Juhatused 2002-2008
2002-2004
Juhatuse esinaine: Virve Kinkar, liikmed: Piret Jamnes, Signe Reppo, Mare Juske, Aili
Sakkeus
Olulisimaks ü lesandeks pü stitati karjä ä rinõ ustaja kutseomistamise ettevalmistamine ja
olemasoleva karjä ä rinõ ustaja IV taseme kõ rvale ka teiste tasemete vä lja tö ö tamine.
Teiseks oluliseks tegevusvaldkonnaks oli karjä ä rinõ ustaja tegevuse tutvustamine ja vä ä rtustamine.
2004-2006
Juhatuse esinaine: Mirjam Roasto, liikmed: Piret Jamnes, Mare Juske, Virve Kinkar, Tiina
Saar
KNÜ tutvustus 2005. aastast: KNU liikmeks võ isid astuda karjä ä rinõ ustajad, psü hholoogid,
kutsesuunitlejad, personalitö ö tajad, samuti karjä ä rinõ ustamist aktiivselt arendavad ja toetavad
isikud ning selle valdkonnaga lä hedalt seotud struktuuride tö ö tajad. Uhing korraldab ja viib lä bi
tä iendõ pet, tö ö tab vä lja ja levitab karjä ä rinõ ustajatele nende tö ö s vajalikke metoodilisi
infomaterjale.
Selle perioodi kõ ige tä htsamaks ü lesandeks oli kutsestandardi koostamine ja kutseomistamise
ettevalmistamine. Kutsestandardi tö ö rü hma, mis kutsuti kokku Kutsekoja poolt septembris 2004.
aastal, juhtis Piret Jamnes. 2005. aasta detsembris anti Karjä ä rinõ ustajate Uhingule kutset
omistava organisatsiooni staatus.
Esimene kutseeksam toimus 31. mail 2006. Eksamil pani end proovile 13 karjä ä rinõ ustajat.
2003. aastal oli ühingus 20 liiget!
2006-2008
Juhatuse esinaine: Mirjam Lindpere
Selle perioodi peamised tegevused:
Mirjam tegi esimese kodulehe 2007. aastal (ww.hot.ee/kny), samuti alustati KNÜ logo
kujundamist.
Mirjam: Tolle aja peamised eesmärgid olid kutsestandardi väljatöötamine ja kutseeksami süsteemi
käimalükkamine. Tehti ka teavitustööd karjäärinõustaja rollist laiemalt, kirjutati artikleid
ajalehtedele, et avalikkusele rohkem karjäärinõustajatest teada anda. Osaleti ka töörühmades,
erinevate metoodiliste materjalide väljatöötamises, peamiselt Innove kutsel.
Hakati uurima võimalust ja toetati mõtet anda kutse karjäärikoordinaatoritele ja
karjääriinfo spetsialistidele.
KNÜ osales Euroopa karjäärinõustajate akrediteerimisskeemi testimises.
2007. aastal arutati KNU- s kas ja kuidas saaks ü hing teha ettepanekuid karjä ä riteenuste
arendamiseks HTM–ile. Koalitsioonileppes oli kirjas ü leriigiliste karjä ä rinõ ustamiskeskuste
vä ljaarendamine. Sooviti koostada ministeeriumile kiri, et nä idata ü les huvi valdkonna kä ekä igu
vastu (soovitus Peeter Kreitzbergilt) ning teha oma ettepanekud karjä ä riteenuste arendamiseks.
Selleks moodustati KNU juurde tö ö rü hm, kuhu kuulusid: Mare Juske, Merike Sassi, Piret Jamnes,
Kaire Savisaar, Signe Reppo, Lana Randaru, Kulla Naaber.
2007. aastal oli KNÜ- s 44 liiget!

