
Hea lapsevanem!  
Soenguringil on nii hariv, kui kasvatav ülesanne. Eesmärk on kujundada oma õppijate 
soengualaseid teadmisi ja üldpädevusi. Soengumaailma kaudu ja selle abil kujuneb õpilase isiksus, 
areneb loovus, suhtlusoskus ja paljud teised eluks vajalikud oskused.  
Ringis saab iga laps kasutada statiivil olevat LIMAGE õppepead ja õppimiseks vajaminevaid 
vahendeid. Minigrupp koosneb kuni 8 õpilasest. Soovime anda lastele julguse ja oskused teha ise 
lõbusaid punutisi ning vahvaid soenguid! 

• Igal ringitunnil teeme tutvust põneva soengutehnikaga. 

• Tegevuste kavandamisel oleme paindlikud, kuulame ka õpilaste soove ja lähtume nende 
huvidest.  

• Arvestame alati rühmas olevate laste eripära: võimeid, keelelist ja kultuurilist tausta ning 
vanust.  

• Soengute tegemisel pöörame tähelepanu ka koostööle, empaatiale, aususele ja 
omavahelisele suhtlusele, püsivusele ja kannatlikkusele. Toetame uudishimu, loovust, ja 
lugude jutustamise oskust. Räägime soenguajaloost, õigest juuste hooldusest ja muust 
põnevast juuste teemal.  

Õppekava leiate meie kodulehelt https://juuksekunst.ee/. Pildi ja videomaterjali Juuksekunst FB 
lehelt https://www.facebook.com/juuksekunst 

• Huvitegevuse korraldaja MTÜ Noorte Soengu- ja Meigikool 

• Juhendaja Merle Tensing on lõpetanud 2004. aastal Tartu KHK juuksuri eriala ja on 
Juuksekunst OÜ koolitaja ning Noorte Soengu- ja Meigikool õpetaja. Alates 2019. aasta 
maist on soenguringides tema käe all soengu tegemise oskusi õppinud üle 200 noore. 

• Kontakt: 5804 8511; e-post: merle@juuksekunst.ee 
 

Huviring „Soenguring“ õppeaasta kestab paralleelselt üldhariduskooli õppeaastaga. Tegevusi ei 
toimu riiklikel koolivaheaegadel ja riigipühadel (kui ei ole teatatud teisiti). Tunnid pikkusega 45 
min toimuvad 1 kord nädalas. 
 

 
 

MTÜ Noorte Soengu- ja Meigikool soenguringi kuutasu arve esitatakse jooksva kuu eest ette iga 
kuu alguses (8. kuupäevaks). Huviringi kuutasu 27€ tuleb tasuda igas kuus ja see ei sõltu lapse 
tegelikust osalemisest ringitundides.  
 
Juhul, kui laps on haigestunud või tunnist puudunud ja sel päeval on uut punumistehnikat õpitud, 
leiab õpilane õppevideo selleks spetsiaalselt loodud keskkonnas. Nii on võimalus kõigi 
punumistehnikatega tutvust teha ja vajadusel õpitu ka uuesti meelde tuletada :) 
 
Täiesti mõistetav on ka olukord, kui lapsel tekivad uued harrastused või mõnel teisel põhjusel ei 
ole võimalik ringis enam käia. Lapse ringist lahkumisest andke palun meili teel juhendajale teada, 
märkides ära osaleja nime ning ringist lahkumise kuupäeva. Avaldusele järgnevast kalendrikuust 
arvet ringitegevuse kohta ei esitata ning koht on vabastatud uuele lapsele. 

https://drive.google.com/file/d/14vimoAF1VkW1iSneGEgLEvI4ZssY2weE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-1IgLO-LbFO6oEKYoLgjS0EFk5OM2yu7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fxJev7QwApr5bWmmucr2Yi9zgaUxyg7c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wTngRdaVE8Z75Cq4hdxquMYdI2S8i-y6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ms11unquKblSist7-SYmooVT2UGYO9YM/view?usp=sharing
https://juuksekunst.ee/
https://www.facebook.com/juuksekunst
mailto:merle@juuksekunst.ee

