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Esipuhe 
Halusimme heidän tietävän

Löysin imetystukitoiminnan neuvolan ilmoitustaululta Imetystukilis-
tan pikkuruisen, kuvattoman mainoslapun muodossa, kun esikoiseni 
oli juuri syntynyt syksyllä 1998. Huomasin heti ensimmäisistä vies-
teistä tuolla sähköpostitse toimivalla foorumilla, että tässäpä aihe, 
josta on olemassa aivan täsmällistä tietoa, ja tuollapa maailma, missä 
todella monet todella kipeästi tarvitsisivat tätä tietoa luulojen sijaan.

Siinä oma vauva tiukassa symbioosissa sylissäni tuntui kauhealta 
ajatus, että jonkun äidin ja vauvan lämpimän ja vaivattoman ime-
tysyhteyden välissä olisi jokin niin turha asia kuin tiedonpuute. Mi-
nussa syntyi hirmuinen valistushalu, löysin samanhenkisiä ja liityin 
Vauvamyönteisyysyhdistykseen heti seuraavana vuonna. Sitten olin 
yhdistyksen hallituksessa ja aikanaan ensimmäisenä työntekijänä, 
kunnes noin kymmenen vuotta myöhemmin aloin – siinä sivussa 
uuteen ammattiin kouluttautuneena – tehdä samoja asioita työkseni 
neuvolassa.

Nimenomaan palava halu jakaa tietoa ja auttaa perheitä yhdisti 
meitä ja toimi työntövoimana aikoina jolloin julkista tukea ei vie-
lä ollut, eikä oikein ymmärrystäkään. Mutta kuten tästä historiikis-
ta näkyy – missä meitä ei ymmärretty, sinne menimme selittämään. 
Mistä tukea ei meinattu antaa, sieltä se kuitenkin lopulta haettiin.

Ei itsemme takia – olisi meillä ollut pienten lasten äiteinä (ja oli 
yhdistyksen hallituksessa kerran yksi isäkin) muutakin tekemistä – 
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vaan sen äidin takia, joka soitti imetystukipuhelimeen ja purskahti 
vastattuani heti itkuun, ja sanoi: ”niin, tää mun vauva on nyt kuu-
siviikkoinen eikä enää ota ollenkaan rintaa!”... Voi, näitä puheluita 
tuli paljon! Ja miten tärkeää oli, että pystyin olemaan oikeasti avuk-
si, kuivaamaan kyynelet, neuvomaan niksit, luomaan toivoa ja kehu-
maan.

Tai sen vihaisen äidin takia, joka otti yhteyttä kertoakseen miten 
väärin teemme kun sanomme, että äidinmaito on vauvalle tärkeää, 
koska kaikki eivät voi sitä saada. Ja kertoi koko historiansa, jossa 
ammattilaisilta saadulla riittämättömällä ja väärällä ohjauksella ja 
tuella oli merkittävä rooli... Ja joka pitkän keskustelun jälkeen pyy-
si anteeksi alun asennettaan (”Ei tarvitse pyytää anteeksi, ymmär-
rän hyvin!”) ja sanoi tietävänsä, mitä tehdä aivan toisin seuraavalla 
kerralla, ja tuntevansa nyt ylpeyttä eikä häpeää niistä pienistä äidin-
maitomääristä, joita hänenkin vauvansa oli saanut.

Emmekä me nyt aivan epäitsekkäitä olleet. Yhdistys antoi siinä mis-
sä ottikin: minulle ja monelle muulle nuorelle äidille väylän merki-
tykselliseen toimintaan yhteiskunnassa elämäntilanteessa, jossa pii-
rit muuten voivat käydä pieniksi. Antoi aikuiskontakteja, osaamisen 
karttumista ja tarpeellisuuden tunnetta. Ja kaikki tämä luotiin ko-
kouksissa, joissa meillä oli tapana kirjata pöytäkirjaan myös läsnä-
olleet lapset. Heitä oli yleensä vähintään yhtä monta kuin aikuisia. 
Voitte kuvitella.

Imetysosaamisen ja imetystuen ja ammattilaisten asenteen suhteen 
Suomi on nyt aivan toisessa paikassa kuin kaksikymmentä vuotta 
sitten. Taputan itseäni ja kaikkia muita palavasydämisiä laktiviste-
ja selkään tästä hyvästä. Mutta kuusiviikkoiset saavat edelleen rin-
taraivareita, ja esikoisten imetysten alut ovat edelleen itkun ja häm-
mennyksen hetkiä monelle, eikä tämä tule muuttumaan vaikka kaik-
ki maailman kirjatieto on kaikkien saatavilla koko ajan. Pitäköön 
Imetyksen tuki ry siis linjat kuumana edelleen. Menestystä!

Karla Loppi



6 7

Esipuhe

Imetyksen tukemisen historia avautuu eteemme kuin alati muut-
tuva maisema. Sen valaistus ja varjot ovat kaiken aikaa muutokses-
sa heijastaen imetykseen liitettyjä uskomuksia, hoivaamismalleja ja 
arvostuksia. Jos haluamme motivoida ja tukea äitiä imetyksessä, on 
oltava valmius tarkastella hänen maisemaansa, hänen kulttuuriaan 
tai alakulttuuriaan, ja hänen ehdoillaan. Samalla pitää olla valmius 
rakentaa hänen kanssaan pitkospuut suuren tuntemattoman suon 
ylitse.

Moni tämän päivän raskaana oleva nainen muotoilee imetysodotuk-
sensa varmuuden vuoksi näin: "Imetän, jos se onnistuu, mutta turha 
yrittää väkisin, jos se ei tunnu olevan mun juttu." Varautuessamme 
epäonnistumiseen emme pety, mutta emme ole myöskään valmiit 
taistelemaan imetyksen onnistumiseksi. Samalla sulkeutuvat pois 
ne tulokset, jotka pienellä alkupanostuksella olisivat olleet saavutet-
tavissa. 

Varautuminen epäonnistumiseen on myös monen ammattilaisen 
ja isoäidin mielessä. He innostuivat aikoinaan imetyksen eduista: 
"Niin terveellistä, helppoa ja halpaa". Kun synnytyssairaalan ja neu-
volan käytännöt johtivat imetyksen epäonnistumiseen, moni lopetti 
innostamisen, ettei tulisi pettymyksiä. Imettäkööt ne, joilta se on-
nistuu: "Ihan hyviä lapsia kasvaa korvikkeellakin."

Kun pieni vauva tuntuu jatkuvasti olevan rinnalla, äidin on vaikea 
uskoa, että tiheästi imettäminen voisi myöhemmin olla avain hä-
nen oman elämänsä vapautumiseen. Kun tuore äiti itkee miehelleen 
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tai neuvolan puhelimeen imetyksen raskautta, kuulija heltyy pelas-
tamaan edes äidin: "Onhan se älytöntä jäädä itkemään imetystä, kun 
marketista löytyy hyllymetreittäin vauvanmaitoa, jonka isäkin voi 
syöttää."

Väestötasolla terveysviranomaiset usein ihmettelevät, miksi äi-
dit eivät imetä suositusten mukaan. On äitiysvapaat ja kertavaipat. 
Luulisi olevan helppoa keskittyä imetyshaasteisiin. Äitien imetysva-
linnat eivät kuitenkaan pohjaudu SOTE-tavoitteisiin tai tulevien Pi-
sa-testien parantamiseen. Jokainen vauvan tyytymättömyys tai neu-
volapunnitus saattaa lisätä äidin halua nähdä maitopullon asteikol-
ta, saiko vauva tarpeeksi? Tai vapautua ahdistavasta tunteesta olla 
riittävän maitoisa äiti.

Imetystukityö on kulttuurityötä. On empaattisesti ymmärrettävä ih-
misen valintojen taustaa. Ihmiset eivät ole tyhmiä valitessaan. He 
toimivat rationaalisesti uskomustensa mukaan. Jos siis ymmärräm-
me ihmisen uskomukset, alamme ymmärtää myös niiden takana 
olevia motiiveja. Ja motiiveihin voimme vaikuttaa!

Jotta uskomuksissa tapahtuisi muutosta, tarvitaan jotain mikä ha-
vahduttaa. Äiti, joka imetystukiryhmässä tai netissä kohtaa omaan 
viiteryhmäänsä sopivan imetystarinan, voi havahtua. Moni toimit-
taja, mummo tai viranomainen on muuttunut imetysmyönteiseksi 
saatuaan empatiaa imetyspettymykselleen. "Olisipa silloin ollut se 
tieto, mitä nyt on! Kunpa muiden ei tarvitsisi enää kokea samaa!"

Äitikulttuurimme muuttuu ja pirstaloituu yllättävän nopeasti. Kym-
menen vuoden välein vallalla on täysin erilainen eetos, unelmat ja 
arki. Lisäksi alakulttuurien määrä kasvaa. Siksi meidän on osattava 
paketoida työkalumme aina uudestaan. Boheemin kanssa sanoitam-
me imetyksen osaksi vapautta: "Nyt vain ajetaan sisään alkuviikoilla 
tämä laiska elämä pitämällä lapsi lähes kaiken aikaa rinnalla. ”

Kontrollifriikin kanssa teemme yhdessä vauvanlukuohjelman: 
”Kierrätä vauvaa niin kauan rinnalta toiselle kuin kelpaa, vaihda 
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vaippa ja siirry kantoliinaan. Tee kotityöt. Kun vauva ääntelee, aloi-
ta alusta.”

Usein äidin epävarmuus voitetaan etenemällä pienin askelin. Kun 
äiti oppii itse lukemaan ja sanoittamaan onnistumisen merkkejä, 
syntyy näyttöä onnistumisesta. Näin itsetunto vahvistuu ja pelko 
epäonnistumisesta väistyy. 

Imetyksen pitää vähitellen tuntua äidin omalta jutulta, joka sopii 
hänen profiiliinsa. Näin mielihyvä integroituu osaksi omaa imetys-
tarinaa. Mutkatkin nähdään polkuun kuuluvina. Näin syntyy myös 
sosiaalista iloa, jonka voi jakaa. Voipa prosessista putkahtaa jopa uu-
si vertaistukihenkilö tai ainakin kokemusasiantuntija.

Imetystukitoiminnan kautta moni äiti on herännyt näkemään itsensä 
vaikuttajana perheessään, yhteisössään ja yhteiskunnassa. Monelle 
on järjestötoiminta ja kansainvälinen yhteistyö avannut uusia näkö-
aloja, joilla on ollut vaikutusta myös myöhempiin uravalintoihin.

Näyttöön perustuva tieto äidinmaidon ja imetyksen eduista on teh-
nyt imetyksestä merkittävän terveystavoitteen. Näin imetyksestä on 
saatu myös politiikkaan hovikelpoinen teema. Imetyksen tuen mer-
kittävä tehtävä on ollut muuttaa kapea käsitys imetyksen edellytyk-
sistä: äiti voi tehdä oman tietoisen päätöksen imetyksessään vain, 
jos hänellä on yhteisön tuella mahdollisuus onnistua.

