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ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 
ÕPPEKAVA 

Kinnitatud direktori 05.06.2019 

käskkirjaga nr 6.2-1/98 

 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: RÄPINA AIANDUSKOOL 

Õppekava nimetus: Pehme mööbli ja erinevate tekstiilpindade puhastamine ning plekkide 
eemaldamine 

Õppekavarühm: Koduteenindus 

Õppekeel: Eesti keel 

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 
Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded.  

Sihtrühm:  

Erialase tasemehariduseta kodukoristusteenuse pakkujad, puhastusteenindajad, majandusjuhid, 
puhastustööde juhid, suurpuhastuse teostajad 

 * Madala haridustasemega inimesed 

 * Aegunud kutseoskustega 50+ inimesed 

 Grupi suurus: 
12 osalejat 

Koolituse alustamise nõuded: 

 Kuulumine sihtgruppi. 

 Koolitusele tulija ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis 
tasemeõppes. 

 Eelistus kursusele saamiseks neil, kes on varem läbinud puhastusteenindaja algkoolituse 

 

Õpiväljundid. 

 Tunneb pH tabelit ja tööohutust kangete ainetega töötamisel. 

 Eristab tekstiilpindasid ja määratleb suurpuhastuse vajaduse. 

 Eristab plekke ja kasutab ohutult vastavalt pleki liigile õigeid plekieemaldusaineid ja – 
meetodeid. 

 Kasutab  erinevaid koristusmasinaid vajaduspõhiselt ja ohutult. 

 Puhastab pehmet mööblit oskuslikult ja ohutult kasutades vajadusel kaitsevahendeid. 

 Kaitseb tekstiilpinda kaitseainega 

 

 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga.  
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Puhastusteenindaja kutsestandard, Puhastusteenindaja, tase 3 eripuhastustöötaja oskusega, 
kompetentsid A2.1- A2.3 ning A2.5 

 

 

Põhjendus.  

Kursus on suunatud eelkõige tööalase pädevuse parandamisele, puhastusteenindaja osaoskuse 
omandamisele.  

Koolituse järele on vajadus just teenuse pakkujate poolt, sest 

a) klientidel on palju määrdunud ja plekilist pehmet mööblit ja erinevaid vaipkatteid, mis 
vajavad puhastamist, et pinnad kestaksid kaua ilusatena; 

b) sageli puuduvad teenuse pakkujal (puhastusteenindajal) kogemused pehme mööbli ja 
erinevate vaipkatete puhastamiseks ning plekkide eemaldamiseks; 

c) puuduvad vastavad teadmised koristusmasinate efektiivseks kasutamiseks pehme mööbli 
ja tekstiilpindade puhastamiseks. 

Nii sihtrühma kui õpiväljundite valikul on lähtutud teenuse pakkujate soovidest. 

 

 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 24 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 24 

 sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 

                 (õpe loengu, seminari või muus koolis määratud vormis) 

8 

 sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:  

                (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)     

16 

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes 
tundides: 

- 

 

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 
Õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus.  

Õppe sisu : 

A: Teoreetiline õppus 8 tundi 

1. Koristus- ja kaitseained. Tööohutus. 2h 

1.1. Koristusained,  pH tabel  
1.2. tööohutus kangete puhastusainetega töötamisel 
1.3. tekstiilpindade kaitseained 

2. Koristustarvikud ja  -meetodid.  2 t 
2.1. Koristustarvikud 
2.2. Plekieemaldusmeetodid  - mehhaaniline, keemiline ja lahustitega töötlus. Niisutamine 

ja pehmendamine, lagundamine. 
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3. Erinevad tekstiilpinnad sh. pehme mööbe.l  - 2 tundi 
3.1. Naturaalsed ja sünteetilised kiud, vaipade ehitus 
3.2. Plekkide eemaldamine erinevatelt tekstiilidelt 

4. Koristusmasinad.  2 tundi 
4.1. Põrandahooldusmasinad, nende kasutamine tekstiilpindade puhastamisel 
4.2. Aurupesurid – nende kasutamine  
4.3. Tolmuimejad – nende kasutamine  
4.4. Vaibapesumasinad ehk surveloputusmasinad 
4.5. Tööohutus koristusmasinatega töötamisel 

 
B. Praktiline õppus 16t 
1. Katsed: Erinevatelt  tekstiilpindadelt plekkide eemaldamine erinevate 

plekieemaldusmeetoditega: mehhaaniline, keemiline, lahustitega töötlemine, 
niisutamine, pehmendamine ja lagundamine   

2. Erinevate koristusmasinate kasutamine (tolmuimeja, surveloputusmasin, aurupesur, 
madalate pööretega põrandahooldusmasin) vastavalt määrdumise liigile ja 
tekstiilpinnale. 

