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KUVAT JA TEKSTI: Johanna Olli (Kemin tutkimusklubikuva: Saila Horsma)

Kymmeneen vuoteen mahtuu paljon. Tässä pieniä väläyksiä vuosien varrelta. 
Lisää historiaa löytyy Lanen verkkosivuilta ja kuvia sivujen jäsenhuoneesta. 
Jatketaan yhdessä matkaa! Tällaista kaikkea siihen on tähän mennessä sisältynyt:

”Seuraan mielenkiinnolla 
ilmoitteluanne yhdistyksen 
sivuilla ja facessa, se on 
myös oiva väylä seurata 
ajankohtaista tutkimustie-
toa. On hienoa, että yhdis-
tyksessä on aktiivisia jäseniä 
joiden ansiosta tieto ja taito 
jakautuu.” – Lanen jäsen, 
sairaanhoitaja

◂Hallituksen 
kokous 
tammikuussa 
2017

Yhteisten asioiden suunnnittelua ja hoitamista

▸Yhdistyksen jäsenten 
kevätkokous Helsingissä 
4.4.2019

”Pidän Lanea erittäin tärkeänä osana 
työtäni ja saan siltä paljon tukea arkeen.” 
– Lanen jäsen, sairaanhoitaja

”Lanen myötä tapamme puhua hoitotyöstä työ-
yksikössämme muuttui. Pidämme siitä enemmän 
ääntä, olemme siitä itsekin ylpeitä.”  
– eläkkeelle jäävä hoitaja

Yhdessä oppimista

◂Koulutuspäivät 
Helsingissä 
4.-5.4.2019, 
teemana 
potilasohjaus ja 
monikulttuurisuus 
lasten hoitotyössä.

▸Koulutuspäivät 
Oulussa 
6.-7.2.2014, 
teemana 
asiakaslähtöiset 
toimintatavat ja 
ympäristön merkitys 
lastenneurologian 
hoitotyössä.

”Parasta: Voimaantuminen yhdessä 
olosta ja kokemuksien jakaminen. 
Antaa virkeyttä työhön ja työssä jaksa-
miseen.” – koulutuspalaute 2018 ”Parasta: Mielenkiintoiset aihekokonai-

suudet, hyvät luennoitsijat, hyvin suunni-
tellut aikataulut. Vanhempien kokemukset. 
Tutkimusklubi. Eritäin onnistunut koko-
naisuus.” – koulutuspalaute 2018 

Verkostoidutaan!

Muistoja matkan varrelta
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Yhdessä virkistymistäYhdessä tutkitun tiedon jakamista

◂Lanen 5-vuotisjuhlan kunniaksi 
tutkimusklubi 11.10.2016 Länsi-Pohjan 
keskussairaalan lastentaudeilla Kemissä.

▸Lanen 5-vuotisjuhlan 
kunniaksi tutkimusklubi 
28.10.2016 KOKSin 
lastenneurologialla 
Kotkassa.

◂ Lanen 
5-vuotisjuhlan 
kunniaksi 
tutkimusklubi 
27.10.2016 TAYSin 
lastenneurologialla 
Tampereella.

”Pelotti tulla, mutta olen tyytyväi-
nen, että uskalsin tulla!! Oli todella 
hyvä keskustelu! – koulutuspalaute 
tutkimusklubista 2018

”Hyvä idea keskustella tutkimus- 
tuloksista yhdessä! – koulutuspalaute 
tutkimusklubista 2018

◂Koulutuspäivien 
iltajuhla Turussa 
26.4.2018

▸Kevätretki 
20.5.2013 
- iltaristeily 
itäsaaristoon 
Helsingissä.

”Yhdistyksessä on sairaan hyvä yhteishenki 
ja tekemisen meininki :)” – Lanen jäsen, 
sairaanhoitaja

- Täällä Turussa menee yökerhot tosi aikaisin kiinni 
- Ai, no mitäs teitte sitten iltajuhlan jälkeen? 
- Mentiin hotellihuoneeseen lukemaan uudestaan tutkimusklubiartikkelia!