Motto:
Maailman muuttaminen on mahdotonta
Kaikkihan sen tietävät 
Sitten on ne, jotka eivät sitä tiedä
Ja he muuttavat maailman

Ritva Kuusisto
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Johdanto

Tämän historiikin tekeminen on ollut minulle valtavan mieluinen 
vapaaehtoistyö, joka on hieno jatke vuodesta 2008 jatkuneelle yh-
distyksen jäsenyydelleni sekä vapaaehtoistyölleni imetystukiäitinä, 
kouluttajana, Imetysuutisten artikkelin kirjoittajana, imetysaktivis-
tina eli laktivistina ja järjestöaktiivina. Olen siis läpeensä puolueel-
linen, yhdistyksen arvot ja tavoitteet jakava “sisäpiiriläinen”, minkä 
lukija ottakoon kriittisesti huomioon tähän historiikkiin paneutues-
saan.

Tämän historiikin tarkoitus on kerätä yhteen haastattelujen, netti- ja 
asiakirjalähteiden pohjalta tietoa yhdistyksen ensimmäisestä 20 toi-
mintavuodesta sekä sitä edeltäneistä epävirallisen imetystoiminnan 
vuosista ja täten juhlistaa yhdistystä. Ammattihistorioitsijana olen 
pyrkinyt tarkkaan lähdeviittaamiseen alaviitteillä ja lukija voi seu-
rata lähteitäni kunkin luvun lopun viiteluettelosta sekä historiikin 
lopun lähdeluettelosta, vaikka kyseessä ei varsinainen tieteellinen, 
kriittinen historiantutkimus olekaan. Mikäli alaviitteet puuttuvat, 
kyseessä on kokemustietooni hallituslaisena ja yhdistyksen imetys-
tukiäitinä perustuva tieto. Vuosikymmenten kuluttua toivottavas-
ti joku puolueeton historioitsija tekee ITU:n historiasta varsinaista 
historiantutkimusta.

Tämän historiikin dispositio eli sisällön rakenne on pääosin temaat-
tinen eli teeman mukaan etenevä, ei aikajärjestyksessä etenevä eli 
kronologinen. Näin siksi, että teema kerrallaan kehitystä käsittele-
mällä on mahdollisuus edetä tarinamaisesti ja lukijaystävällisesti 
tiettyyn aiheeseen liittyvän kehityskulun kokonaiskaaren hahmot-
taen. Eri alalukujen sisällä kyllä edetään aikajärjestyksessä kuvaten 
vaikkapa imetystukiryhmien määrän tai järjestöyhteistyön kehitys 
koko kahdenkymmenen vuoden toimintajakson aikana. Ainoat poik-
keukset tähän teemanmukaiseen etenemiseen tekevät kaksi ensim-
mäistä päälukua: ensimmäisessä pääluvussa keskitytään imetystu-
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kitoimintaan ennen rekisteröidyn yhdistyksen perustamista, ja toi-
sessa pääluvussa edetään perustamis- ja organisoitumisprosessin 
keskeisissä vaiheissa kronologisesti.

Tilastot ovat luonnollisesti tärkeä osa historiikkia varten tehtävää 
tietojen koostamista. Haasteena tätä historiikkia, kuten varmas-
ti muitakin yhdistyshistoriikkeja, kirjoittaessa oli vuosien varrella 
käytettyjen tilastointimenetelmien ja -tarkkuuden vaihtelevuus ja 
siten tilastotiedon heikko vertailtavuus. Valitsin siksi julkaistavak-
si tähän historiikkiin neljä tilastotietoa, joista kaikista minulla on 
kaikilta yhdistyksen toimintavuosilta edes jokin tieto: jäsenmäärä, 
imetystukiryhmien määrä, imetystukipuheluiden määrä sekä ime-
tystukikontaktien määrä. Nämäkään tiedot, etenkään imetystukikon-
taktien kokonaismäärät, eivät ole koko 20 vuoden ajalta vertailukel-
poisia. Selostan kuhunkin tilastoon liittyviä poikkeuksia ja erityis-
piirteitä tilastoista koostettujen graafien yhteydessä asiaan liittyvis-
sä alaluvuissa.

Historiikin tekijää kohtaa aina haaste siitä, kuinka paljon erisni-
miä kannattaa mainita, jotta ihmiset kokevat tulleensa muistetuik-
si, muttei teksti toisaalta huku nimitulvaan ja sisällä tylsyyteen asti 
jatkuvia nimilistoja. Linjaukseni tämän historiikin suhteen on ollut 
se, että pyrin mainitsemaan henkilöitä nimeltä silloin, kun he ovat 
kantaneet keskeistä vastuuta jostain erityisestä toiminnasta, julkai-
susta tai tehtävästä yhdistyksessä. Kaikkia hallituslaisia, kouluttajia, 
imetystukiäitejä, jäseniä tai edes työntekijöitä en ole alkanut luette-
loimaan heidän korkean kokonaismääränsä vuoksi sekä siksi, ettei 
ole ollut mahdollista kontaktoida heitä kaikkia pyytääkseni lupaa 
heidän mainitsemiseensa. Ainoat ilman eri luvan kysymistä tekemä-
ni nimilistat tässä historiikissa ovat luettelot yhdistyksen puheen-
johtajista, Imetysuutisten päätoimittajista sekä Imetyksen edistämi-
sen palkinnon saajista, koska nämä tiedot ovat olleet voimassaolo-
aikanaan täysin julkista tietoa ja niiden voi siksi katsoa olevan sitä 
edelleen. Yhdistys ja minä historiikin kirjoittajana haluamme kollek-
tiivisesti kiittää kaikkia teitä satoja vapaaehtoisia ja yli kymmentä 
työntekijää, jotka olette Imetyksen tuen kautta antaneet panoksen-
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ne imetyksen edistämistyöhön ja vauvaperheiden auttamiseen Suo-
messa.

Kirjoittamisprosessi ei ollut vain soolotyöskentelyäni. Tämä oli kol-
lektiivinen dynaaminen prosessi, jossa minua auttoivat lukuisat 
entiset ja nykyiset itulaiset. Kun historiikkiin todennäköisesti on 
kuitenkin jäänyt epätarkkuuksia, ne ovat yksin minun vastuullani. 
Haluan kiittää avusta, tärkeistä lisätiedoista ja kommenteista his-
toriikin raakaversioon Jaana Reinikkaa, Karla Loppia, Ritva Kuusis-
toa, Anna Groundstroemia, Niina Mäkistä ja Hanna Graeffea. Kii-
tän myös haastatteluista ja avusta tiedonhaussa Leena Pikkumäkeä, 
Laura Lounasheimoa, Kaija-Leena Kaijaluotoa, Minna Mäkistä, Liisa 
Ansiota, Salla Joutsenta ja Jenni Viljalinnaa. Kiitos myös kaikille ku-
va-arkistonsa kuvia käyttöön antaneille sekä oikolukijanani toimi-
neelle Miina Korvelle ja taittaja Teija Lammille.

Katri Pääkkö-Matilainen
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1. Varhainen epävirallinen 
imetystukitoiminta
Vertaistukitoiminnan alku ja varhaiset imetysaiheiset 
julkaisut

Varhaisimmat vertaistukea imetykseen antaneet ryhmät olivat Suo-
messa 1970-luvun lopulla ja 1980-luvun alkupuolella samanikäis-
ten vauvojen äideistä muodostuneita vapaamuotoisia ryhmiä. En-
simmäisen varsinaisen, Keravan neuvolassa toimineen vertaistuki-
ryhmän aloitti Ritva Kuusisto vuonna 1982.1 Sen virallinen nimi ei 
Ritva Kuusiston mukaan ollut imetystukiryhmä, vaan Vauvakerho, 
koska neuvolahoitajan mielestä imetystukiryhmä olisi liian poissul-
keva nimi. Ryhmän kokoontumisissa oli kuitenkin imetystietotee-
ma. Tämän alkuperäisen ryhmän kävijät sitten pitivät 1980-luvulla 
myös omia vauvaryhmiään muissa neuvoloissa.2 

Ajantasaisen imetystiedon saaminen oli vielä 1980-luvun Suomes-
sa niukkaa ja hankalaa. Ritva Kuusisto oppi Yhdysvalloissa 1970-lu-
vulla asuessaan ajantasaista imetystietoa ja teki merkittävän työn 
kirjoittamalla teokset Imetä oikein (WSOY, 1981) ja Imetän ja hoi-
vaan (WSOY, 1989).3 Lisäksi Ritva kirjoitti myös imetyspumppu-
ja maahantuovalle firmalle pienen Maitotie -nimisen kirjasen.4 Si-
tä levitettiin äidinmaitokeskusten kautta äideille. Ritva myös piti 
1970 –80-luvuilla tunnetussa vauvalehdessä imetysaiheista kysy-
mys-vastaus-palstaa.5 Muiden kirjoittamia varhaisia imetysjulkaisu-
ja olivat Ritvan muistikuvien mukaan Anu Lammin Mannerheimin 
Lastensuojeluliitolle tekemä imetysmoniste sekä Leena Valvanteen 
Instrumentariumille kirjoittama Äidinmaitokirjanen.6 Tämän kirjasen 
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päivityksiä teki Ritva Kuusisto, mutta hän lopetti ne, koska sitä ei 
suostuttu korjaamaan siltä osin, kun se rikkoi WHO:n kansainvälistä 
korvikekoodia.7  

Ulkomailla kansainvälisen La Leche Leaguen toiminnassa mukana 
ollut Merete Willis perusti Helsinkiin ensimmäisen imetystukiryh-
män vuosina 1994 –1996 ja sitten Poriin muutettuaan myös sinne 
imetystukiryhmän vuonna 1996. Ritva Kuusisto jatkoi tämän jäl-
keen Annankadun imetystukiryhmää Helsingissä ja monista Mere-
ten ryhmässä kulkeneista tuli hänen mukaansa myös imetystukiäi-
tejä ja ITU:n perustajajäseniä.8 Myös Espoossa on tiettävästi jossain 
varhaisessa vaiheessa toiminut Tukisiskot-niminen imetystukiryh-
mä.9 Kaija-Leena Kaijaluoto myös aloitti Jyväskylässä Tissiliigan ni-
mellä kulkeneen imetystukiryhmän vuonna 1993.10 

