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Lanen kymmenvuotisjuhlan kun-
niaksi kysyimme palautetta sekä 

jäseniltä että heiltä, jotka eivät vielä 
ole jäseniä, mutta ovat seuranneet 
Lanen toimintaa ja ehkä osallistu-
neetkin siihen. Kyselimme somessa, 
verkkosivuillamme ja kasvotusten-
kin. Kyselystä ei kannata lyhyen 
vastausajan vuoksi tehdä määrällisiä 
johtopäätöksiä, mutta joitakin laa-
dullisia päätelmiä voinemme tehdä. 
Iloksemme saimme peräti 26 vas-
taajan näkemykset teille jaettavaksi 
kevyen sisällönanalyysin perusteella 
yhteenvetona sekä joitain suoria lai-
nauksia esiin nostaen. Joiltakin osal-
listujilta saimme luvan julkaista vas-
taukset nimen kanssa. Vastaajista 12 
oli sairaanhoitajia, 2 lastenhoitajia, 
1 terveydenhoitaja, 1 osastonhoita-
ja, 1 ylihoitaja, 1 kehittämispäällik-
kö, 1 vertais- ja kokemustoiminnan 
päällikkö, 1 fysioterapeutti ja 1 kun-
toutusohjaaja.

Jäsenten vastauksissa Lanen mer-
kitys näyttäytyi kaikkein vahvimmin 
verkostoitumisen, virkistymisen ja 
yhteenkuuluvuuden tunteen tuot-
tajana. Lanea kuvattiin monessa 
vastauksessa sanalla ”positiivinen” ja 
jäseniä kuvattiin iloiseksi ja hyväksi 
porukaksi. 

”Lastenneurologian hoitajien 
kohtaamispaikka, jossa tulee tunne, 
että puhumme samaa kieltä.”

Verkostoidutaan!

Toisena keskeisenä Lanen tehtävänä vas- 
tauksissa näyttäytyi tiedon jakaminen, jota 
Lane tekee monella kanavalla. Vastauksissa 
nousivat esiin erityisesti Lanen järjestämät 
koulutukset, joiden sanottiin olevan kattavia, 

”Lane on tärkeä väylä tavata 
kollegoita ja vaihtaa ajatuksia 
lastenneurologisesta hoitotyöstä.”

”On mahtavaa tietää, miten asiat 
jossakin muualla hoidetaan ja näistä 
on voinut ottaa vinkkiä omaan 
yksikköön.”

”Koulutuksissa tarjoilu ja iltaohjelmat 
ovat olleet huippuluokkaa.”

”Lane viestii 
ajankohtaisista teemoista 
faktaan perustuen.”

”Aktiivinen, tietoa jakava 
yhdistys.”

”Tutkittu tieto vahvasti 
asioiden takana.”

”Koulutuspäivät ehdoton 
kohokohta.”

Jotkut vastaajat arvostivat Lanen toi-
minnassa näkyvää lastenneurologian 
potilaiden ja heidän perheidensä hy-
vinvoinnin edistämistä, joka mainitaan 
Lanen säännöissä yhtenä yhdistyksen 
tarkoituksista. Lanen koettiin pitävän 
esillä tärkeitä asioita ja olevan mukana 
vaikuttamassa yhteiskunnallisiin asioi-
hin. 

”Lane on yhdistys, joka haluaa 
tehdä lapsen / nuoren kasvun ja 
kehityksen tukevaa työtä perheiden 
hyväksi täydestä sydämestä.”

”Lane on vahvasti lapsen asialla.”

Mervi Jokitalo, 
vs.osastonhoitaja 
PPSHP, OYS:

mielenkiintoisia ja ”ihan huippuja”. 
Vastauksissa arvostettiin näyttöön pe-
rustuvan ja ajankohtaisen tiedon jaka-
mista käytännönläheisellä tavalla. 

”Kuulin Lanen perustamisesta ensim-
mäisen kerran osastonhoitaja Mari 
Sipilältä, kun hän oli mahdollistanut 
pääsemiseni Sairaanhoitajaliiton per-
hehoitotyön koulutuspäiville. Lasten-
neurologian hoitajien yhdistyksestä 
oli puhuttu jo hetkeä aikaisemmin ja 
puuhamiehenä oli ollut Johanna Olli. 
Koulutuspäivien yhteydessä päätettiin 
perustaa Lastenneurologian hoitajien 
yhdistys ja perustettiin. Olen ollut 
Lanen toiminnassa sen perustamisko-
kouksesta lähtien.
Lane on nostanut neurologisesti sai-
raiden lasten hoitotyötä näkyväksi. Se 
on mahdollistanut verkostoitu-