3. Mööbli ja tekstiilpindade puhastamine ning plekkide eemaldamine 
- pehme mööbli puhastamine tolmuimejaga 
- plekkide eemaldamine erinevatelt tekstiilpindadelt 
-    tekstiilpindade (vaipade) puhastamine surveloputusmasina või    
      Põrandahooldusmasinaga 

4. Tekstiilpinna kaitsmine 

 

Õppekeskkonna kirjeldus (seoses õpiväljunditega) 
Õpe toimub klassiruumis ja erinevate kasutusotstarvetega ruumides.  
Klassiruumis on 20 õppijakohta, õpetaja arvuti ja dataprojektor. 
Igal õppijal on võimalik kasutada õpetaja poolt kaasatoodud õppekirjandust ning praktiliseks 
tegevuseks vajalikke töövahendeid (koristustekstiilid, mopid ja mopisüsteemid, erinevad 
harjad, hõõrukid, ämbrid, dosaatorid, vajalikud kaitse- ja abivahendid, erinevad 
plekieemaldusained,  surveloputusmasin, tolmuimeja, aurupesur, madalate pööretega 
põrandahooldusmasin, I-mopp.  

 

Õppematerjalid ja –vahendid (kohustuslikud) 
a) Õppematerjalid õppetegevuses kasutamiseks 

a. Õpetaja koostatud esitlused 
b. Puhastusainete ohutussertifikaadid  
c. Koristusvaldkonna sõnavara, Eesti standard EVS 900:2009  

b) Õppevahendid praktiliseks tegevuseks:  
koristustekstiilid, erinevad harjad, ämbrid, dosaatorid, vajalikud kaitse- ja abivahendid, 
erinevad plekieemaldusained,  surveloputusmasin, tolmuimeja, madalate pööretega 
põrandahooldusmasin veeimur, I-mopp.  

c) Soovituslik abimaterjal õppijale: 

1. S.Schumann, S.Lapp, H. Alt, Koristaja ABC, Ehitame kirjastus, 2000 
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2. Kalbin M, Koristamise Tööraamat, Tallinn, 2012 

3. www.ti.ee (Tööinspektsiooni kodulehekülg) 

4. Koristamine see on lihtne? Töövihik õpetajale, 2010 

5. Puhastustööde juhi käsiraamat, kirjastus Ilo, 2007 

 

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid.  

 Õpingute lõpetamise eelduseks on  85% osalemine õppetegevuses. 

 Osalemine praktilises tegevuses. 

 Arvestuse edukas läbimine  
 

Hindamismeetod-mitteeristav Hindamiskriteeriumid 

Arvestus-  test koos praktilise tööga - Testi sooritamine 70% - 30p 
- Praktiline tööks on tektiilpinna 

puhastamine: plekieemaldus, parima 
meetodi valimine – koos põhjendusega 
(20p), õige doseerimine (10p), töö 
teostamine (20p), tulemuse hindamine 
(20p). 
Praktiline töö on paaristööna. 

 

Hindamine on mitteeristav: arvestatud, mittearvestatud.  

 

5. Koolitaja andmed (sh kompetentsus) 

Koolitaja andmed.  

Juta Mõts - motsjuta@gmail.com 

Umapuhastus OÜ – juhatuse liige, täiskasvanute koolitaja 

Tehnikavaldkonna õpetaja, tunnistus nr. KL 000526, Tartu Ülikool, 2005  
Täiskasvanute koolitaja, tase 6 , kutsetunnistus nr. 127314, ETKA ANDRAS, 2017 
Puhastusteenindaja II (tase 4), kutsetunnistus nr. 084017, Puhastusekspert OÜ, 2013 
Puhastustööde juht, tase 5, kutsetunnistus nr. 102489, Puhastusekspert OÜ, 2015 
Puhastusteenindusalaseid koolitusi läbi viinud alates aastast 2006 – Vana- Antsla Kutsekeskkoolis, 
Tartu KHK-s, Räpina Aianduskoolis 
 

 

 

 

Õppekava koostaja: /ees- ja perenimi, amet, e-mail/ 
 

Juta Mõts –Umapuhastus OÜ, juhatuse liige, koolitaja, motsjuta@gmail.com 

 

 

http://www.ti.ee/
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