Varhaiset imetyskoulutukset
Imetyksen tuki ry:n nykyinen aktiivinen yhteistyökumppani, Ensi- 
ja Turvakotien liitto, on ollut imetyskoulutuksen edelläkävijä Suo-
messa, kun vuodesta 1986 vuoteen 1993 se järjesti eri puolilla Suo-
mea Hyvän vauvanhoidon kursseja, joihin Ritva Kuusisto piti muun 
muassa imetysosuuden. Samalla Ritva oman kertomansa mukaan 
piti eri puolella Suomea myös muita imetysaiheisia luentoja ja se-
minaareja, joista hän sai kutsun antaneilta sairaaloilta, seurakun-
nilta ja kunnilta toisinaan vain kulukorvaukset. Ritvan periaatteena 
oli pyytää järjestäjiä kutsumaan paikallisia imetystukiäitejä mukaan 
koulutuksiin. Samoin koulutusten yhteydessä oli Ritvan pyynnös-
tä yleisötilaisuuksia, jotta paikalliset äidit saivat mahdollisuuden 
tulla pyytämään tukea ja neuvoja imetyspulmiinsa, ja tukiäidit sai-
vat mallia imetysohjauksesta.11 Yksi koulutettavista, jyväskyläläinen 
psykologi Kaija-Leena Kaijaluoto, siirtyi itse noiden kurssien kou-
luttajaksi ja imetysaktiiviksi muutenkin.12 

Ritva Kuusisto kävi vuonna 1993 Pietarissa WHO:n ja Unicefin yh-
teisen imetyskouluttajan koulutuksen ja sen myötä käänsi koulu-
tusmateriaalit sekä WHO:n vauvamyönteisyysohjelman suomeksi 
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ja aloitti ammattilaisten WHO-koulutukset Suomessa.13 Vapaaehtoi-
sille Kuusisto järjesti vuonna 1998 vauvaleirillä ensimmäisen ta-
vallisille vanhemmille suunnatun imetyskoulutuksen, joka on ollut 
esikuvana Imetyksen tuen myöhemmille imetyksen peruskursseil-
le.14 Myös tukiäitikurssin epävirallisena edeltäjänä toimineet doula-
kurssit ovat perua Ritva Kuusiston Jyväskylän Tissiliigalle ja muille 
imetystukiryhmille pitämiltä kursseilta.15  

Epävirallisen toiminnan vuosina tärkeimmät toimintamuodot oli-
vat imetystukiryhmien kokoontumiset sekä sähköpostilista nimel-
tä Imetystukilista. Sähköpostilistat olivat 1990-luvun lopussa ja 
2000-luvun alussa hyvin suosittu tietyn aihepiirin keskusteluille 
tarkoitettu nettiyhteydenpidon muoto. Ensin Hanna Graeffe oli pe-
rustanut Lapsiperhelista-nimisen sähköpostilistan, jolla imetyksestä 
käytiin vilkasta keskustelua.16 Lapsiperhelistalainen Maarit Kuoppa-
la sai idean erillisen imetykseen vertaistukea antavan sähköposti-
listan perustamisesta ja se toteutettiin Hanna Graeffen Oulun yli-
opistolla opiskelevan kaverin avulla syksyllä 1997.17 Enimmillään 
Imetystukilistalla oli noin 2500 jäsentä.18 Sekä kysymys- että vas-
tausviestit tulivat kaikkien listalaisten luettavaksi, eli yksittäiselle 
äidille annettu imetystuki antoi oppia ja mallia kaikille listalaisil-
le. Useista listan jäsenistä tuli myöhemmin aktiivisia hallituslaisia, 
kouluttajia ja kokeneita vertaistukiäitejä Imetyksen tuki ry:lle. Ime-
tystukilistasta ei sähköpostilistana koskaan tehty yhdistyksen viral-
lista tukikanavaa, mutta sen aktiivien kautta verkkoimetystuen an-
tamisen kokemukset ja tietotaito siirtyivät yhdistykselle, joka myö-
hemmin perusti omiksi verkkotuen muodoikseen Maitolaituri-kes-
kustelufoorumin, Facebook-ryhmän ja lopulta chatin. 
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2. Vauvamyönteisyys ry:stä  
Imetyksen tueksi

Yhdistyksen perustaminen
La Leche League on kansainvälinen imetysjärjestö, jonka alaisten 
imetystukiryhmien perustamista harkittiin ensin 1990-luvun lopul-
la. LLL toimi Suomessakin sikäli, että Suomeen muuttaneella Me-
rete Willisillä oli kontakteja ulkomaille LLL:aan ja Stakesin Vauva-
myönteisyys-työryhmässä Merete edusti LLL:aa.19 Tuon ajan aktii-
vien ryhmällä, Merete ja Ritva Kuusisto mukaan lukien, päädyttiin 
kuitenkin oman suomalaisen imetystä edistävän järjestön perus-
tamiseen.20 Yhdistyksen nimeksi otettiin Vauvamyönteisyys, koska 
WHO:n imetystä edistävien Vauvamyönteisyys- (BFHI)-ohjelmien 
saaminen toteutukseen suomalaisissa synnytyssairaaloissa ja neu-
voloissa oli 1990-luvun laktivismin keskeinen tavoite. Perustajajä-
sen Ritva Kuusisto oli esimerkiksi toiminut auditoijana, kun Tam-
misaaren synnytyssairaala sai vuonna 1996 ensimmäisenä suoma-
laisena sairaalana WHO:n Vauvamyönteisyys-sertifikaatin.21 

Perustajat ja ensimmäisten vuosien hallituslaiset olivat lähinnä 
pääkaupunkiseudulta.22 Vauvamyönteisyys ry:n perustamiskokous 
pidettiin Helsingissä 10.6.1997 ja sen allekirjoitti 10 naista.23 Rekis-
teröimishakemus jätettiin PRH:lle 18.9.1997.24 Vauvamyönteisyys ry 
rekisteröitiin yhdistykseksi 22.5.1998.25 Perustajajäseniä oli 10, sillä 
PRH:n rekisteröintimaksu oli 300 markkaa, ja jokainen kymmenes-
tä jäsenestä maksoi jäsenmaksuna 30 markkaa, millä saatiin rekis-
teröintimaksu katettua.26 Yhdistykselle valittu nimi viittaa WHO:n 
vauvamyönteisyysohjelmaan.27 Perustajajäseniin kuuluvat muun 
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muassa Ritva Kuusisto, Minna Metzler sekä ensimmäinen puheen-
johtaja Sari Laine.28 ”Vamy”-lempinimellä yhdistys ehti tulla tutuksi 
viiden aktiivisen toimintavuoden ajan. 

Yhdistystoiminnan organisoitumisen vaiheet
Ensimmäiselle kokonaiselle toimintavuodelle 1998 tehdyssä toi-
mintasuunnitelmassa otettiin keskeisimmän tavoitteen eli yhdis-
tyksen yhdistysrekisteriin saamisen lisäksi tavoitteiksi yhdistyksen 
myöhemmän toiminnan tutut keskeiset muodot: kirjallisten laaduk-
kaiden imetysmateriaalien tuottaminen, imetyskoulutukset, imetyk-
sen vertaistukiryhmät ja puhelintuki, ammattilaisverkostoissa vai-
kuttaminen sekä vuosittaisen tunnustuspalkinnon myöntäminen 
imetyksen edistäjille.29 Myös Lapsimessuilla, neuvoloiden perheval-
mennuksissa, Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja seurakuntien 
perhekerhoissa sekä Kansainvälisellä imetysviikolla mukana olemi-
nen kuului yhdistyksen tavoitteisiin heti alusta asti.30 

Myöhemmin hiipunut perinne oli voimissaan vielä yhdistyksen pe-
rustamisen aikaan: vuoden 1998 elokuulle päätettiin osallistua yh-
teistyökumppanina ETRA-liiton nelipäiväiselle vauvaperheleirille 
imetysluentoineen.31 Leirin sijaan kesällä 1999 järjestettiin kolme 
puistoretkeä, mutta vuonna 2000 taas leiri yhteistyössä Etran kans-
sa ja vuonna 2001 vauva- ja taaperoperheleirin nimellä.32 Leiriyh-
teistyön perinne ETRA:n kanssa hiipui 2000-luvulla, mutta tilalle 
syntyi perinne kesäisistä perhepiknikeistä.33 

Rahoitus oli alkuun täysin jäsenmaksujen varassa, vaikka avustus-
ten hakeminen aloitettiin ensimmäisestä toimintavuodesta alkaen.34 
Imetystyynyjen vuokrauksella saatiin pieniä tuloja 2000-luvun al-
kuvuosina.35 Yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi 2000-luvun alkuvuosi-
na aktiivisen toiminnan ansiosta hurjasti: vuoden 1999 lopun 55 jä-
senestä vuoden 2002 lopun 271 jäseneen.36 
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Yhdistys järjesti imetystukiryhmien ja imetystukipuhelimen lisäksi 
muun muassa Pohjoismaisen imetysviikon tapahtumia, kuten am-
mattilaisjärjestöjen kanssa yhteisen imetysseminaarin 1999 kevääl-
lä ja vuodesta 2002 lähtien aina lokakuussa viikolla 42. Ensimmäi-
set www-sivut yhdistykselle avattiin vuonna 2000.37 Yhdistys myös 
välitti 2000-luvun alkuvuosina imetysapulaitteita ja hörppyytysmu-
keja perheille, koska niiden hankinta oli – tuona aikana ennen verk-
kokauppoja – vielä varsin hankalaa yksityishenkilöille.38 

Yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen on yhdistyksen alkuaikoina kuu-
lunut ylipäätään vauvamyönteisemmän ilmapiirin luominen Suo-
meen. Esimerkiksi vuoden 2000 toimintakertomuksessa kerrotaan 
yhdistyksen olleen yhteydessä elokuvateatteri Kinopalatsin omista-
jaan, Sandrew Metronome Finlandiin, vauvaystävällisten elokuvan-
näytösten järjestämiseksi. Vuonna 2001 tämä yhteistyö aloitettiin ja 
imetystukiäitejä oli paikalla näissä elokuvanäytöksissä.39 Yhdistys 
on siis keskeinen alullepanija 2010-luvun aikana ympäri Suomea le-
vinneille vauvakino-näytöksille!

