Asutamislugu
26. aprillil 2002 toimus KNÜ asutamiskoosolek TKKÕ ruumides, peale mida jäädi ootama
notari juurde minekut.
Signe: Ilus päikseline ja soe ilm oli, kui sättisin end Tartust Tallinna poole minema, et
asutajaliikmetega notari juures ühing kirja panna ja asjale ametlik käik anda. Bussis avastasin, et
pass oli maha jäänud, aga teha polnud midagi. Kuna juhiluba oli kotis ja kohati see isikut tõendava
dokumendina läbi läheb, siis lootsin parimat.
Täitsa selline pidulik meeleolu oli, kui notari ukse taga kokku saime ning sisse astusime. Sekretär
minu passi puudumise peale ütles, et ta pole kindel, kas saame sellisel juhul toimingu tehtud, aga eks
notar otsustab.
Notariproua võttis meid küllalt tõredalt vastu ja küsis, et mis asi see karjäärinõustajate ühing üldse
olla võiks, midagi mõttetutu igal juhul, just nii võis tema toonist ja pilgust välja lugeda. Selgitasime
siis ja nojahi peale palus esitada oma passid. Kui ma rääkisin oma muret passi puudumisest, saime
vastuse, et siis pole midagi teha ja pangu me uus aeg notarile. Lõpuks, meie alandlike palvete peale
soostus ta siiski juhiloa alusel mind minuks pidama ja tegi toimingu ära, kuid vaid klausliga, et
järgmisel hommikul ilmun isiklikult koos passiga nende juurde tagasi. Eks ma viimast ka tegin, sest
ühing oli ju vaja asutada ning nagu arengud valdkonnas näitavad, siis takistused seda kõike ei peata.
Piret Jamnes: Meenub, kui käisime ühingut notari juures registreerimas. Notar asus Pikal tänaval.
Samal tänaval asus tol ajal ka minu töökoht - Fontese kontor, nii et ei olnud kaugele minna. Minu
mäletamist mööda ei pidanud me kaua ootama, saime üsna kohe notari juurde sisse. Notar oli
soliidne range olekuga naine, nagu notarit võiks ette kujutada. Tumedate juustega. Professionaal.
Toimetas paberitega, meie ootasime, millal allkirju peab hakkama andma. Ja äkki notar küsis:
„Karjäärinõustajate ühing! Mis see on? Hakkate siis karjääri nõustama või? Olete ikka kindlad?“
Natuke ehmusime, siis oli naljakas. Olime täiesti kindlad.
Virve: Aastajagu toimetamist, arvukalt ametnike kahtlustavaid pilke ja skeptilisi küsimusi ja ühing
oligi olemas!
„See oli nii kihvt, oluline, uus ja tä htis, me olime nagu misjonä rid!“

MTÜ Eesti Karjäärinõustajate Ühing asutati 13.06.2002
Asutajaliikmed: Piret Jamnes, Signe Reppo, Mare Juske, Aili Sakkeus, Virve Kinkar, Kaire
Savisaar ja Kulla Naaber.
Asutamislepingus seisab, et ü hingu eesmä rkideks on:
1. seista karjä ä rinõ ustajate kutse vä ä rtustamise, nende õ iguste ja huvide eest
2. kaasa aidata kaasaegse nõ ustamispsü hholoogia-alaste põ himõ tete rakendamisele erialases
tegevuses
3. kaasa aidata laste, noorukite ja tä iskasvanute toimetulekuoskuste kujundamisele

