
JUUKSURITE ERAKOOL MARIDEL 
 
Spaateenindaja (960 tundi, algõpe) 
 
Õppekavarühm: Juuksuritöö ja iluteenindus 
 
Õppekava koostamise alus 
Kutsestandard, „Spaateenindaja, tase 4“. 
https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10718099 
 
Eesmärk: kursusel osaleja teab, kuidas teha klassikalist, tselluliidi -, aroomimassaaži, näo-, 
keha-, ja käehooldusi, spaahoolitsusi. 
 
Õpiväljundid:  
Kursuse lõpus õppija: 
• hindab visuaalselt kliendi tervislikku seisundit ning selgitab välja kliendi naha ja 

kehatüübi eripära, näidustused ja vastunäidustused; 
• viib läbi massaažihoolitsuse, kasutades klassikalisi käsimassaaživõtteid ja vahendeid 

lähtuvalt kliendi eripärast;  
• viib läbi kehahoolitsusi, kasutades sobivaid kehahooldusvahendeid ja -tooteid ning 

järgides hoolitsuse teostamise metoodikat; 
• viib läbi spaa käte hoolitsusi, kasutades sobivaid töövahendeid ja – võtteid ning tooteid; 
• hindab visuaalselt kliendi näonaha seisundit; 
• valib sobivad hooldustooted vastavalt kliendi naha vajadustele ja hoolitsuse spetsiifikale; 
• teeb näo, kaela ja dekoltee piirkonna pindmist puhastamist ja teostab näohoolitsuse 

massaažiga, kasutamata mehaaanilisi või aparaatseid abivahendeid. 
 
 
Sihtgrupp: täiskasvanud õppijad, kes hindavad elukestvat õpet ning soovivad omandada 
spaateenindaja tööks vajalikud põhiteadmised ja -oskused. 
 
Õppe alustamise tingimused:  

 Avaldus 
 Kahepoolne leping  
 Arstitõend 
 Isikuttõendav dokument 

 
Õppe maht ja ülesehitus: Koolituse kogumaht on 960 tundi millest 720 tundi auditoorset 
tööd, 240 tundi praktilist tööd koolikeskkonnas. 

 
Õppekeskkond: Koolituse praktikabaas: Juuksurite Erakool Maridel Jõhvi õppekoht. 
Õpe toimub hästi valgustatud koolitusruumis, mis on varustatud tahvli, markerite ja dataga.  
Praktikõppe ruum on varustatud massaažilaudade, masinmassaaži seadmete, -massaazikivide, 
-linade, -jalarullide, -desinfitseerimisvahendide, -rätikute ja teiste vajalike vahenditega. 
 
Õppeprotsessi kirjeldus, sh. õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid 

 
Õppe ülesehitus 

ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid 
Auditoorne töö 8 
tundi 

Sissejuhatus kutseõpingutesse 
 

Loeng, arutelu 

Auditoorne töö 16 Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused Loeng, arutelu 



tundi   
Auditoorne töö 40 
tundi 

Erialane eesti keel 
 

Loeng, rollimäng 

Auditoorne töö 40 
tundi  

Spaateenuste korraldamine  
 
 

Loeng, arutelu, 
näitlikud 
õppevahendid 

Auditoorne töö 
120 tundi  
 

Anatoomia ja füsioloogia   
 
 

Loeng, arutelu, 
näitlikud 
õppevahendid 

Auditoorne töö 
160 tundi  

Klassikaline massaaž  
 

Loeng, arutelu, 
praktilised harjutused 

Auditoorne töö 80 
tundi 

Näohooldus 
 

Loeng, arutelu, 
praktilised harjutused 

Auditoorne töö 40 
tundi  

Kehahooldus 
 

Loeng, arutelu, 
praktilised harjutused 

Auditoorne töö 16 
tundi  

Klienditeenindus 
 

Loeng, arutelu 

Auditoorne töö 16 
tundi 

Kulmude ja ripsmete värvimine 
 

Loeng, arutelu, 
praktilised harjutused 

Auditoorne töö 24 
tundi  

Aroomi- ja hooldustooted 
 
 

Loeng, arutelu, 
näitlikud 
õppevahendid 

Auditoorne töö 40 
tundi 

Aroomimassaaž 
 

Loeng, arutelu, 
praktilised harjutused 

Auditoorne töö 40 
tundi  

Spaahoolitsused 
 
 

Loeng, arutelu, 
näitlikud 
õppevahendid 

Auditoorne töö 40 
tundi  

Tselluliidimassaaž 
 

Loeng, arutelu, 
praktilised harjutused 

Auditoorne töö 40 
tundi 

Käehooldus 
 

Loeng, arutelu, 
praktilised harjutused 

Praktika 
koolikeskkonnas 
72 tundi 

Klassikalise massaaži teostamine Klassikalise massaaži 
praktiline teostamine 
koolitaja juhendamisel 

Praktika 
koolikeskkonnas 
40 tundi 

Näohoolduse teostamine Näohoolduse 
praktiline teostamine 
koolitaja juhendamisel 

Praktika 
koolikeskkonnas 
40 tundi 

Kehahoolduse teostamine Kehahoolduse 
praktiline teostamine 
koolitaja juhendamisel 

Praktika 
koolikeskkonnas 
8 tundi 

Kulmude ja ripsmete värvimine Kulmude ja ripsmete 
värvimise praktiline 
teostamine koolitaja 
juhendamisel 

Praktika 
koolikeskkonnas 
20 tundi 

Aroomimassaaži teostamine Aroomimassaaži 
praktiline teostamine 
koolitaja juhendamisel 

Praktika 
koolikeskkonnas 
20 tundi 

Spaahoolitsuse teostamine Spaahoolitsuse 
praktiline teostamine 
koolitaja juhendamisel 

Praktika 
koolikeskkonnas 

Tselluliidimassaaži teostamine Tselluliidimassaaži 
praktiline teostamine 



16 tundi koolitaja juhendamisel 
Praktika 
koolikeskkonnas 
16 tundi 

Kätehoolduse teostamine Kätehoolduse 
praktiline teostamine 
koolitaja juhendamisel 

Lõpueksam  
8 tundi 

Lõpueksam 
 

Teoreetiline ja 
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 massaaži, näo-, 
keha-, ja käehooldusi 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, näo-, keha-, ja käehooldus 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 spaateenindaja eriala 
koolitaja 
Tallinna Pedagoogiline 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 spaateenindaja eriala 
koolitaja 

mailto:parpar04@mail.ru
mailto:volshebnica001@mail.ru


Juuksurite Erakool Maridel - Spaateenindaja, tase 4 
MAJANDUSE JA JUHTIMISE INSTITUUT – ettevõtte majandus 
 

 
koolituse maht: 960 tundi 

Koolituse maksumus: 2400 EUR  
  

 
Õppija soetab ise: 
Professionaalsed vahendid 300 EUR 
Õppematerjal 45 EUR 
 