Ennen työntekijöiden palkkaamiseen saatua rahoitusta yhdistyksen 
keskeisenä toimintatapana oli hallituksen lisäksi lukuisten erilais-
ten työryhmien pyörittäminen, joiden avulla vastuuta jaettiin aktii-
vien oman kiinnostuksen ja asiantuntemuksen mukaan.40 Vuosittain 

Jäsenmäärä
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työryhmät määriteltiin kunkin vuoden toiminnan tavoitteiden mu-
kaan. Esimerkiksi vuoden 2002 toimintakertomuksessa luetellaan 
jokaiselle hallituslaiselle oma vastuualue ja lisäksi hallitus jakaan-
tui erilaisiksi työryhmiksi, mm. koulutus-, imetysviikko- ja lehtityö-
ryhmiksi. Vuonna 2005 otettiin käyttöön raportointikäytäntö, jolla 
työryhmät kertoivat hallitukselle ja toisilleen tekemisistään ja toi-
minnassa oli huimat 13 erilaista työryhmää.41 Yllä mainittujen li-
säksi vuonna 2005 toimi mm. ryhmänvetäjätapaamisia ja ohjeis-
tusta imetystukiryhmille työstänyt ryhmäyhteistyön ryhmä ja uusi 
Organisaatiotyöryhmä.42 Toisinaan työryhmät olivat myös projekti-
luonteisia, esimerkiksi vuonna 2008 toiminut imetystarinakilpailun 
työryhmä, joka yhteistyössä tunnetun vauvalehden kanssa keräsi yli 
200 imetystarinaa, joista kolme parasta julkaistiin ja palkittiin ra-
hallisella korvauksella.43 

Yhdistyksen puheenjohtajina ovat toimineet Sari Laine (1997–
1999), Minna Metzler (2000–2005), Anna Metsoila (2005–2007), 
Katja Koskinen (2007), Karla Loppi (2008–2009), Tanja Borodu-
lin (1–4/2010), Katriina Pitkäjärvi (4/2010 alkaen ), Tanja Koski-
nen (2011–2/2013) sekä nykyinen puheenjohtaja Jaana Reinik-
ka (4/2013 lähtien).44 2000-luvun alkuvuosina oli tyypillistä, että 
pääkaupunkiseudun ryhmien vetäjät olivat myös keskeisiä halli-
tuksen aktiiveja: pj Minna Metzler veti Helsingissä Pihlajamäen 
ryhmää, imetyskouluttaja Ritva Kuusisto ja hänen jälkeensä hal-
lituslainen Minna Montonen Helsingin Annankadun ryhmää, IB-
FAN-yhteyshenkilö Marianna Norring Helsingin Kampin ryhmää, 
Imetysuutisia-lehden päätoimittaja Pia Ruohotie Espoon ryhmää, 
hallituslainen Auli Nuojua Vantaan Tikkurilan ryhmää ja niin 
edelleen.45 

Nimenmuutos ja muut muutokset
Kesäkuussa 2003 pidetyssä ylimääräisessä jäsenkokouksessa Taival-
lahden leikkipuistossa Helsingissä arvovaltaisesta ja jonkin verran 
tunnetustakin Vauvamyönteisyys-nimestä päätettiin useita tunte-
ja pitkän keskustelun päätteeksi luopua.46 Nimi oli tuottanut suuren 
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yleisön ja myös RAY:n suunnalla hämmennystä sen suhteen, liit-
tyykö yhdistyksen toiminta vauvojenhoitoon ylipäänsä, vai nimen-
omaan imetykseen.47 Uudeksi nimeksi päätettiin tuolloin Imetyksen 
tuki ry, Amningshjälpen rf, jotta nimi kertoisi yhdistyksen yksise-
litteisen linjan imetysasioihin keskittymisestä.48 Kilpailevana nimi-
vaihtoehtona oli Imetys ry, joka olisi lyhennetty Imu.49 Nimenmuu-
tos astui voimaan vuonna 2004.50 

Nimenvaihdoksen jälkeen vuodesta 2004 alkaen toimintaan alkoi 
levitä yhä enemmän Helsingin ulkopuolelle. Esimerkiksi tapahtu-
missa Imetyksen tuki ry näkyi vuonna 2004 Helsingin lisäksi myös 
Espoossa ja Kuopiossa.51 Uusi ryhmänvetäjäkoulutus alkoi vuonna 
2004 Oulussa.52 Käännekohta ajoittuu 2000-luvun puoleen väliin: 
toimintasuunnitelmissa vuosille 2005 ja 2006 tämä toiminnan le-
vittäminen laajemmalti pitkin Suomea näkyy keskeisenä painopis-
teenä.53 Virallisia ryhmiä tuli 2000-luvulla vuosi vuodelta enemmän 
pitkin maata.

Yhdistys oli yhden jäsenkokouksen yhdistys ensimmäisen kymme-
nen toimintavuotensa ajan, eli hallitusten kausi oli maalis-huhti-
kuulla pidettyjen vuosikokousten välinen aika. Vuodesta 2005 vuo-
teen 2008 yhdistyksen hallituslaisista valittiin sääntötyöryhmä, jo-
ka teki huolellisen pohjustustyön sääntöuudistukselle.54 Sen myötä 
vuodesta 2009 lähtien on pidetty sekä kevät- että syyskokous.55 
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3. Imetyksen vertaistuen eri muodot 

Paikalliset imetystukiryhmät
Yhdistyksen perustamisen aikaan imetystukiryhmiä oli hajallaan 
pitkin Suomea, ja yhdistys otti haasteekseen yrittää pitää niistä lu-
kua ja kerätä yhteen tietoa missä ja milloin imetystukiryhmiä Suo-
messa kokoontuu.56 Yhdistyksen perustamiskokouksen vuonna 1997 
pääkaupunkiseudulla kokoontui Helsingissä kolme ryhmää (Puoti-
lasta Pihlajamäkeen siirtynyt ryhmä, keskustan ryhmä ja Oulunky-
län ryhmä), Espoossa kaksi ja Kauniaisissakin lyhyen aikaa syksyl-
lä 1997 kokoontunut ryhmä.57 Muualla Suomessa kokoontui vuonna 
1997 Tampereella kaksi ryhmää ja Turussa, Porissa sekä Jyväsky-
lässä yhdet ryhmät. Uutena aloitti 
Oulun ryhmä syksyllä 1997. Vuon-
na 1998 jatkoivat samat ryhmät ja 
lisäksi Kuopioon perustettiin yksi 
ryhmä lisää.58 

Vuoden 1999 elokuussa aloitet-
tiin ensimmäinen kurssimuotoinen 
koulutus ryhmänvetäjille.59 Tuolla 
kurssilla osallistujat tekivät oman 
kouluttautumisensa ohella myös 
suunnitelman ryhmänvetäjäkurs-
sin tulevaksi rungoksi.60 Vuonna 
2000 Vamy:n hallitus vahvisti yh-
distyksen eettiset säännöt, joiden 
noudattamiseen piti tuosta eteen-
päin sitoutua yhdistyksen virallis-
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ten imetystukiryhmien vetäjänä61. Ryhmänvetäjien koulutusvaati-
muksen myötä alettiin eritellä Vamyn viralliset ryhmät sekä muut 
imetystukiryhmät Suomessa. Vuonna 2001 viralliseksi Vamy:n ryh-
mäksi määriteltiin imetystukiryhmät, joiden vetäjillä oli kyseinen 
kurssi käytynä. Aluksi näitä virallisia ryhmiä olivat lähinnä pääkau-
punkiseudun ryhmät, koska ensimmäiset ryhmänvetäjäkurssit jär-
jestettiin Helsingissä.62 Ritva Kuusisto kiersi Suomea aktiivisesti ja 
koulutti imetystukiäitejä kyllä myös esimerkiksi Oulussa vuonna 
2000.63 

Muut kuin viralliset ryhmät oli vuoden 2002 tilastoissa merkit-
ty ”yhteistyöryhmiksi”.64 Vuonna 2002 näitä ryhmiä oli Joutsenos-
sa, Järvenpäässä, Joensuussa, Lappeenrannassa, Oulussa ja Vantaal-
la.65 Samat ryhmät mainitaan yhteistyöryhmiksi jo vuoden 2000 toi-
mintakertomuksessa ja ne kuvaillaan täysin itsenäisesti toimiviksi, 
mutta yhdistykseen aktiivisesti yhteyttä pitäviksi ryhmiksi.66 Vuo-
den 2001 toimintasuunnitelmassa mainitaan, että Vamy rohkaisee 
uusien imetystukiryhmien perustamiseen sitä mukaa, miten päte-
viä ja halukkaita vetäjiä löytyy.67 Vuonna 2004 yhteistyöryhmiä oli 
jo varsin suuri joukko eri puolilla Suomea: Järvenpäässä, Keraval-
la, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Oulussa, Turussa, Kuopiossa, Kot-
kassa, Jyväskylässä, Raahessa ja Tampereella.68 Yhteistyöryhmiä tuli 
vuosittain uusia ja joitakin lopetti.69 

Vuonna 2003 yhteistyöryhmistä Joutsenon ja Lappeenrannan ryh-
mät sekä uusi Kirkkonummen ryhmä otettiin Vamy:n virallisiksi 
ryhmiksi.70 Vuonna 2004 ryhmänvetäjien kurssilta valmistumisen 
myötä myös Lahden, Nummelan ja Porin imetystukiryhmät.71 Vuon-
na 2005 Vantaan Ylästön, Kotkan ja Turun Maitopoukamien ryhmät 
virallistettiin.72 Tällä tavalla ryhmien synty pääosin eteni: ensin pe-
rustettiin eri paikkakunnilla vapaamuotoisia ryhmiä, jahka niiden 
vetäjille tuli kokemusta ja ryhmänvetäjäkoulutus suoritetuksi, ne 
pääsivät yhdistyksen virallisiksi ryhmiksi. 

Vuoden 2006 toimintakertomuksessa vielä luetellaan kaikki yhteen-
sä kymmenet virallisten ja yhteistyöryhmien paikkakunnat nimel-
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tä.73 Vuoden 2007 toimintakertomuksessa Suomen imetystukiryh-
mien määrän kerrotaan paisuneen vuoden aikana jo 52:een ja lisäksi 
yksittäisiä tukiäitejä toimi kymmenellä paikkakunnalla, näistä 20 oli 
yhdistyksen omia ryhmiä eli vetäjä käynyt ITU:n koulutuksen. Sama 
ryhmien kokonaismäärä ja yhdistyksen ryhmien määrä säilyi myös 
vuonna 2008.74 Vuonna 2009 virallisesti mukaan laskettiin kaikki 
ZEF-ohjelmalla tukikontaktitilastonsa ilmoittanutta ryhmää, niitä oli 
40.75 Vuonna 2010 tilastointiin osallistuneita ryhmiä oli 29 ja vuonna 
2011 22 ryhmää.76 Todellinen ryhmien määrä on ollut kuitenkin ol-
lut tilastot lähettäneitä korkeampi.77 Joka tapauksessa tässä 2010-lu-
vun taitteessa luovuttiin erittelystä ITU:n virallisiin ja yhteistyöryh-
miin ja alettiin ottaa mukaan tilastoihin kaikki imetystukitoiminta 
Suomessa. Kaikki imetystukitoiminta yhdistettiin suuren yleisön sil-
missä Imetyksen tukeen, joten katsottiin paremmaksi taata kaikille 
ryhmänohjaajille vähintään yhdistyksen järjestämä peruskoulutus ja 
saattaa mahdollisimman moni ryhmä yhdistyksen piiriin. 

