassaaži 
praktiline teostamine 
koolitaja juhendamisel 

Lõpueksam 8 
tundi 

Lõpueksam 
Massaaži sooritamine. 

Massaaži praktiline 
teostamine 

 
Õppematerjalid: 

• Harding, J. Aroomiteraapia saladusi. 2007  
• Kitsnik, M. Juuksuri ja kosmeetiku erialane eesti keel, Tallinn: Kirjastuselt Argo 2009; 
• Simisker, L. Tselluliit ei ole ülekaal. Avenüü Professional, Tallinn 2006, nr 3, lk. 34-

40; 
• Simisker, L. Keha hooldamine seoses kaalualandamisega. Avenüü Professional, 

Tallinn 2006, nr 4, lk 22-28; 
• Simisker, L. Kosmeetiline keemia;   
• Stuart, C. Massaaž ja aroomiteraapia 2009;  
•  Wildwood, C.  Aroomiteraapia. Massaaž eeterlike õlidega. 2007; 



• Koolitaja poolt koostatud õppematerjal, konspekt, ppt 
• http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/0/kosmeetilise_keemia_6ppematerjal_kosmeetikutele.p

df 
 
Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused 

 
 Hindamismeetod  Hindamiskriteerium 
Õppija demonstreerib klassikalise-, 
idamaise-, aroomi-, lümfi-, 
tselluliidimassaaži sooritamist, võttes 
arvesse kliendi seisundit, soove ja 
vajadusi. 
 

Õppija oskab põhjendada toodete, töövahendite ja 
töömeetodite valikut, kasutab ergonoomilisi töövõtteid 
ning peab kinni tööhügieeni ja -ohutuse nõuetest. 
 
Massaaž tehti asjatundlikult, vastavalt kliendi 
eesmärgile ja soovidele. 

 
Väljastavad dokumendid 
Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel 
mitteosalenud või hindamise 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: 
Aleksandra Bartsan parpar04@mail.ru - Juuksurite Erakooli Maridel massööri eriala 
koolitaja 
Tallinna Pedagoogilisse Kool - kasvataja, 
Moskva Teaduste Akadeemia - kosmetoloog, 
AS MONA- kosmetoloog, 
Massaažierakool AVITSENNA - massöör, 
Massaažierakool AVITSENNA - aroomiterapia ja kosmeetiline massaaž, 
Massaažierakool AVITSENNA - esmaabi põhikursus, 
Juuksurite Erakool Maridel- kosmeetik – jumestaja. 
 
Ljubov Ivanova volshebnica001@mail.ru  - Juuksurite Erakooli Maridel massööri eriala 
koolitaja 
Juuksurite Erakool Maridel- Spaateenindaja, tase 4, 
MAJANDUSE JA JUHTIMISE INSTITUUT – ettevõtte majandus. 
 
 

koolituse maht: 640 tundi 
Koolituse maksumus: 1800 EUR  

 
Õppija soetab ise: 
Professionaalsed vahendid 300 EUR 
Õppematerjal 45 EUR 
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