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Arvoisa juhlaväki, kulttuurisen ohjaustoiminnan ammattilaiset 
Juhlistamme tänään kulttuurisen ohjaustoiminnan ammattilasten OTA ry;n kymmenvuotista 
taivalta. On hienoa nähdä, että näin moni on päässyt osallistumaan tähän juhlaan. On 
suuri ilo ja kunnia olla teidän kanssa tänään täällä - tutussa opiskelukaupungissa Hämeen-
linnassa! Hämeenlinnaan tullessa mieleen tulvii kuvia omasta opiskeluajastani sekä useis-
ta teistä tilanteessa, jossa olette olleet oppimassa uutta ammattia.   

Asiat eivät koskaan synny tyhjästä vaan aina on löydettävissä asioita, jotka johtavat toi-
seen. Ajan kuluessa asiat liittyvät ketjuksi ja niitä alkaa ymmärtää uudella tavalla.  

Ennen ohjaustoiminnan koulutusohjelmaa ohjaustoiminnan ammattilaisia - askartelunoh-
jaajia valmistui Riihimäeltä. Vuonna 1959 askartelunohjaajat perustivat vapaan yhdistyk-
sen Askarteluohjaajat ry. Siitä kehittyi ammattiyhdistys, joka liittyi KTV:hen 1982 (nykyinen 
JHL). Silloisen yhdistyksen tarkoitus oli koota askartelunohjaaja valtakunnallisesti yhteen. 
Tavoitteena yhdistyksellä oli valvoa askartelunohjaajien ammatillisia asioita, tehdä ammat-
tia tunnetuksi, parantaa palkkausta ja huolehtia jäsenistön edunvalvonnasta. Vuosien saa-
tossa yhdistys lopetti toiminnan.  

Ohjaustoiminnan koulutusohjelma aloitti Hämeen ammattikorkeakoulussa Hämeenlinnas-
sa vuonna 1999. Vuosituhannen vaihteen jälkeen todettiin, että yhteistyö saman ammattia-
lan edustajien kanssa oli sattumanvaraista ja organisoimatointa. Ammatillisella kentällä 
koulutus koettiin vieraaksi ja alan palkkauskysymykset huolettivat. Heräsi jälleen ajatus 
ammatillisen verkoston perustamisesta.   

Syntyikin ryhmiä, joissa heräteltiin työntekijöiden verkostoitumista. 2006–2007 vuosien ai-
kana tehtiin kartoitusta alan ammattilaisten tarpeesta lisätä yhteistyöstä. Tarvetta yhteis-
työhön koettiin olevan niin paljon, että 2008 marraskuussa pidetyssä alan ammattilaisten 
kokouksessa päätettiin perustaa uusi oma yhdistys. Ammatillinen rekisteröity yhdistys Oh-
jaustoiminnan artenomit OTA ry aloitti toimintansa 2009. Myöhemmin nimi muutettiin Kult-
tuurisen ohjaustoiminnan ammattilaiset OTA ry:ksi. 

Yhdistyksen tarkoitus on edistää ohjaustoiminnan ammattilaisten verkostoitumista ja yh-
teistoimintaa, parantaa alan toimintaedellytyksiä, lisätä ammattikunnan tunnettavuutta 
sekä valtakunnallisesti että paikallisesti sekä osallistua alaa koskevaan koulutus-, kehittä-
mis- ja tutkimustyöhön. 

Hyvät kuulijat, 



menneeseen 10:neen vuoteen on sisältynyt raskaita luopumisen aikoja. Vastaavasti on 
ollut paljon ilonaiheita. Erityisesti tänään haluan muistuttaa, että kulttuurisen ohjaustoimin-
nan ammattilaiset saavat olla ylpeitä omasta ammattitaidostaan. Me omaamme ammatti-
taitoa, jota tarvitaan erityisesti nyt monimuotoisessa ja nopeasti muuttuvassa yhteiskun-
nassa.  

Koulutuksen aikana meidät saatettiin tiedon lähteille, mutta valmiita vastauksia emme 
saaneet. Jo silloin opimme soveltamaan, heittäytymään mukaan, vaihtamaan näkökulmaa 
ja elämään epävarmuudessa. Tämä kaikki on antanut hyvän pohjan selvitä nykyisessä 
työelämässä.  

Epävarmuus haastaa oppimaan uutta. Teorian ja kokemusten vuoropuhelun avulla kasva-
tamme ammattitaitoa, joka on erityistä ja jäljittelemätöntä. Se sisältää meille tärkeät arvot 
ja päämäärät eli ne asiat joiden puolesta olemme valmiit tekemään työtä ja joita olemme 
valmiit puolustamaan.  

Haluan muistuttaa,  
että meillä on tärkeä rooli ihmisten osallisuuden mahdollistajina ja innostajina. Olennaisin 
asia ohjaustoiminnassa on toisen ihmisen kokonaisvaltainen ja kunnioittava kohtaaminen. 
  
Hyvä juhlayleisö  
tärkeiden päämäärien toteutumiseksi tarvitsemme toisiamme. Tarvitsemme ympärillemme 
ihmisiä, joilla on samanlaisia unelmia, samanlainen näkemys siitä, mikä on oikein ja hy-
vää.  Tarvitsemme ympärillemme yhteisön, jossa ymmärretään, kuunnellaan ja kannuste-
taan. Yhdessä voimme saada aikaan enemmän. Samalla yhdessä tekemällä päämäärä 
kirkastuu ja jalostuu. Tämän vuoksi on perustettu kulttuurisen ohjaustoiminnan ammattilai-
set OTA ry.  

Alan koulutuksen muutos ei hävitä meiltä meidän ammattitaitoa, vaan se on mahdollisuus 
entistä selkeämmin tuoda esiin meidän erityisyyttä. Uskon, että meillä - isolla joukolla on 
mahdollisuus edelleen vaikuttaa ja toteuttaa unelmia, jos kyllin moni uskoo samaan pää-
määrään.  

Lopuksi 
Kulttuurisen ohjaustoiminnan ammattilaiset OTA ry:n tehtävä on auttaa meitä tekemään 
työtämme paremmin ja saamaan arvostusta työstämme. Toivon yhdistykselle monia antoi-
sia vuosia eteenpäin.  

Jokainen sen toiminnassa mukana oleva ansaitsee lämpimät kiitokset. Teette tärkeää työ-
tä. 

Arja Anttila