Vuonna 2012 tilastonsa antoi 32 ryhmää, vuonna 2013 vain 21 ryh-
mää, mutta vuonna 2014 taas 32 ryhmää.78 Sitten alkoi selvä kas-
vu noin kymmenen uuden imetystukiryhmän vuosivauhdilla: vuon-
na 2015 tilastot ilmoitti 38 ryhmää, vuonna 2016 jo 47 ryhmää ja 
vuonna 2017 ennätykselliset 57 ryhmää. 

Imetystukiryhmien määrän kehitys
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Imetystukiryhmien kokoontumispaikkoina sekä koulutus- ja ko-
kouspaikkoina toimivat pääkaupunkiseudulla pääosin leikkipuisto-
jen kerhotilat.79 Muualla Suomella, missä ei Helsingin tapaan löydy 
kattavaa kaupungin ylläpitämää leikkipuisto-kerhotilojen verkostoa, 
ryhmät ovat kokoontuneet vaihtelevasti esimerkiksi neuvoloiden, 
päiväkotien, seurakuntien ja MLL:n tiloissa. Vapaamuotoisempia 
ryhmiä olivat taaperotapaamiset, joissa ainakin vuosina 1997–2006 
tapasivat Helsingissä toisiaan yli 1-vuotiaita imettävät äidit.80 Vuon-
na 2005 taaperoryhmiä oli Helsingissä ja Tampereella.81 Myös Jy-
väskylässä ja Espoossa toimivat omat taaperotapaamisryhmät vuon-
na 2006.82 Myöhemmin 2000-luvulla on tullut yleisemmäksi käy-
tännöksi, että imetystukiryhmillä on toisinaan teemailtoja taaperoi-
metyksestä, mutta erillisiä taaperoimettäjien ryhmiä ei enää niin 
paljoa ole.

Yhdistyksen järjestämät vapaaehtoisten koulutukset
Yhdistyksen alkuvuosina kesällä järjestetty vauvaperheleiri sisäl-
si Ritva Kuusiston imetysluennon.83 Imetyksen perustietokurssin 
nimellä pidettiin ensimmäinen varsinainen kolmipäiväinen kurssi 
19:lle osallistujalle syksyllä 2000.84 Toimintasuunnitelmassa vuo-
delle 2001 mainitaan ensimmäisen kerran, että koulutuksia pitäneil-
lä hajanaisesti olemassa olevat materiaalit pitäisi kerätä selkeäksi 
tietopaketiksi, jota voisi kouluttamiseen käyttää uudetkin koulutta-
jat.85 Tämän ensimmäisen imetyksen perustietovihkon teki Pia Ruo-
hotie WHO:n imetysohjaajamateriaalin sekä ulkomaisen kirjallisuu-
den pohjalta ja sitä käytettiin imetyksestä kiinnostuneille ja ime-
tystukiäidiksi haluaville tarkoitetuilla perustietokursseilla.86 Kurs-
sin sisältö ja 18-tuntinen kesto suunniteltiin vastaamaan WHO:n 
imetysohjaajakoulutusta.87 Kätilönä Ruotsissa ja Suomessa toiminut 
Katja Koskinen toi yhdistyksen vuodesta 2002 lähtien hallituksen 
jäsenenä koulutuksiin korkeaa asiantuntemustaan.88 

Alkuun perustietokursseja pidettiin lähinnä pk-seudulla, mutta 
vuonna 2003 Keravalla ja vuonna 2004 Lappeenrannassa.89 Vuodes-
ta 2005 lähtien kursseja on systemaattisesti pidetty vuosittain mah-
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dollisimman laajasti eri puolilla maata.90 Keskimäärin peruskurs-
seilta valmistui 2000-luvun lopussa ja 2010-luvun alussa vuosit-
tain noin 30–40 äitiä ja kursseja järjestettiin noin 4–5 kpl vuodessa. 
Yleisimpiä kurssipaikkoja ovat olleet pääratojen varsilla olevat suu-
remmat kaupungit, mutta osallistujakysynnän mukaan välillä myös 
pienemmät kaupungit. Vuonna 2011 kokeiltiin ensimmäisen kerran 
peruskurssia verkkokurssina, mikä mahdollisti uusien äitien koulut-
tautumisen myös pitkien etäisyyksien takaa.91 

Jatkokoulutusta oli ryhmänvetäjäkurssi, joka suunniteltiin sisällöl-
tään ja kestoltaan vastaamaan WHO:n imetysohjaajakouluttaja-kurs-
sia.92 Ensimmäinen, Ritva Kuusiston vetämä kurssi alkoi elokuussa 
1999 ja päättyi keväällä 2000.93 Seuraavat kurssit järjestettiin Hel-
singissä ja etäopiskeluna vuosina 2001–2002 ja 2003–2004.94 Ime-
tystukiryhmästä tuli virallinen yhdistyksen ryhmä, kun vetäjä oli 
käynyt ryhmänvetäjäkurssin ja vahvistanut sitoutuvansa noudatta-
maan yhdistyksen eettisiä sääntöjä.95 

Ensimmäinen muualla Suomessa pidetty ryhmänvetäjäkurssi aloit-
ti vuonna 2004 Oulussa, jossa imetystukiyhdistys järjesti kurssin 
omilla resursseilla yhteistyössä Imetyksen tuki ry:n kanssa tähtäi-
menään se, että ITU ottaisi oululaiset kurssin valmistuttua viralli-
seksi ryhmäksi.96 Ensimmäinen kokonaan ITU:n järjestämä pk-seu-
dun ulkopuolinen kurssi pidettiin Tampereella 2005 ja samalla 
perehdytettiin uusia kouluttajia ryhmänvetäjäkurssien pitäjiksi.97 
Tampereen kurssilta valmistui seitsemän uutta ryhmänvetäjää, jois-
ta kolme sai kurssin myötä omista Kotkan, Vantaan ja Turun ryh-
mistään uusia virallisia ITU:n ryhmiä.98 Pisimmillään ryhmänve-
täjäkurssit olivat siis jopa yli vuoden mittaisia.99 Jatkokurssilla piti 
muun muassa kirjoittaa alustuksia imetystiedon tietyistä erityisky-
symyksistä.100 Hakumenettely ryhmänvetäjäkursseille tehtiin vuon-
na 2006 ensimmäisen kerran Internetin välityksellä ja käyttäen ha-
kukriteerejä, jotka oli ennalta julkaistu ja joissa painotettiin ryh-
mänvetäjiksi kouluttamista mahdollisimman laajasti eri puolelle 
Suomea.101 
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Projektityöntekijäksi vuonna 2007 palkattu Leena Pikkumäki aloit-
ti koulutusuudistuksen ja päivitti peruskurssin kurssimateriaa-
lin käyttäen pohjana muun muassa Marika Viidan ja Jaana Reini-
kan tietoartikkeleita.102 Perustietoa imetyksestä -kurssin nimi muut-
tui Imetyksen perustietokurssiksi.103  Ryhmänvetäjäkurssia kehitettiin 
samoihin aikoihin myös harkiten eri vaihtoehtoja, kuten ryhmän-
vetäjäkurssin jakamista kahtia puhelinpäivystäjä- ja ryhmänvetäjä-
kursseiksi.104 Jaettu kurssi ei kuitenkaan herättänyt tukiäitien kiin-
nostusta ja vuonna 2008 päädyttiin muuttamaan ryhmänvetäjäkurs-
sin nimi imetystukiäitikurssiksi ja sisältöjä muutettiin vuorovaiku-
tustaitoihin keskittyvämmäksi.105  Imetystukiäitikurssille kehitettiin 
vanhan ryhmänvetäjäkurssin pohjalta oma kurssimateriaali sekä si-
sällytettiin pakollinen harjoittelu valtakunnallisessa imetystukipu-
helimessa. 

Vuonna 2009 pilotoitiin kokeiluna Joensuussa paikallistoiminnan 
kurssia, joita vuonna 2009–2010 toteutettiin opintopiirimuodossa.106 
Vuoden 2010 kesällä pidettiin kouluttajien kesäpäivä ja käynnistet-
tiin koulutuksen kehittämistyöryhmän toiminta.107 Joensuussa pilo-
toitua paikallistoiminnan kurssia päätettiin kehittää myös yhteis-
kunnalliseen vaikuttamistyöhön eli laktivismiin ohjaavaksi.108 Vuo-
teen 2012 mennessä tämä kolmas kurssityyppi oli kuitenkin jätetty 
pois yhdistyksen kurssivalikoimasta ja kurssin sijaan vuonna 2012 
julkaistuun Laktivistin/Tukiäidin opas -kirjaan sisällytettiin laktivis-
miosuuteen ja paikallistoiminnan vinkkeihin vastaavat tiedot. 
Uusimman päivityksen peruskurssin materiaaliin on tehnyt kou-
lutuskoordinaattori Niina Mäkinen vuosina 2015–2016.109 Samalla 
kurssin nimi muutettiin Imetystuen peruskurssiksi. Vuonna 2016 
peruskurssiin lisättiin neljäs päivä, joka keskittyy imetystukiäiti-
nä toimimiseen. Kursseille valitaan suuren kysynnän vuoksi enää 
vain imetystukiäidiksi haluavia. Käyttöön otettiin vuonna 2016 ha-
kemusmenettely oikeudenmukaisuuden vuoksi, koska vuoden 2015 
aikana kurssi-ilmoittautumiset alkoivat mennä minuuttikilpailuk-
si, kun kurssit täyttyivät jopa kahdessa minuutissa kurssin netti-il-
moittautumisen alun jälkeen.
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Jo 2000-luvun alkuvuosina otettiin käyttöön käytäntö, jossa koulut-
tajien piti olla itse molemmat yhdistyksen kurssit käyneitä ja koke-
neemman kouluttajan kanssa ensin yhdessä kouluttavia ennen kuin 
ottivat jostain kurssista kokonaisvastuun. Vuodesta 2011 lähtien 
yhdistyksessä kouluttaville ja kouluttajiksi haluaville on järjestet-
ty säännöllisesti kerran vuodessa kouluttajien koulutus.110 Ehdoiksi 
kouluttajaksi pääsemiseen on pidetty tästedes kouluttajakoulutuk-
seen osallistumista sen lisäksi, että peruskurssi ja imetystukiäiti-
kurssi pitää olla käytynä.

