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Konno
Liisa: Juhatuse esinaiseks sain ma küllaltki spontaanselt ja niisama spontaanselt ja loovalt kulges ka
juhtimistegevus. Juhatuse perioodiks ei seadnud me selgeid eesmärke, ent arutasime olulisi sihte ja
missiooni. Minul enda missiooniks oli: liikmete kaasamine ühingu tegevuse juhtimisse, ise tegemise
rõõmu soodustamine ja esilekutsumine. Arusaama loomine, et ühing – see tähendab palju võimalusi
teha just seda, mida ise oluliseks peame. Ja võimalust koosolemisest rõõmu tunda!

-Kutsuti ellu mitmed töörühmad:
Eetikakoodeksi töörühm – eetikakoodeksit hakati aktiivselt lõ imima karjä ä rinõ ustajate tö ö sse.
Trü kiseid ja voldikuid kasutati kovisioonidel, vä ljaõ ppekoolitustel ja seminaridel ning KNU
kodulehel ja Facebookis. Valmis eetikakoodeksit tutvustav video. Eetikakoodeks tõ lgiti vene keelde.
Ettevõtetega koostöö rühm 2015. aastal toimusid RagnSells`is pilootprojekti raames
arengupä evad oma tö ö tajatele, mida viisid koos Kaire Soovikuga lä bi ESF karjä ä rinõ ustajad
Tallinnas, Pä rnus, Tartus ja Rakveres. Kohapeal toimusid nõ ustamised nii grupis kui ka
individuaalselt. KNU mainekujunduse mõ ttes sooviti ettevõ ttetega koostö ö d jä tkata.
Metoodika töörühm - alustas aktiivselt meetodite
tö ö riistakasti loomist Jaana Butovi juhtimisel.
Valmisid nelja teemavaldkonna kohta metoodiliste
materjalide kogumikud (eneseanalü ü s, tö ö elu,
elukestev õ pe, planeerimine ja otsustamine).
Piloteerimiseni veel ei jõ utud.
Veel tegutsesid rahvusvaheliste suhete tö ö rü hm (Julia
S/ arapova), KNU mentorlusprogrammi loomise
tö ö rü hm (Elliko Konno) ja tasemeõ ppe tö ö rü hm
(Signe Reppo), kuid nende tegevus vaibus.
-Korraldati teine teemanädal Terve Karjäär.
Teemanä dal "Terve Karjä ä r“ toimus 2015. aastal 23.-27. mä rtsil. Karjä ä ripä evad leidsid aset kõ igis
15 maakonnas, kokku 19 linnas. Osalejaid oli 2000, meeskonnas kokku 90 KNU vabatahtlikku. 2015.
aasta alateemaks oli "Rikas karjä ä r".
-2015. aastal korraldas KNÜ esimesed suvepäevad Põ lvamaal Taevaskojas 19.-20. juunil, Ele
Linderi eestvedamisel.
-Teised suvepäevad toimusid juba jä rgmisel suvel Kopraonu talu kü lalistemajas Ida-Virumaal
17.-18. juunil 2016 a., eestvedajaks Igor Novitski.
-2016. aastal valmis uus koduleht Igor Novitski käe all.
2015.aasta suvel oli KNÜ-s 111 liiget!

