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Juhatuse esinaine: Sirli Kriisa, liikmed: Lana Randaru, Tiiu Allikvee, Reet Jakobson, Kristel
Lään
Selle perioodi eesmä rgid ja tegevused:
-Uute liikmete värbamine
Kahe aasta jooksul kasvas liikmete arv u 40 inimese võ rra
-Kutse propageerimine, mille tulemusel tõ usis kutsetaotlejate
arv aastas paarikü mne inimeseni (enne seda taotles kutset 5-6
inimest aastas).
-Kutse andmise korra ja KNÜ põhikirja uuendamine
2013. aastal osales KNU&
kutseandjate konkursil ning hakati vä lja andma eraldi kutset
karjä ä rinõ ustajatele ja karjä ä riinfo spetsialistidele.
-Lisaks koolituste korraldamisele alustati „meetodite laada“ traditsiooni, mis osutus väga
populaarseks.
Nä iteks 2012. aasta ü ldkoosoleku jä rgselt toimus koolitus teemal „Sajab ja sajab … meetodeid!“, kus
Mikk Kasesalk viis lä bi Vä ä rtuste selgitamise mä ngu, Tiiu Allikvee juhendamisel koostati
nõ ustamisratast, Reet Jakobson jõ ustas osalejaid Jõ uringi ehk Vä ikese Pä ikese abil, Sirli Kriisa ja
Heidi Antons tegid Sipelgakaru tutvustust.
-Vabatahtliku tasuta karjäärinõustamise pakkumine kõikidele soovijatele
2012. aasta augustis avaldati ü hingu kodulehel info tasuta nõ ustamisvõ imaluse kohta ning kohe
algas klientide registreerimine. Esimese aasta jooksul osales nõ ustamistel 32 soovijat ning
karjä ä rinõ ustamist pakkus 15 vabatahtlikku ü le Eesti.
-Alustati karjääripäevade „Terve karjäär“ traditsiooniga. Esimene teemanä dal toimus 24. – 28.
mä rtsil 2014, eestvedajateks Kü llike Arend, Signe Reppo, Liisi Toom, Kü llike Oja jt. Teine 23.–27.
mä rtsil 2015 ü le Eesti, eestvedajateks Liisi Toom, Kü llike Oja jt. Sü ndmused leidsid aset Tartus,
Tallinnas, Narvas, Põ lvas, Jõ gevamaal, Kuressaares, Valgas, Pä rnus, Raplas, Paides.
-Loodi eetikakoodeksi töörühm 19.04.2013, Liisa Raudsepa juhendamisel. Tö ö rü hma kuulusid
Anne-Mari Ernesaks, Ele Linder, Eva Rebas, KaireKaron, Kati Aus, Kristina Orion, Kulla Naaber, Lana
Randaru, Mare Vä li, Mirjam Lindpere, Terje Paes.
Veel alustati KNÜ liikmetele tasuta kovisioonide pakkumist, hakati pidama regulaarseid
ü ldkoosolekuid 2 korda aastas, tõ hustati koostö ö d personali<irmade ja teiste partneritega, loodi
Facebooki leht.
KNÜ liikmeid oli 2012.a kevade seisuga 61. 2013. aastal oli liikmeid juba 77!
Juhatuse esinaine Sirli Kriisa meenutab: Astusin KNÜ- sse 2010. aastal ja kohe esimesel
üldkoosolekul valiti mind juhatuse liikmeks. Olen kogu aeg aktiivse tegutsejana osalenud ühingu
tegemistes. 2013. aastal alustasin Kutsekomisjoni juhtimist. Olen koos Kutsekomisjoni liikmetega
tegutsenud selle nimel, et karjäärinõustaja ja karjääriinfo spetsialisti kutse oleks au sees ja spetsialistid
professionaalsed. KNÜ- s oleku ajal olen kohtunud väga paljude oma ala tipptegijatega, entusiastlike ja
pühendunud nõustajate ja infospetsialistidega. Tunnen alati, et oleme ühtehoidev ja üksteist toetav
pere.