Imetystukiäitien ja tukikontaktien määrien kehitys
Vuodesta 2013 on ensimmäistä kertaa myös tilastotieto ryhmiä oh-
janneiden tukiäitien määrästä: heitä oli 93.111 Vuonna 2014 ryhmiä 
veti 127 imetystukiäitiä ja kyseisen vuoden aikana tukiäitien mää-
rän kasvu oli muutenkin huimaa: alkuvuonna 2014 heitä oli 140 ja 
vuoden lopussa jo 190.112 Vuonna 2015 tietonsa ilmoitti 38 ryhmää 
ja ohjaajina toimi upeat 202 tukiäitiä toiminnassa mukana olleesta 
293:sta tukiäidistä.113 Kasvu ei ottanut laantuakseen myöskään vuon-
na 2016, vaan tukiäitien määrä nousi vuoden aikana noin yli sadal-
la uudella tukiäidillä 440:een.114 Tässä vaiheessa tukiäitien määrä oli 
jo sen verran haasteellinen hallinnoitava, että vuonna 2017 päätet-
tiin aloittaa aktiivisuuskysely, jossa selvitettiin moniko rekisteristä 
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löytyvä imetystukiäiti tekee edelleen aktiivisesti vapaaehtoistyötä. 
Kyselyn mukaan vuoden 2017 alussa tukiäitirekisteristä löytyneestä 
440:sta tukiäidistä noin 350 olivat aktiivisia.115 Kasvussa ei siis ollut 
kyse vain tilastoharhasta, vaan todellinen aktiivisten imetystukiäi-
tien määrä on kasvanut viidessä vuodessa vuodesta 2013 vuoteen 
2018 yli kolminkertaiseksi noin sadasta yli kolmensataan. 

Myös yllä olevasta imetystukikontaktien kokonaismäärää kuvaa-
vasta graafista ilmenee kaksi selkeää toiminnan nousukautta: 2004–
2005 sekä 2013–2017. Tilastoa analysoitaessa on kuitenkin huo-
mioitava, ettei imetystukikontaktien määrää ei ole tilastoitu koko 
toiminnan ajalta samoin tavoin. Alkuun tilastoitiin vain ryhmien 
kävijöiden ja tukiäitien määriä. Vuodesta 2005 lähtien on tilastoi-
tu imetystukipuhelimen puhelumääriä. Vuodesta 2008 alkaen tilas-
tointi tehtiin nettipalvelu Zef:n kautta ja tilastointiin otettiin mu-
kaan imetystukipuhelimen lisäksi myös imetystukiryhmien tapaa-
misten kävijämäärät sekä imetystukiäitien kasvokkain ja yksityisin 
puheluin tai sähköpostein kohtaamat äidit.116  Maitolaituri-foorumin 
netissä kirjoiteltuja imetystukiviestejä sekä Imetystukilista-sähkö-
postilistalle tulleita viestejä ei vielä vuosina 2007–2010 tilastoitu. 

Vuonna 2008 Zef:n kautta tehtiin myös kysely ryhmänvetäjille, joi-
den pääasiallinen tulos oli se, että imetystukiryhmien tapaamisten 
kävijämäärät ovat loivassa laskussa, mutta kotikäyntipyynnöt ja suo-

Imetyskontaktien kokonaismäärän kehitys
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raan tukiäitiin puhelimitse yhteydenotot ovat nousussa.117 Tilastointi 
oli tärkeä tapa osoittaa rahoittajien ja terveydenhuollon ammattilais-
ten suuntaan vertaistuen aktiivisuutta ja imetystuen tarpeen syitä. 

Ensimmäisenä kokonaistilastoinnin vuonna 2008 tukikontakteja oli 
yhteensä 3636, toisena vuonna 2009 yhteensä 4126.118 Vuoden 2010 
toimintakertomuksessa ei kerrota kokonaistukikontaktien määrää, 
mutta imetystukipuhelimen puheluista (913), imetystukiryhmien kä-
vijöistä (2104) sekä tukiäideille tulleista puheluista (428), sähköpos-
teista (299) ja heidän tekemistään kotikäynneistä (132) tuli yhteen-
sä 3 876 kontaktia.119 Vastaavalla tavalla toimintakertomuksen 2011 
tiedoista yhteen laskettuna kontakteja kertyy 2 948 tukikontaktia. 
Tästä laskevasta trendistä tilastoissa ei voi kuitenkaan varmuudel-
la tehdä johtopäätöstä, että imetystukitoiminta olisi ollut vähäisem-
pää 2010-luvun alkuvuosina, vaan kyseessä saattaa olla myös vapaa-
ehtoisten väsähtäminen tilastointiin, koska tilastonsa ilmoittaneiden 
ryhmien ja tukiäitien määrä laski samoina vuosina. 
Vuodesta 2012 lähtien toimintakertomuksissa kerrotaan systemaat-
tisesti yhdistyksen kokonaistukikontaktien määrä. Vuonna 2012 tu-
kikontakteja oli 10 403, mikä on huimasti enemmän kuin aiempina 
vuosina.120 Kuitenkin laskemalla yhteen toimintakertomuksessa erik-
seen lukuina mainittavat tukikontaktityypit tulee yhteislukemaksi 
6518, josta 2 744 oli Maitolaituri-viestejä ja 3 774 yllä mainittuihin 
aiempien vuosien 2010–2011 lukuihin vertailukelpoinen tukikontak-
tien määrä.121 Tässä luvussa aiemmin esitetty graafi sisältää tämän 
pienemmän, vertailukelpoisemman luvun vuodelta 2012. Kasvua oli 
siis joka tapauksessa myös tilastollisesti vertailukelpoisten tukikon-
taktien määrässä. Erotus kokonaistukikontaktimäärän ja toimintaker-
tomuksessa erikseen mainittujen tukimuotojen lukujen välillä selit-
tyy todennäköisesti erilaisissa tapahtumissa, vertaisvalmennuksissa, 
sairaala- ja neuvolavierailuilla, Skypessä ja perhekahviloissa kohdat-
tujen imettävien äitien määrillä, joita ei aiemmin ole tilastoitu. 

Vuonna 2013 kokonaistukikontaktien määrä oli 8 172, vuonna 2014 
lähes kaksinkertainen määrä 15 437 ja vuonna 2015 imetystukiäi-
dit kohtasivat jo 25 866 aikuista.122 Kasvua 2010-luvun puolivälissä 
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voi siis nimittää suorastaan räjähdysmäiseksi, ja syynä oli Facebook, 
josta tukimuotona jäljempänä enemmän. Tukikontaktien sisällä ta-
pahtui tässä vaiheessa tilastoissa myös painotuksellinen siirtymä 
kasvokkain kohtaamisista ja puhelintuesta netin välityksellä tuke-
miseen. Imetystukipuhelimeen kuitenkin vastattiin melko tasaisesti 
vuosittain noin 400-500 puheluun ja kasvokkain imetystukiryhmis-
sä kohdattujen äitien määrä myös nousi vuoden 2013 noin 1300:sta 
vuoden 2014 noin 1800:een kävijään ja lopulta vuoden 2015 hui-
maan noin 3000:een henkilöön.123 

Vuonna 2016 imetystukiäidit vastasivat 27 500 tukipyyntöön ja 
vuonna 2017 jo lähes 30 000:een tukipyyntöön.124 Nämä kymmeniin 
tuhansiin nousseet imetyksen vertaistukikontaktien määrät ovat 
myös pohjoismaisessa vertailussa aivan poikkeuksellisia. Koulutus-
koordinaattorimme osallistui vuonna 2017 pohjoismaiseen imetys-
konferenssiin Oslossa ja toi mukanaan vertailukelpoisia tilastoja, 
joissa Suomi on annetun vertaistuen määrässä täysin ylivoimainen 
muihin Pohjoismaihin verrattuna. 

Imetystukipuhelin
Ensimmäinen versio puhelintu-
esta oli imetystukiäitien yksi-
tyisten puhelinnumeroiden ja-
kelu pk-seudun neuvoloihin.125 
Vuonna 1997 Helsingin puhelin-
luetteloon tilattiin teksti “Ime-
tystukiryhmät” ja lankapuhelin-
numero.126 Vuosina 1998–1999 imetystukiäiti Terttu Tennilän hen-
kilökohtainen lankapuhelinnumero oli ilmoitettuna puhelinluette-
lossa imetystukipuhelimen numeroksi.127 Elokuussa 2000 hankittiin 
niin sanottu city-liittymä, joka toimi vain suurimmissa kaupungeis-
sa.128 Vuodesta 2001 lähtien Vauvamyönteisyys ry:n virallisena ime-
tystukipuhelimena toimi normaali matkapuhelin ja siihen liittymä, 
johon saattoi soittaa kaikkialta Suomesta tavallisella matkapuhelin-
taksalla. Soittoja oli vuosina 2001 ja 2002 noin 200 kpl/vuosi, vuon-
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na 2003 225 kpl.129  Vuodesta 2003 alkaen puhelin oli listattu Hel-
singin seudun puhelinluettelossa auttavien puhelinten joukossa, ja 
2004 alkaen myös Pirkanmaan (Tampereen) seudun luettelossa.130 

Puhelinpäivystyksen toivottiin tulevan osaksi ryhmänvetäjäkoulu-
tuksen saaneiden tukiäitien vapaaehtoistyötä.131 Vuodesta 2004 läh-
tien imetystukipuhelinta mainostettiin painetuin postikortein.132 
Vuoden 2004 lopulla päätettiin hankkia toinenkin matkapuhelinliit-
tymä, koska yli 500 puhelua vuodessa oli niin suuri taakka puheli-
meen vuorotellen vastaaville vapaaehtoisille päivystäjille.133 

Nykyaikaisemmaksi aidoksi puhelinpalveluksi imetystukipuhelinta 
päästiin kehittämään vuosina 2005 –2009, kun RAY antoi kaksi pe-
räkkäistä projektirahoitusta imetystukipuhelimen kehittämiseen.134 
Heti ensimmäisenä projektivuonna 2005 vastattujen puhelujen 
määrä nousi huimasti 230%:lla 1 392:een puheluun yhden työnteki-
jän ja yhdentoista vapaaehtoisen päivystäjän vastaamana.135 

Vuosina 2005 –2006 projektissa nostettiin imetystukipuhelimen 
mainetta luotettavana ja saavutettavissa olevana tukimuotona työn-
tekijän työajalla pitämien pitkien päivystysaikojen sekä neljän pu-
helinlaitteen välillä puheluja siirtävän vaihteen avulla.136 Puhelu 
ketjuuntui matkapuhelinten välillä niin, että jonkin puhelimen ol-
lessa suljettu tai varattu puhelu siirtyi toiseen puhelimeen, ja lo-
pulta vastaajaan, mikäli yksikään neljästä sillä hetkellä puhelinta 
pitääneestä päivystäjästä ei kyennyt vastaamaan.137 Päivystäminen 
tässä muodossa tiedostettiin raskaaksi. Vapaaehtoiset päivystäjät-
kin saattoivat puhua päivystysvuorollaan useita tunteja päivässä 
puhelimessa ja puheluihin vastattiin keskeltä lapsiperheen elämää 
kotioloista – siis vaikkapa leikkipuistossa toisella kädellä lapselle 
keinussa vauhtia työntäen tai ruokapöydästä tukipuhelimeen vas-
taamaan nousten.138 Puhelujen määrä, kestot ja aiheet kirjattiin pu-
helinten mukana kulkeviin pieniin vihkoihin.139 Päivystäjiä sekä vä-
hintään kolme vuotta paikallisryhmää vetäneitä muistettiin vuoden 
2005 lopussa imetysaiheisilla lahjoilla.140 

Vuonna 2006 puhelimien määrä nousi kuuteen ja päivystäjien 
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määrä nousi 21:een, mutta puhelujen määrä laski hieman noin 
1250:een.141 Laskua saattaa jonkin verran selittää vaihteen puhelu-
ketjutuksen tekniset ongelmat, mutta Karla Lopin mukaan pääasial-
lisesti se, ettei hän ITU:n työntekijänä enää vastannut imetystukipu-
helimeen työtehtävänään. Edelleen päivystäminen oli vapaaehtoisil-
le raskasta ja työnohjauksellisista purkumahdollisuuksista oli pulaa. 
Yhdistys pystyi kuitenkin hankkimaan Breastfeeding Answer Bookin 
pokkariversiot puhelimien mukaan kiertämään sekä kiittämään päi-
vystäneitä joululahjalla.142 Joulun alla tukiäitien ja yhdistysaktiivien 
muistamisista pienin lahjoin tai kortein on syntynyt tämän jälkeen 
pysyvä tapa yhdistyksessä.

