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Lane hoitotyön näkyväksi tekijänä 
ja kehittäjänä

Tule mukaan

Hoitajien kesken näkyväksi

Lastenneurologian hoitotyö on pieni eri-
koisala, jonka sisältöä käsitellään sairaan-
hoitajan peruskoulutuksessa hyvin vähän, 
joten tuoreen sairaanhoitajan voi olla vai-
kea saada otetta hoitotyöstä lastenneuro-
logialle tullessaan. Koulutuksen vähäisyy-
den lisäksi otteen saamista voi vaikeuttaa 
se, että sairaanhoitajan rooli moniamma-
tillisessa tiimissä on usein epäselvä. Tämän 
vuoksi on tärkeää, että Lane osallistuu 
hoitotyön näkyväksi tekemiseen hoitajien 
kesken, jotta lastenneurologian hoitotyön 
sisällöt ja muodot kirkastuisivat kaikille.

Hoitajien kesken hoitotyön näkyväksi 
tekeminen on sekä tutkimustiedon että 
hyvien käytäntöjen jakamista niin koulu-
tuspäivillä kuin tässä lehdessä ja kotisivuil-
la. Erityisen hyviä tähän tarkoitukseen 
ovat tutkimusklubit, joissa tutkimustie-
to ja käytäntöjen jakaminen yhdistyvät. 
Verkkosivuilla vain jäsenten käytössä oleva 
keskustelupalsta on myös hyvä alusta tie-
don ja kokemusten jakamiseen.

Hoitotyön näkyväksi tekeminen on 
myös hoitajien näkyväksi tekemistä, ja 
olemmekin aina sekä Lanen koulutuksissa 
että tässä lehdessä pitäneet tärkeänä, että 
suurin osa kirjoittajista ja puhujista on 
käytännön hoitotyötä tekeviä tai hoito-
työn tutkijoita, johtajia tai opettajia. Hoi-
tajia olemme tehneet näkyväksi myös pal-
kitsemalla heitä Lasten asialla -palkinnolla 
ja levittämällä kotisivujemme tietopankis-
sa tietoa muidenkin tahojen palkitsemista 
Lanen jäsenistä. Lisäksi tietopankissam-
me on omistettu oma sivu jäsentemme 
julkaisuille, jotta lanelaisten työ siinäkin 
muodossaan tulisi näkyväksi. Yhdistyksen 
jäsenkirjeet ovat tärkeä tapa jakaa tietoa 
kaikesta edellä mainitusta.

Moniammatilliselle tiimille näkyväksi

Lane tekee lastenneurologian hoitotyö-
tä näkyväksi myös hoitajien työtovereille 
eri ammattikunnista. Lasten asialla -lehti 
on helppo viedä kahvihuoneen pöydälle 
luettavaksi ja kotisivuista ja sometileistä 

kannattaa vinkata eri ammattikuntien-
kin edustajille ja muiden lastenosastojen 
hoitajille, sillä esimerkiksi kotisivujen tie-
topankin kaltaista laajaa kokonaisuutta ei 
löydy monen muun ammatillisen yhdis-
tyksen sivuilta. Lanen tutkimusklubeilla 
ja koulutuspäivillä on paljon annettavaa 
muidenkin ammattikuntien edustajille ja 
kannatusjäsenyyskin on heille mahdollista.

Suurelle yleisölle näkyväksi

Pieneksi yhdistykseksi Lane on huomatta-
van tunnettu jäsenkuntansa ulkopuolella. 
Lanella on Twitterissä 2043 seuraajaa ja 
Facebookissa 403 seuraajaa. Yhdistyksen 
verkkosivuilla ja lehden verkkosivuilla on 
paljon käyttäjiä: esimerkiksi vuonna 2021 
kotisivuilla oli kaikilla sivuilla yhteensä 
19 254 käyntiä, ja niistä 4792 käyntiä oli 
tietopankissa. Lasten asialla -lehden uu-
sinta numeroa oli viime vuonna katsottu 
230 kertaa ja lehden lukuvinkkisivua 2566 
kertaa.

Lane tekee lastenneurologian hoitotyö-
tä tunnetuksi myös osallistumalla useiden 
eri verkostojen toimintaan. Lane on ollut 
mukana esimerkiksi ensitietoverkostossa, 
leikkipäiväverkostossa ja lapsen oikeuksien 
viestintäverkostossa. Tarvittaessa Lane ot-
taa kantaa lastenneurologialla hoidettaviin 
lapsiin liittyviin yhteiskunnallisiin kysy-
myksiin ja antaa asiantuntijalausuntoja.

Lisäksi hyvin konkreettisilla asioilla voi 
lisätä näkyvyyttä ja sitä kautta tietoisuutta 
ja yhteenkuuluvuutta: Lanen jäsentuottei-
ta kuten kasseja ja avainnauhoja käyttämäl-
lä voi lisätä lastenneurologian hoitotyön ja 
hoitajien näkyvyyttä niin kadulla kulkiessa 
kuin töissä moniammatillisen tiimin kes-
ken ja hoitajien keskenkin. 

Hoitotyön kehittäjäksi 

Lehtemme aiemmissa numeroissa on 
kerrottu, miten Lane kehittää hoitotyötä 
tarjoamalla koulutusta, verkostoitumista 
ja virkistymistä. Näiden lisäksi hyvin käy-
tännöllistä kehittämisen tukemista ovat 
tutkimukseen, koulutukseen ja kehittä-
misprojekteihin tarjotut apurahat sekä 
tutkimusklubit, joissa käytetään tutkittua 
tietoa oman käytännön työn kehittämi-
seen. 

Kaiken tämän mahdollistaa se, että 
löytyy ihmisiä, jotka ovat valmiita anta-
maan aikaansa hallitustyöskentelyyn eli 
yhdistyksen toiminnan suunnitteluun ja 
järjestämiseen yhteiseksi hyväksi. Lanen 
hallitukseen on onneksi ollut aina helppo 
saada riittävästi jäseniä ja toivottavasti niin 
on vastaisuudessakin.

TEKSTI JA KUVAT: Johanna Olli

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 las-
tenneurologian hoitotyön kehittämistä jakamalla apurahoja sekä tekemällä hoitotyötä 
monin tavoin näkyväksi. Tämä artikkeli jatkaa juttusarjaa, jossa näistä toimintamuo-
doista kerrotaan tarkemmin. Tämän kirjoituksen aiheena on yhdistyksen toiminta hoi-
totyön näkyväksi tekemisessä ja kehittämisessä.
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