Mitä Lane merkitsee jäsenilleen ja 
niille, jotka eivät (vielä) ole jäseniä?
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misen, tuonut yhteen erikois- 
alan, joka herkästi jää muiden 
varjoon. Lastenneurologia on 
vaativa erikoisala, se kehittyy 
koko ajan. Lanen kautta kuulee 
toimintamalleja miten muualla 
toimitaan ja kehitetään toi-
mintaa. Se antaa ideoita oman 
yksikön toiminnan kehittämi-
seen ja mahdollisuuden tuoda 
muiden tietoisuuteen omat 
hankkeet. Lanelaiset ovat mah-
tavia hoitajia, kaikki tekevät 
työtä täydellä sydämellä lasten 
ja perheiden eteen. Lanelainen 
on sitoutunut työhönsä. Iloista 
ja värikästä joukkoa.
Lehti on todella hieno ja kor-
kealaatuinen. Sisällössä on 
tutkittuun tietoon perustuvaa 
tietoutta sekä käytännön asioita.                                                                                            
Lane on tärkeä kansallinen 
verkosto. Yhteistyössä on voi-
maa. Lanella on mahdollisuus 
vaikuttaa yhteiskunnallisesti-
kin asioihin. Lanessa mukana 
oleminen on ollut todella mie-
lenkiintoista, olen tutustunut 
uusiin ihmisiin ja saanut tietoa 
monista asioista. Lanessa ak-
tiivisena jäsenenä toimiminen 
vaatii omaa panostusta mutta 
se tuo moninkertaisesti sen 
takaisin, antaa virtaa omaan 
työhön. Lane tuo yhteenkuulu-
vuutta.”

Heli Säteri, 
sairaanhoitaja, 
Hyvinkään 
sairaala, HUS:

”Hyvä yhdistys: hieno kanava 
tutustua ihmisiin, verkostoitua 
ja saada vastauksia omaan 
työhön liittyviin kysymyksiin 
muilta alan osaajilta!
Lehti: Pieni lehti pullollaan 
ajankohtaista ja hyvää asiaa.”

Anita Tuhkanen, 
ylihoitaja, Lasten 
ja nuorten 
sairaudet, HUS:

”Olen ollut mukana alusta alkaen. 
Lane on lastenneurologisen 
hoitotyön kehittäjä tärkeällä asialla, 
positiivisessa hengessä.
Lehti on kiva pläjäys ajankohtaisiin 
aiheisiin. Kiitos!”

Sari-Anne Paaso, 
kehittämispäällikkö, 
Pesäpuu ry: 

”Tutustuin Laneen Twitterin kaut-
ta. Lane on jakanut aktiivisesti 
lasten osallisuuteen liittyvää tie-
toutta Twitterissä ja on mielestäni 
tärkeä vaikuttaja lasten osallisuu-
den kysymyksissä somessa.
Itse en ole hoitotyön maailmassa 
vaan lastensuojelun puolella, mut-
ta lasten osallisuuden kysymykset 
ovat molemmissa yhteisiä.
En ole mukana Lanen toiminnas-
sa, mutta luen lehteä ja selaan 
vanhempiakin numeroita. Leh-
destä löytyy tärkeää tietoa, hyviä 
artikkeleita, kirjallisuusvinkkejä ja 
tietoa tutkimuksista.
Onnea Lanelle ja menestystä tule-
viinkin vuosiin!”

Elina Vienonen, 
vertais- ja 
kokemustoiminnan 
päällikkö, 
Autismiliitto:

”Työskentelen Autismiliitossa ja 
Lane ry on tullut tutuksi Johanna 
Ollin aktiivisuuden ja mm. koulu-
tustapahtumien ansiosta. Viimek-
si mainituista erityisesti mieleeni 
ovat jääneet Tampereen koulu-
tuspäivät useampi vuosi sitten. 
Sieltä erityisesti mieleen jäivät 
Anneli Kylliäisen luento Autismi 
ja katse - hankkeesta ja narkolep-
siaan liittyvä kokemuspuheen-
vuoro. Kävin päivien aikana lukui-
sia mielenkiintoisia keskusteluja 
eri puolella Suomea toimivien 
ammattilaisten kanssa. Seuraan 
Lane ry:n sometilejä ja luen Las-
ten asialla  -lehteä netistä. Pidän 
siitä, että niissä tutkimustietoa 
käsitellään kansantajuisesti. Kai-
kessa korostuu aina lasten osalli-
suus ja oikeudet.”

Nimetön kuntoutusohjaaja:

”Mielikuva on, että Lane 
on nimenomaan hoitajille 
suunnattu yhdistys, jossa 
on mahdollisuus kehittää 
neurologisten lasten ja 
perheiden asioita. Järjestää 
koulutuksia.” 

Nimetön fysioterapeutti:  

”Yhdistystä kuvaavia sanoja ovat 
mielestäni: nuorekas, koulu-
tusmyönteinen, innovatiivinen, 
verkostoituva, avoimesti tietoa 
jakava yhdistys.” 

Lane on tullut tutuksi somen, 
lehden ja koulutusten kautta myös 
jäsenkuntansa ulkopuolisille. He ar-
vostavat Lanen aktiivista ja avointa 
tiedon levittämistä. Erityisen tärkeänä 
pidetään tutkitun tiedon jakamista ja 
lasten oikeuksien esillä pitämistä.