Vuodesta 2007 eteenpäin tukipuhelimeen keskityttiin koulutta-
maan lisää vapaaehtoisia päivystäjiä. Operaattorin kautta saatiin: 
soittajille jonotuspalvelu; puhelimien määrä nostettua tusinaan; 
useille eri tukiäideille mahdollisuus samanaikaiseen päivystämisen 
kunkin kotiin lähetettävillä kiertävillä matkapuhelimilla sekä päi-
vystysvuorojen varaamiseen kalenteri nettiin.143 Imetystukipuheli-
mesta tuli näin yksityisyydensuojan kannalta optimaalisesti ano-
nyymi sekä soittajille että vastaajille. Myös puhelujen tilastointi 
siirtyi nettiin.144 Puhelujen määrän lisäksi tilastoitiin myös puhe-
lujen aiheita, joista yleisimmiksi nousivat maidon määrään, imuot-
teeseen, vauvan käyttäytymiseen sekä kiinteiden aloitukseen liitty-
vät aiheet.145 

Syksystä 2007 lähtien lopetettiin puhelinten vapaa päivystysval-
miudessa pitäminen sekä päivystykset öisin ja juhlapyhinä.146 Kol-
men kuukauden kokeiluna luotiin imetystukipuhelimelle viisi kah-
den tunnin päivystysaikaa viikossa.147 Näin saatiin vastattujen puhe-
luiden suhteellinen osuus soitoista kasvamaan ja kokonaissoittojen 
määrä pysyi korkeana, mutta vuotuisten vastattujen puhelujen mää-
rä laski 928:een puheluun. Nettisivujen palautekaavakkeen kautta 
tullut palaute tukipuhelimesta saadusta tuesta oli kiittävää, negatii-
vista palautetta tuli lähinnä siitä, ettei puhelimeen vastattu.148 

Vuonna 2008 jatkettiin samalla päivystysaikoihin perustuvalla sys-
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teemillä ja päivystäjien määrä kohosi uusien kurssilaisten myötä jo 
34:ään.149 Suurin haaste päivystysajoissa oli epätasaisuus: joillakin 
päivystyskerroilla päivystäjät puhuivat muutaman hyvin pitkän pu-
helun ja kymmenenkin puhelua jäi vastaamatta, mutta toisilla ker-
roilla päivystäjät turhaan odottivat puheluja.150 Suurin piirtein sa-
ma määrä, noin 900 puhelua, vastattiin myös vuonna 2008, mutta 
vastaamatta jääneiden puhelujen määrä nousi yli 4 000:een puhe-
luun.151 

Vuonna 2009 soitettujen puhelujen määrä oli jo noin 4 900 puhe-
lua, mutta vastattujen puhelujen määrääkin oli saatu jo nostettua 
noin 1 000:een.152 Vuonna 2010 vastattujen puhelujen määrä oli 913, 
mutta soitetut puhelut olivat nousseet noin 2 000 puhelulla (!) lä-
hes 6900:aan puheluun. 153 Päivystäjien määrä oli noussut vuonna 
2010 jo 40:een koulutettuun tukiäitiin.154 Vuosi 2011 alkoi toimin-
takertomuksen mukaan hiljaisemmalla puhelujen vastaanottamisen 
tahdilla ja päivystysvuoroja ylläpidettiin 3–4 viikossa, mutta vapaa-
ehtoisten kanssa yhdessä ideoidulla tehostamistoimilla vastattujen 

Imetystukipuhelimen 
päivystäjän puhelin 
ja pokkarikokoinen 
Breastfeeding Answer 
Book vuodelta 2007
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puhelujen määrät saatiin taas nousuun. Kokonaispuhelujen määrä 
jäi kuitenkin aiemmista vuosista, vuonna 2011 vastattiiin 564:ään 
puheluun.155 Tämän jälkeen puhelumäärät ovat pysyneet muun toi-
minnan kasvun vuosina 2012–2016 tasaisesti noin 400–500:ssa pu-
helussa vuosittain.156 

Uusimpana kehitysvaiheena 2010-luvulla on vaihdettu sellaiseen 
operaattoripalveluun, jonka kautta tukiäidit voivat päivystää omis-
ta matkapuhelimistaan eikä matkapuhelimia enää tarvitse postitel-
la pitkin Suomea. Koska imetystukiäitiys toteutuu elämänvaiheessa, 
jossa vapaaehtoisilla on kotona pieniä lapsia, päivystämistä ei ole 
koettu mahdolliseksi siirtää erillisiin tiloihin, vaan vapaaehtoiset 
vastaavat puheluihin itse valitsemistaan paikoista, esimerkiksi ko-
toaan tai lenkkipolulta. Vuonna 2017 nettituen suosio alkoi selkeäs-
ti näkyä imetystukipuhelimen tilastoissa sekä soitettujen puhelu-
jen (n. 1800 puhelua) että vastattujen puhelujen (159) selvänä lasku-
na.157 

Maitolaiturin perustaminen ja muu nettituki 
Maitolaituri-keskustelufoorumi perustettiin 2000-luvun alussa suo-
situksi nousseelle phpbb-keskustelualustalle keväällä 2005.158 Ime-
tyksen tuen hallituksella oli tarpeen saada kokouksilleen ja sisäisel-
le keskustelulle virtuaalinen kokoontumispaikka korvaamaan sii-
hen asti käytetyn Yahoo Groups-postituslistan nimeltä Takamaito.159 
Hallituksen varajäsen Pörrö Sahlberg ehdotti ja toteutti foorumin 
tällä alustalla.160 Jaana Reinikan muistikuvan mukaan Maitolaitu-
rin nimen keksi hallituksen jäsen Miia Äkkinen, ja nimen taustalla 
on maitoon ja vanhan ajan kuulumistenvaihtopaikkaan liittymisen 
lisäksi myös se, että siinä on kirjaimet itu.161  Ensimmäiset laituri-
kokoukset käytiin pian Maitolaiturin perustamisen jälkeen.162 Yhdis-
tyksen kehittämiseksi perustettiin Maitolaiturille myös jäsenistöä 
varten omia keskustelualueita esimerkiksi työryhmille .163 Maitolai-
turin ylläpitoa ja hallinnointia hoidettiin pääosin vapaaehtoisvoi-
min ja Christina Pönkkö oli ylläpitäjä lukuisten vuosien ajan. 
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Vuosina 2007–2008 imetystukea annettiin myös Skype-yhteydellä 
ja irc-kanavalla, mutta Maitolaituri oli tärkein kanava.164 Maitolaitu-
ri kasvoi 2000-luvun lopulla ja 2010-luvun alussa hyvin vilkkaaksi 
imetyksen vertaistuen kohtaamispaikaksi ja yhdistyksen sisäisen ja 
ulkoisen viestinnän alustaksi. Esimerkiksi vuonna 2011 Maitolaitu-
rin avoimelle vertaistukialueelle imettävät äidit tekivät 455 keskus-
telunavausta ,joissa kirjoitettiin yhteensä noin 2500 viestiä.165 Tarkas-
teltaessa viestiketjujen lukijamääriä (esimerkiksi vertaistukialueella 
“Alle puolivuotiaan imetys” ketjuissa oli 96 849 lukukertaa!) ilmenee, 
että viestiketjun aloituksen tehneiden äitien lisäksi tuhannet muut 
saivat tukea lukemalla toisten äitien kysymyksiinsä saamia vastauk-
sia.166 Vielä vuonna 2013 vertaistukialueelle jätettiin 199 tukipyyn-
töä, vastauksia kirjoitettiin niihin 805 viestiä ja lukukertoja oli valta-
vat 211 000. Vuonna 2014 uusien tukipyyntöjen määrä oli laskenut 
159:ään ja lopulta 2015 jo romahtanut 64:ään tukipyyntöön.

Vertaistuen hakeminen siirtyi vuonna 2013 tapahtuneen yhdistyk-
sen Facebook-ryhmän perustamisen jälkeen vähitellen yhä enem-
män sille puolelle ja vuonna 2016 hallitus päätti valtuuttaa työnte-
kijät tekemään suursiivouksen, jolla vanhoja viestiketjuja poistettiin 
Maitolaiturilta jättäen jäljelle vain ajantasaista tietoa sisältäviä ket-
juja. Maitolaituri palveli vielä hetken hallituksen kokouspaikkana 
sekä työntekijöiden ja hallituksen välisten keskustelujen alustana, 
kunnes sen korvaavan Basecamp-ohjelmiston osto toteutettiin ke-
vätkesällä 2017. Vuonna 2017 hyvin palvellut ja vertaistukitoimin-
nan anonymiteettia, ylläpidollista ohjausta sekä aiheiden kategori-
sointia hyvin mahdollistanut Maitolaituri lopetettiin.

