
Juhatus 2016-2018 

 

Juhatuse esinaine: Aiki Pärle, liikmed: Pille Pesti, Anne- Mari Ernesaks, Tiiu Säbel, Triin 

Peterson 

 

Perioodi eesmä rgid jä  tegevused: 

-Karjäärijuhtimise valdkonna kvaliteedi tagamine. Reguläärsete eriäläteemäliste töötubäde 
toimumine (1x kvärtälis), bääskoolituse loomine, kutseständärdite uuendämine, pärimäte 
präktikäte jägämine, mentorvo rgustiku loomine, eriäläkirjänduse vähendämine (sh lo puto o d). 
 
-Erialakoostöö arendamine. Koostöö pärtnerorgänisätsioonidegä, sh tööändjätegä  
(To o ändjäte Keskliit, Eesti Supervisiooni jä Coächingu Ü hing, suuremäd to o ändjäd, nt Swedbänk), 
u hingusisese koosto o vo rgustiku ärendämine (sh to o ru hmäde tegevus, u hisu ritused – 
juubelikonverents 13.06.2017, suvekool 2018), rähvusvähelise koosto o  kä ivitämine. 
 
-Valdkonna tutvustamine ühiskonnas laiemalt. Esindätus ävälikel sündmustel (sh Teeviit, 
Oskuste äästä), Terve Kärjä ä r teemänä däl 2018 lä biviimine, ärvämusliidri rolli kujundämine (sh 
kutseseäduse muudätuste ärutelu,  
reguläärsete sisuärtiklite kirjutämine). 
 
-Ühingu tegevuse arendamine. Tegevuse 
läiendämine suuremäle sihtru hmäle, 
reguläärse infokirjä vä ljästämine u hingu 
tegevuse kohtä, koosto o po himo tete 
u leväätus (sponsorlus, rekläämid), 
rähvusväheliste orgänisätsioonide 
liikmelisuse käälumine. 
 
 
 
 
Aiki Pärle meenutab: Olin kahel korral koostööpartnerina kaasatud Terve Karjäär 

uskumatult ägedasse meeskonda. Tunnistan, et enne seda ei teadnud ma KNÜst mitte midagi. Kutse 

astuda ühingusse tegi mulle Julia 2015. aastal. Ühingu liige olengi alates juunist 2015 ja eelmisel 

aastal valiti mind juhatusse. Miks, seda ma öelda ei oska, seda peab nende käest küsima, kes minu 

poolt aasta tagasi hääletasid :) Oleme nüüd aasta olnud  juhatuses ja see on olnud väga toimekas aeg. 

Tean, et me pole just väga palju silma paistnud, aga meil on koguaeg midagi teoksil, otsime kontakte 

ja väljundeid ja proovime anda endast maksimumi selle lühikese ajaga, mil meil on ühingus 

"valitsusaeg" määratud. Käime kord kuus koos ja oleme vahepeal pidevas meilivahetuses, sest 

koguaeg on midagi, mida kooskõlastada ja mille üle arutleda. Võin küll öelda, et see naiskond, kellega 

praegu juhatuses koos tegutseme on lihtsalt super, nendega läheksin küll kasvõi kinnisilmi koos 

luurele. Oleme keskendunud sellele, et leida uusi väljundeid ühingu tegevusele ja olla maailmale 

rohkem nähtavad. Paraku on meie juhatuse liikmed kõik nii aktiivsed, et kõige planeerituga 

toimetulekuks jääb ööpäevast lihtsalt puudu. Meil on veel aasta ees ja me anname endast parima, et 

seatud eesmärkidega toime tulla. 


