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Juuksuri õppekava 
Õppekavade rühm: Juuksuritöö ja iluteenindus 

Programm 2 

Juuste ja peanaha hooldamine  
1) juuste ja peanaha anatoomia; 
2) juuste erinevad tüübid; 
3) juuste ja peanaha hooldustooted ja nende mõju juustele ja peanahale; 
4) peanaha haigused; 
5) juuste pesemine. 
Juuste lõikamine 
1) pea anatoomilised jaotused ja juuste kasvuala; 
2) erinevad pea – ja näokujud; 
2) juukselõikuse terminoloogia; 
3) naistööde tehnoloogia; 
4) meestööde tehnoloogia; 
5) juukselõikuse põhivormid. 
Juuksestruktuuri püsimuutmine  
1) juuksestruktuuri omadused; 
2) loki- ja sirgendusvedelikud ja kinnitusained, nende mõju kliendi juuste ja peanaha tüübile; 
3) eel-, vahe- ja järelhooldustooted; 
4) juuksestruktuuri muutus keemiliste reaktsioonide käigus. 
Juuste värvimine 
1) juuksevärvid, blondeerimisaineid ja vesinikperoksiide  sisaldavad ained ning nende mõju 
juuksestruktuurile ja peanahale; 
2) juukse struktuuri omadused, loomulikud pigmendid ja tumedusastmed; 
3) retsepti koostamine, värvi pealekandmine, mõjuaeg, neutraliseerimine. 
Soengu kujundamine 
1) näokujude põhitüübid; 
2) soengu kujundamiseks vajalikud töövahendid, tehnikaid ja viimistlustooted; 
3) erinevad soengustiilid; 
4) rullisoengud, föönisoengud; 
5) ülespandud soengud, põimimine. 
Juustepikendused 

- juuste pikendamine vastavalt juuksetüübile 
- juustepikenduste liigid  
- töövõtted, kasutatavad tarbed ja vahendid 
- juustepikenduste kinnitamine kuumal meetodil 
- juustepikenduste kinnitamine külmal meetodil 
- juustepikenduste hooldus 
- juustepikenduste eemaldamine 

Jumestamine 
- vastunäidustused 
- meigi liigid ja jumestamise stiilid 



- päevane meik 
- õhtune meik 

Klienditeenindus 
 

Õppekava maht: 420 akadeemilist tundi millest 55 on auditoorsed, 315 praktilised kooli keskkonnas 
ja 50 – iseseisev töö. 
Õppekeskkond: õpperuumides on juuksurisalongi sisustus nõutava mööbli ja seadmetega: juuksuritoolid, 
föönid, valamud jms. Õppe käigus kasutatavad kulumaterjalid (lakid, värvid, lokivedelikud, kosmeetikavahendid 
jms) on tasulised. Õppegrupis on kuni 5 inimest. 
Koolitajad omavad kutseharidust või erialast koolitust, pikaajalist töökogemust ja täiskasvanute koolitamise 
kogemust. 
Väljundid:  koolituse edukalt läbinu oskab 
- teha erinevaid meeste ja naiste juuste põhivormidega lõikusi, värvimist, püsilokke, hooldust, soenguid ning 
valida selleks õiged töövõtted ja  -vahendid  lähtuvalt teenuse iseloomust ning kliendi juuste ja peanaha 
iseärasustest 
- teha jumestust vastavalt ajale, otstarbele ja  kliendi eripärale, kasutades selleks  sobivaid tooteid, töövahendeid 
ja -võtteid 
Hindamismeetod: arvestus (praktiliste tööde vaatlus, teooriatest  


