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Lane on perustettu edistämään 
lastenneurologian potilaiden ja heidän 
perheidensä hyvinvointia hoitotyön kehittämisen 
kautta. Kehittämistä tehdään kouluttamalla, 
tiedottamalla sekä järjestämällä mahdollisuuksia 
verkostoitumiseen ja virkistymiseen, sillä 
hoitajien hyvinvointi on tärkeä edellytys hyvälle 
hoitotyölle. Lisäksi Lane tukee lastenneurologian 
hoitotyön kehittämistä jakamalla apurahoja sekä 
tekemällä hoitotyötä monin tavoin näkyväksi. 
Tämä artikkeli avaa juttusarjan, jossa näistä 
Lanen toimintamuodoista kerrotaan tarkemmin. 
Ensimmäisen kirjoituksen aiheena on yhdistyksen 
tekemä koulutustyö.

Lane koko Suomen kouluttajana
TEKSTI JA KUVA: Johanna Olli

Tule mukaan

Odotetut koulutuspäivät

"Näitä Lanen koulutuksia odotetaan kuin kuuta 
nousevaa. Meidän työyksikössä vaikka kieltäydytään 
kaikista muista koulutuksista, että päästäisiin kaikki 
tänne," kertoi eräs lanelainen kollegoiden nyökytelles-
sä vieressä. Oman alan koulutuspäivien järjestäminen 
on alusta asti ollut yksi yhdistyksen tärkeimmistä teh-
tävistä. Nimenomaan lastenneurologian hoitotyöhön 
keskittyviä koulutuksia ei ole ollut tarjolla juuri ollen-
kaan.  Ennen Lanen perustamista järjestettiin muuta-
man kerran alan koulutuksia eri paikkakunnilla, mutta 
koordinaation puuttuessa ne kuihtuivat kasaan. 

Nykyään useammatkin työyksiköt järjestävät asiat 
niin, että kaikki yksikön hoitajat pääsevät osallistu-
maan Lanen koulutukseen. Jos se on mahdollista 
muualla, niin miettikää, olisiko teilläkin! Jos työn-
antaja ei ole halukas maksamaan osallistumista kou-
lutukseen kaikille halukkaille, kannattaa hyödyntää 

Lanen koulutuksista sanottua:

"Meidän työyksikössämme muut 
työntekijät ovat olleet hoitajille 
vähän kateellisiakin Lanesta ja näistä 
koulutuksista." 

”Lähes koko Suomen lastenneurohoitajat 
saman katon alla – mahtavaa! 
Verkostoitumista, uusia tuulia, miten 
teillä tehdään? Näyttöön perustuvan 
tiedon jakamista. Vuoden odotetuin 
tapahtuma työrintamalla!!"

täisivät mahdollisuutta osallistua ulkopuoli-
sen moderoimaan tilaisuuteen pohtia hoito-
työn kehittämistä. 

Yhdistyksessä on pidetty tutkittuun tietoon 
perehtymistä niin tärkeänä, että jäsenet ovat voi-
neet hallitukseen yhteyttä ottamalla saada ilmai-
seksi sekä materiaalit että vetäjän paikan päälle 
omaan työyksikköönsä. Tähän mennessä klubeja 
on pidetty koulutuspäivien ja syyskokousten yh-
teydessä pidettyjen kymmenen klubikerran lisäk-
si järjestetty seitsemällä eri paikkakunnalla. 

Olen käynyt vetämässä tutkimusklubeja 
usealla paikkakunnalla, ja aina itsekin voi-
maantunut niistä tapaamisista. On mahtavaa 
nähdä ja kuulla, miten osaavia lastenneuro-
logian hoitajia on ympäri Suomea ja miten 
monipuolisesti tutkimukset innostavat ide-
oimaan hoitotyön kehittämistä. Mielelläni 
kuulisin, jos jossain asiat ovat käytännössä 
edenneet ja jokin, vaikka kuinka pienikin 
käytäntö muuttunut klubissa käytyjen kes-
kustelujen myötä! Silti, vaikka minkään 
konkreettisen ei voitaisi osoittaa lyhyellä ai-
kavälillä muuttaneen, uskon tutkimusklubi-
en mielekkyyteen: ihan varmasti ne tarjoavat 
uutta ajateltavaa ja ajatusten muuttuessa 
muuttuvat vähitellen toimintatavatkin. 

Hyvä kiertämään
Lane edistää kaikkien opinhaluisten koulut-
tautumista myös jakamalla kotisivujen meno-
vinkeissä ja Facebook-sivulla tietoa muiden 
järjestämistä koulutuksista. Sekä koulutusten 
järjestäjien että jäsenten toivotaan vinkkaa-
van kotisivuvastaavalle, jos hyviä koulutuk-
sia on tiedossa. Jakamalla tietoa laitamme 
hyvän kiertämään niin, että se joko mutkan 
kautta tai suoraan koituu sekä lastenneurolo- 
gian hoitajien että potilaiden parhaaksi. 

Lanen apurahojen hakumahdolli-
suutta. Apurahoista koituva hyöty 
on lanelaisille moninkertainen: 
joku saa rahaa koulutukseen osal-
listumiseen ja toiset hyötyvät siitä, 
että hän vastineeksi jakaa oppi-
maansa muille esimerkiksi Las-
ten asialla -lehden tai kotisivujen 
kautta. Apurahoja voi hakea myös 
muihin alan koulutuksiin sekä tut-
kimus- ja kehittämisprojekteihin. 
Kaikki apurahojen hakemiseen liit-
tyvät tiedot löytyvät kotisivuilta.

Koulutusta omalle 
paikkakunnalle

Lane tarjoaa koulutusta myös 
tutkimusklubien muodossa. 
Klubia varten valitaan laadukas 
tieteellinen artikkeli, jolla on an-
nettavaa lastenneurologian hoito-
työlle. Kaikki osallistujat lukevat 
artikkelin etukäteen. Ideana on 
madaltaa tieteellisten artikkelien 
lukemisen kynnystä ja hyödyntää 
jokaisen osallistujan ammatillista 
osaamista keskustelemalla siitä, 
miten artikkelista luettua tietoa 
voisi konkreettisesti hyödyntää 
oman työn kehittämisessä. 

Kyseessä on siis nykyisten op-
pimiskäsitysten mukaan mitä te-
hokkainta koulutusta, kun oppi-
jat pääsevät itse työstämään aihet-
ta sekä etukäteen, paikan päällä 
että jälkikäteen. Olisi hienoa, jos 
myös hoitotyön johtajat hyödyn-


