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Juhatuse koosseis: Mare Lehtsalu (juhatuse esimees), Anna Gramberg, Irina Tšigir, Tiiu Säbel, Triin 
Peitel , Liisi Toom 

Perioodi eesma rgid ja tegevused: Fookuses olid u hingu liikmed (professionaalse arengu ja u histegevused), 
KNÜ  kestlikkus ja pikem vaade, u hingu na htavus ja tuntus valdkonna eksperdina. 

- Karjäärispetsialisti arengu toetamine ja professionaalsuse väärtustamine:  
Jätkas kutse andjana, alates 2020.a.toimub kutse taotlemine elektroonselt. 2018 -2021 va ljastati 131 
karja a rispetsialisti kutset.. 2019.a. loodi uus mentorluse to o ru hm ning to o tati va lja KNÜ  mentorprogramm. 
Mentorlusega alustati esmalt pilootprojektina 2020.a, osales 42 liiget. 2018.a. algatas parimate praktikate 
to o ru hm KNÜ  karja a riteemaliste lo puto o de konkursi „Tudengitegu“. 2018-2020.a. laekus kokku 14 
lo puto o d ja toimusid tunnustamise u ritused. 2021.a. sai KNÜ -st Academia programmi saatev organisatsioon 
 
- Ühingu nähtavus ja mõjukus eksperdina valdkonna arenguga seotud küsimustes:  
Olulise teemana to usis u hingu liikmete jaoks esile karja a rio ppega seonduv. KNÜ  on liige karja a riteenuste 
koostöökogus. 2020.a. KNÜ, SA Archimedes, SA Innove ja Eesti Töötukassa korraldasid 
võrgustikukonverents “Julge hüpe tundmatusse?”, kus jagati Eesti ja va lismaa kogemusi teemal kuidas 
muutunud olukorras parimal moel o pilast toetada. 2021.a. ka ivitus karja a rio ppe töörühm, liikmed on 
osalenud aktiivse partnerina Harno ning Edu ja Tegu programmi karja a rio ppe arendustegevuste 
kavandamisel ja elluviimisel. KNÜ  esindajad osalesid OSKA personali- ja administratiivtöö uuringu 
tulemuste seire protsessis. 2019.a sai u hingust partner Eesti Kaubandus- To o stuskoja algatusele “Tööle 
kaasa!”. 
 
- Strateegiline planeerimine ühingu eesmärkide pikema vaate loomiseks ja jätkusuutlikkuse 
tagamiseks: 2019. toimus III KNÜ suvekool (Vehendil), sh lükati käima ühingu visiooni arutelud. 
2021a. Koostas KNÜ  arenduse to o ru hm u hingu arengustrateegia loomise plaani, 2021.a. lo pus viidi la bi 
liikmete ja partnerite ku sitlus. 

Mare Lehtsalu: Väärtustan ühingut kogukonnana, mille liikmed saavad käivitada ja ellu viia just 
neid valdkonna tegevusi, mida tähtsaks peavad, mis toetab liikme enesearengut, suhtlust võrgustikuna jpm. 
Mind soovitati juhatusse, öeldes, et olen hästi asjalik inimene :) Kaalusin: „ … olgu nii, küllap on teostust ka 
minu loomingulisele natuurile… „ :) Olen tänulik, et mulle on usaldatud juhatuse toimetused, neid 
väga heade kaaslastega jagades! Tegevust on jagunud, on mida meenutada. Oli meeleolukas 
suvekool. Uuele tasemele arenes ühingu kommunikatsioon, liikmete arv kasvas. Usin töö kutseandmisel tõi 
digipööraja tiitli. Kogemuslikult mõtestangi ühingu juhtimist eeskätt liikmete 
tegevustele eelduste loomise toetuses, sh hoides silma peal juriidilise isiku kohustustel. Nt 
raamatupidamine sai kolitud Merit programmi ja on heameel, et minus märgatud asjalikkus end selviisil 
õigustas :) Täna endiselt pole KNÜ-l oma „pesa“, kus kallistamiseks koguneda või ühingu häid sõpru 
võõrustada, loodan, et kunagi on …! 


