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Hei, OTA haltuun! 
 
Ammatillisella kentällämme on viime vuosina tapahtunut paljon ja monen ohjaustoiminnan 
artenomin työ on ollut tavalla tai toisella muutoksessa.  Se on tietysti haastavaa ja me OTAssa 
haluamme tukea jäseniämme parhaamme mukaan tässä muuttuvassa tilanteessa, mutta se 
tarkoittaa sitä, että meidänkin pitää muuttua maailman mukana, uudistua! Tutustu nimi- ja 
sääntömuutokseen tässä tiedotteessa. Uuteen tietosuojapäivitykseen voit tutustua 
verkkosivuillamme. https://www.otary.fi/  
 
Kysyimme viime syksynä jäseniemme ajatuksia siitä, miten OTA voisi jäseniään paremmin 
palvella.  Kyselyyn vastanneet kaipasivat yhteisöllisyyttä ja verkossa näkymistä. Näiden 
toiveiden toteuttamiseksi olemme kehittämässä uusia verkkosivuja ja paikallisryhmätoimintaa. 
Näistä lisää tässä tiedotteessa. 
 
Meillä on lisäksi aihetta yhteiseen juhlaan. OTA täyttää vuonna 2019 10 vuotta ja 
juhlavalmistelut aloitettiin jo yhteisellä aivoriihellä kevään2018 koulutuspäivässä Turussa. 
Hyviä ideoita juhlavuoden ohjelmaksi syntyi paljon ja hallituksen juhlatoimikunta kaipaisikin 
lisää väkeä toteuttamaan näitä hienoja suunnitelmia. Lue lisää alempana. 

 
Yhdistyksen nimi ja säännöt muuttuneet 
 

Ohjaustoiminnan artenomien koulutuksen lakkauttamisesta johtuen OTA ry:ssä on tehty nimi- 
ja sääntömuutos. Nimi ja sääntömuutoksella pyritään takaamaan yhdistyksen elinvoima ja 
ammattikentällä aktiivisena pysyminen myös tulevaisuudessa. Yhdistyksen sääntömääräisessä 
kevätkokouksessa 2017 uudeksi nimeksi äänestettiin ”Kulttuurisen ohjaustoiminnan 
ammattilaiset OTA ry”. 
 
Kulttuurisen ohjaustoiminnan kentällä työskennellään monien eri asiakasryhmien kanssa. 
Samoissa työtehtävissä ohjaustoiminnan artenomien ja askarteluohjaajien kanssa työskentelee 
ihmisiä monenkirjavilla eri koulutustaustoilla ja usein ohjaustoiminnan artenomi tai 
askarteluohjaaja toimiikin työpaikallaan osana moniammatillista tiimiä. Ohjaustoiminnan 
artenomit ovat myös aktiivisia täydentämään itse ammattitaitoaan kouluttautumalla lisää. OTA 
ry:n jäseneksi on jo aiemmin halunnut liittyä muidenkin ammattiryhmien edustajia, mutta 
yhdistyksen säännöt ovat kieltäneet muiden, kuin ohjaustoiminnan artenomien tai 
askarteluohjaajien jäseneksi hyväksymisen. Tämän vuoden alusta voimaan tullut sääntömuutos 
muuttaa tämän. Jatkossa OTA ry:n jäseneksi voi liittyä muunkin koulutuksen saaneita 
kulttuurisen ohjaustoiminnan ammattilaisia. Nämä jäsenhakemukset yhdistyksen hallitus 
käsittelee sääntöjen mukaan aina tapauskohtaisesti. 

 
Kiinnostuitko paikallisryhmätoiminnasta? 
 
Paikallisryhmätoiminnalla halutaan vastata jäsentemme yhteisöllisyyden tarpeeseen niin 
verkossa, kuin kasvokkainkin tapahtuvilla kohtaamisilla. Tällä hetkellä perustetut 
paikallisryhmät ovat toimineet itsenäisesti ja oma-aloitteisesti, mutta toivomme, että jokaisessa 
paikallisryhmässä olisi yhteyshenkilö, joka pitäisi yhteyttä hallitukseen. Näin voisimme kehittää 
yhteistyötä mielekkäällä tavalla. Toistaiseksi paikallisryhmiä on Uudellamaalla ja Varsinais- 
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Suomen alueella. Mikäli haluat perustaa paikallisryhmän lähemmäs olinpaikkaasi, ole 
yhteydessä ja autamme sinua!  Jo perustettuihin paikallisryhmiin saat yhteyden Facebookissa 
alla olevista linkeistä. Voit myös tiedustella muuta yhteystietoa sähköpostilla (sivun 
alalaidassa). Lisäksi Tampereella toimii aktiivinen ohjaustoiminnan artenomien facebook-
ryhmä. 
 
Ryhmät löytyvät nimillä: 
 
OTA ry:n Uudenmaan paikallisaktiivit  
OTA ry:n Varsinais-Suomen paikallisryhmä 
Tampereen seudun Okot 

 
Mukaan hallitustyöhön tekemään muutosta? 
 
Yhdistyksemme hallitus valitaan uudelleen vuosittain syyskokouksessa. Nyt on siis jälleen 
mahdollisuus päästä mukaan hauskaan ja joustavaan hallitustoimintaan tekemään yhdessä 
mukavassa porukassa koulutuspäiviä, verkkosivujen uudistamista, juhlavuoden järjestelyjä ja 
muita projekteja. Kokoonnumme pääasiassa Skypen välityksellä, joten kokouksiin on helppo 
osallistua mistä päin Suomea tahansa. Tapaamme kuitenkin yhteisen mukavan tekemisen 
merkeissä pari kertaa vuodessa hallitusporukalla. Ilmoita kiinnostuksesi tai kysy lisää 
sähköpostilla (sivun alalaidassa)! 

 
OTA ry täyttää 10 vuotta! 
 
OTA ry - Kulttuurisen ohjaustoiminnan ammattilaiset juhlii vuonna 2019 10-vuotista taivaltaan. 
Juhlavuoden kunniaksi eri somekanavissa tulee tarjolle ideoita omaan ohjaustyöhön 
kuukausittain vaihtuvin teemoin.  
 
Keväällä 2019 Hämeenlinnassa järjestetään 10-vuotisjuhla yhdistyksen jäsenille. Nyt 
viimeistään on aika liittyä joukkoomme! Olisi mahtavaa, jos saisimme sisällytettyä 
juhlaohjelmaan jäseniemme monipuolista osaamista. Ehdota siis kaveriasi, ennen kuin hän 
ehdottaa sinua. Ohjelma voi olla lähes mitä tahansa maan ja taivaan väliltä, kuten esitys, työpaja 
tai puhe. 
 
 

Iloisin syysterveisin OTA ry:n hallitus  


