
 
Täienduskoolitusasutuse nimetus Eesti Massaaži- ja Teraapiakool 

Õppekava nimetus Lomi-Lomi massaaž 

Õppekavarühm Teraapia ja taastusravi 

Õppe kogumaht 18 akadeemilist tundi, s.h teoreetiline ja praktiline õpe 

Iseseisev töö: 3 akadeemilist tundi  

Õppekava koostamise alus direktori käskkiri 

Koolitaja http://massaaz.ee/et/koolitajad  

Kontaktandmed info@massaaz.ee  

 

Sihtgrupp:  

Isikud, kes soovivad omandada oskuseid ja teadmisi Lomi-Lomi  massaaži tegemiseks. 

 

Nõuded õpingute alustamiseks: soov õppida. 

 

Õppe eesmärk: 

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab Lomi-Lomi massaaži tegemiseks baasoskused, 

massaaži tehes lähtub kliendi näidustustest/vajadustest, vastunäidustustest, soovidest, massööri 

kutse-eetikast, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast. 

 

Õpiväljundid: 

Õppija teeb Lomi-Lomi massaaži rakendades omandatud teadmisi ja oskusi vastavalt massaaži 

seansi kavale. Õppija analüüsib tehtud massaaži tulemusi. 

 

Õppesisu: 

1) Hawaii massaaži filosoofilised alused (lühiülevaade) 

2) massaaži põhialused ja töökeskkond (massööri töövahendid (sh muusika), töökoha 

ettevalmistamine, häälestumine massaaži seansiks. Näidustused, vastunäidustused, 

anamneesi kogumine, ergonoomika  jne) 

3) kasutatavate õlide omadused ja toimed 

4) töökoht ja -vahendid 

5) kutse-eetika 

6) tööohutus 

7) massaaži tehnikad ja võtted 

 

Õppemeetod/id: teoreetiline ja praktiline õpe 

Iseseisev töö: Iseseisva töö käigus tekkinud küsimuste arutelu 

 

Õppematerjalide loend: Lomi-Lomi töövihik. 
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Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid: 

Hindamismeetod: Praktiline töö - õppija demonstreerib Lomi-Lomi massaaži tegemist 

vastavalt juhendile, rakendades teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskuseid. 

 

Hindamiskriteeriumid 

Õppija: 

1) mõistab Lomi-Lomi ajalugu ja sellega seotud filosoofilisi aspekte, eripära ning 

protseduuri läbiviimisega kaasnevaid ohte; 

2) valmistab ette töökoha ja vahendid Lomi-Lomi massaaži tegemiseks vastavalt 

juhendile; 

3) rakendab massaaži tegemisel sobivaid tehnikaid arvestades kliendi näidustuste ja 

vastunäidustustega; 

4) kasutab otstarbekalt töövahendeid, arvestab tööohutuse ja kutse- eetika nõuetega; 

5) korrastab peale massaaži töökoha vastavalt juhendile; 

6) nõustab ja juhendab klienti edasisteks tegevusteks ning hindab massaaži tulemust. 

 

Kursuse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus - kui õppija on läbinud hindamise ja 

saavutanud õpiväljundi/d,  tõend - kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid 

 

Õppekeskkonna kirjeldus: Õpe toimub EMTK õppeklassis, milles on loodud tingimused (25 

kraadi sooja) antud õppe läbiviimiseks koos kõigi vajalike vahenditega.  

Õppevahendid: massaažilaud, kiled massaaži laua katmiseks, teip kile kinnitamiseks, 

ühekordsed püksikud (meeste, naiste) ja rinnahoidjad, naturaalne baasõli, õli soojendamiseks 

õlikausid ja soojaküünlad, soojendamislambid, kätepaber. 

 

 

  

 


