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Muistan sen kuin eilisen. Kak-
si nuorta lastensairaanhoitajaa 

Tampereelta matkalla Turkuun Sai-
raanhoitajaliiton järjestämille perhe-
hoitotyön koulutuspäiville. Kyseessä 
eivät olleet mitkä tahansa koulutus-
päivät, vaan niiden aikana oli tarkoitus 
perustaa Lastenneurologian hoitajien 
yhdistys. Olin kiinnostunut, paloin 
halusta kehittää hoitotyötä ja muuttaa 
epäkohtia, niinpä osallistuin!

Nyt siitä matkasta on kulunut kym-
menen vuotta ja koko sen ajan olen 
ollut Lanen hallituksen jäsenenä. Aina 
en ole syystä tai toisesta ollut niin ak-
tiivinen kuin olisin halunnut tai olisi 
ehkä pitänyt olla, mutta silti olen koke-
nut itseni tervetulleeksi ja hyväksytyk-
si. Olen matkan varrella saanut paljon 
uusia tuttavuuksia, kokemuksia, tietoa 
sekä kollegiaalista vertaistukea. Koen, 
että minä ja Lane olemme saaneet 
kasvaa yhdessä. Lane on kasvanut yh-
distyksenä sujuvampaan toimintaan ja 
minä ammatissani lastenneurologisena 
hoitajana.
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Mitä ajattelin tänään 

Kasvua yhdessä Olen saanut olla osana osaavaa joukkoa, jos-
sa on voinut kysyä että ”kuis tää teillä teh-
dään tai mites on tän jutun laita”. Olen saa-
nut paljon tietoa ja oivalluksia. Monet ker-
rat on tuntunut, että ruoho on vihreämpää 
aidan toisella puolella, ja toisinaan taas olen 
saanut olla ylpeä oman yksikköni toiminnas-
ta. Lanen toiminta ei kuitenkaan koskaan 
ole tuntunut sairaaloiden välisten yksikköjen 
kilpailulta, vaan aidolta tiedon, kokemusten 
ja käytäntöjen jakamiselta, sekä mahdolli-
suudelta kysyä, vaikuttaa ja edistää yhdessä 
neurologian lapsipotilaiden hoitotyötä.

Varsinkin viime vuosina hallituksen si-
sällä olen tuntenut vahvaa yhteisöllisyyttä ja 
siitä haluankin kiittää jokaista. Lane yhdis-
tyksenä on antanut minulle mahdollisuuden 
oppia yhdistystoiminnasta, olla mukana jär-
jestämässä koulutuspäiviä, esiintyä yleisön 
edessä ja oppia tutkimusklubeissa ymmärtä-
mään tieteellisen tiedon merkitystä. Lisäksi 
olen oppinut tunnistamaan omia rajojani ja 
kasvanut ihmisenä, mutta etenkin lastenneu-
rologian hoitotyön ammattilaisena.

Joskus tuntuu siltä, että lastenneurologiaa 
ja sen hoitotyötä vähätellään muiden hoita-
jien keskuudessa. Lanessa kuitenkin kaikki 
jakavat tarpeen auttaa ja puolustaa erityislas-
ta ja hänen perhettään: kaikki näkevät jokai-
sessa lapsessa lapsen ja yksilön; ymmärtävät 
nostaa niiden ääntä, jotka eivät saa sitä itse 
kuuluviin. Sen teemme parhaiten yhdessä!
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Lasten asialla olemista
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