Facebook-ryhmän ja chatin perustaminen
Hanna Graeffe perusti Imetyksen Tuelle oman FB-ryhmän jo vuonna 
2008.167 Alkuvuodet ryhmä oli verraten hiljainen ja vuosina 2008–
2010 ryhmää käytettiin ennen kaikkea yhdistyksen tiedotuskana-
vana.168 Viimeistään vuodesta 2011 alkaen ryhmän seinällä alettiin 
käydä vilkkaampaa imetyskeskustelua, jakaa linkkejä sekä pyytää 
ja antaa vertaistukea imetykseen. Vuonna 2013 ryhmä alkoi kasvaa 
erittäin nopeasti avoimen liittymismahdollisuuden myötä.169 Vuon-
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na 2013 tukipyyntöihin vastattiin Facebookissa vajaat parituhatta 
kertaa ja vuoden loppuun mennessä ryhmän jäsenmäärä kipusi lä-
helle tuhatta.170 

Seuraavina vuosina ryhmän toiminta paisui niin nopeasti, että yh-
distyksen luottamushenkilöillä ja työntekijöillä oli täysi työ pysyä 
käytäntöjen ja ohjeistusten teossa perässä. Jo tammikuussa 2014 
ryhmä muutettiin julkisesta salaiseksi, jotta kirjoitukset eivät näkyi-
si ulkopuolisille ja tukipyynnöt toivottiin merkittävän aloituksiin, 
jolloin imetystukea oli lupa antaa vain yhdistyksen kouluttamilla 
imetystukiäideillä.171 Ryhmän jäsenmäärä oli vuoden 2014 lopussa 
noin 5 000 jäsentä, vuoden 2015 lopussa jo valtavat 14 000 jäsen-
tä.172 Tukipyyntöjä tuli ryhmään keskimäärin 20–30 vuorokaudessa 
ja yhteensä vastattiin arviolta reiluun 9 000:een tukipyyntöön vuo-
den 2015 aikana, jonka lisäksi yksityisviesteinä, sähköposteina ja 
muuna verkkotukena annettiin imetystukea yli 5 000:lla viestillä.173 
Kasvu ei suinkaan taantunut tässä vaiheessa, vaan vuoden 2017 lo-
pussa ryhmän jäsenmäärä oli jo 32 200.174 

Työntekijöillä ja vapaaehtoisilla moderaattoreilla on sääntöjen vai-
heittaisen tiukentamisen ja sääntöjen valvomisen kanssa ollut vuo-
si vuodelta kasvava urakka, mutta Facebook-ryhmän sulkemista ei 
kuitenkaan ole haluttu tehdä ryhmän tiedotuksellisen ja sisällölli-
sen hyödyllisyyden vuoksi. Palautteen perusteella ryhmä on autta-
nut huomattavan suurta ihmismäärää, koska ryhmän kautta ime-
tyksen tavanomaiset haasteet ja niihin tehoavat ratkaisut ovat ol-
leet ryhmässä muidenkin kuin tukipyyntöjä tehneiden äitien ja 
heille vastanneiden tukiäitien käytössä. Jopa terveydenhuollon am-
mattilaisilta, kuten neuvoloiden terveydenhoitajilta ja ammattiin 
opiskelevilta, on tullut ryhmän hyödyllisyydestä kiittävää palautet-
ta, koska ryhmään linkataan niin paljon ajantasaista tutkimustietoa 
imetyksestä ja koska ryhmää seuraamalla ammattilaisetkin saavat 
käsitystä koko valtakunnan tasolla eniten keskustelua herättävistä 
imetysaiheista ja niistä imetyksen vaikeuksista, joita perheet arjes-
saan kohtaavat. 
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Vuodesta 2016 lähtien yhdistyksessä tiedostettiin yhä selvemmin, 
että Facebookin rinnalle tarvitaan anonyymimpi ja tietoturvallisem-
pi verkkotuen muoto. Chat-palvelun hankkimista oli harkittu mah-
dollisuutena jo useiden vuosien ajan. Hallitus ja työntekijät tekivät 
huolellisen selvitys- ja kehittämistyön, jonka seurauksena helmi-
kuussa 2017 lanseerattiin imetystukichat. Sitä on myös mahdollis-
ta käyttää mobiililaitteilla, jolloin se sopii tukimuotona hyvin kii-
reistä ja muuttuvaa arkea eläville tukiäideille sekä tukea pyytäville 
äideille. Chatissa sekä tuen pyytäjä että koulutettu vapaaehtoinen 
tukiäiti toimivat anonyymisti. Tukiäideillä on palvelussa oma “taka-
huoneensa” jossa he voivat saada yhdistyksen työntekijöiltä ja toi-
silta vapaaehtoisilta taustatukea tukikontakteilleen vastaamiseen. Jo 
ensimmäisenä, vajaana toimintavuonnaan 2017 chatissa sai tukea 3 
977 henkilöä 3–6 päivänä viikossa pidettyjen 1–2 tunnin päivystys-
aikojen aikana.175 Päivystäjinä toimineita tukiäitejä oli 80.176 



43

Laktivistin

OPAS

Le
en

a 
Pi

kk
um

äk
i

Imetyksen tuki ry



43

4. Imetystukiäitien tukeminen 

Tukimateriaalit ja tapaamiset tukiäideille
Varhaisin versio tukiäideille tarkoitetusta materiaalipaketista oli ryh-
mänperustamisen kansio vuodelta 2006, johon Jaana Reinikka koko-
si tietoartikkeleita ja ohjeistuksia parin muun tukiäidin/hallituksen 
jäsenen avustuksella.177 Kansiota kopioitiin ja sitä sai tilata pieneen 
hintaan postitettavaksi tukiäideille.178 Sitä kehitettiin edelleen tu-
kiäidin oppaaksi Marika Viidan ja Jaana Reinikan yhteistyönä vuon-
na 2010.179 Vuonna 2012 julkaistiin Tukiäidin/Laktivistin opas, johon 
Leena Pikkumäki oli kirjoittanut uuden laktivistiosuuden ja tukiäiti-
osuuden Leena oli toimittanut ja Riikka Käkelä-Rantalainen taittanut 
Jaanan ja Marikan teksteistä, Minna Kallioharjun sarjakuvista sekä 
Riikka Käkelä-Rantalaisen piirroksista ja kuvista.180 Tukiäitien oppaan 
tuoreimman uudistuksen on määrä toteutua vuoden 2018 aikana.

Imetystukiryhmien vetäjille on järjestetty ryhmänvetäjätapaamisia 
jo ainakin vuodesta 2003 alkaen.181 Alkuun niitä järjestettiin kerran 
vuodessa kaikille ryhmänvetäjille ja toinen kerta Vamy:n/ITU:n vi-
rallisten ryhmien vetäjille.182 Joskus tapaamisilla oli tietty teema, 
kuten loppuvuoden 2005 tapaamisessa puhelinpäivystäminen, jon-
ka määrä oli kyseisenä vuonna huimasti kasvanut RAY-projektira-
hoituksen myötä.183 Vuodesta 2006 lähtien kaikille yhteisiä ryhmän-
vetäjätapaamisia alettiin järjestää kahdesti vuodessa ja ITU:n omien 
ryhmien tapaamisia kerran tai kahdesti.184 Tapaamisten tarkoitus oli 
työnohjauksellinen ja yhteistyöverkostoja rakentava.185 

Vuonna 2010 Jyväskylässä järjestettiin ensimmäinen kaikille tukiäi-
deille, ei pelkille ryhmänvetäjille , avoin tapaaminen, jossa ryhmät 
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vaihtoivat kuulumisia ja visioivat yhdistykselle tulevaisuudenstra-
tegiaa.186 Tukiäitipäivät ovat olleet yleensä seminaari-, luento- ja 
työpajamuotoja vaihtelevasti soveltavia täydennyskoulutuspäiviä.187 
Yhdistyksen rahoituksen vakiinnuttua RAY:n kohdennetulle toimin-
ta-avustukselle tukiäitipäiville on saatu vuosittain tilattua ammat-
tilaisluennoitsijoita kouluttamaan imetystiedosta sekä vuorovaiku-
tustaidoista.188 Vuodesta 2013 lähtien tukiäitipäiviä on järjestetty 
säännöllisesti kevät- ja syyskokousten kanssa samoina viikonloppui-
na kiertäen niin, että yleensä tavataan kerran vuodessa Helsingissä 
ja toisen kerran jossain muualla Suomessa.

Vuonna 2010 imetystukiryhmät saivat yhdistykseltä kulukorvaus-
ta, joka kohdennettiin käytettäväksi paikallisten tukiäitien tapaami-
siin, joissa virkistäydyttäisiin ja suunniteltaisiin toimintaa. Samana 
vuonna pilotoitiin Keravalla Uudenmaan alueen tukiäitien yhteistä 
aluetapahtumaa.189 Vuodesta 2016 lähtien aluetapaamisia on aloitet-
tu systemaattisesti tukemaan yhdistyksen taholta niin, että loppu-
keväästä on aluetapahtumien hakuaika, jolloin alueilta lähetetään 
toimistolle kulukorvaushakemukset. Näiden hyväksymisen myötä 
alueilla on sitten järjestetty täydennyskoulutus- ja suunnitteluta-
paamisia. 

Syksyn 2017 tukiäitipäivät pidettiin Lapualla, Etelä-Pohjanmaalla.
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Alueita päätettiin olla jakamatta etukäteen eli niiden annettiin muo-
toutua ruohonjuuritasolta käsin sen mukaan, missä päin Suomea tu-
kiäideistä muodostui aluetapaamisten järjestämisestä kiinnostunei-
ta vapaamuotoisia ryhmiä. Näin on muotoutunut noin 8–10 aluetta, 
joita on tarkoitus käyttää vuonna 2019 aloitettavan alueorganisaa-
tion kehittämisprosessin pohjana. Viime vuosina tapahtunut imetys-
tukiäitien ja imetystukiryhmien määrän nopea kasvu on tuottanut 
yhä kasvavan tarpeen organisoida yhdistyksen aluetasoa selkeäm-
mäksi. Lähivuosille on aikeissa anoa avustusta viidennen työnteki-
jän, aluekoordinaattorin palkkaamiseen. Suomi olisi tarkoitus myös 
jakaa 8–10 alueeseen, joilla tapahtuvaa toimintaa organisoisivat va-
paaehtoiset aluevastaavat.

Mentoroinnin kehittäminen
Jo 2000-luvun puolivälistä lähtien yhdistyksessä on tiedostettu vapaa-
ehtoisten imetystukiäitien kuormittuminen ja tuen sekä työnohjauk-
sen tarve.190 Tämän järjestäminen on kuitenkin lykkääntynyt vuodesta 
toiseen, osittain siksi, että muut hankkeet ovat vieneet työntekijöiden 
ja hallituslaisten ajan ja voimavarat, osittain siksi, että sisällöt ja käy-
tännön toteutukset ovat olleet haastava ja pohdintaa tarvitseva aihe.191 

Tukiäidit ovat toki jatkuvasti käytännössä tukeneet toisiaan va-
paamuotoisesti, kokeneempien tukiäitien antaessa tukeaan uusil-
le. Vuodesta 2005 lähtien yhdistyksellä on myös ollut työntekijöitä, 
joille imetystukiäidit ovat voineet soittaa hankalien tukikontaktien 
suhteen avun saamiseksi. Joillakin paikkakunnilla, kuten Jyväsky-
lässä, on jo 2000-luvun alkupuolelta asti pyörineet imetystukiäitien 
keskinäiset kuukausittaiset doulatapaamiset. Joillain alueilla, kuten 
Etelä-Pohjanmaalla, on järjestetty muutaman kerran vuodessa ko-
ko alueen tukiäititapaamisia, joissa on voitu vapaamuotoisesti pur-
kaa tukikontakteja ja keskustella vapaaehtoistyön kuormittavuudes-
ta. Vuodesta 2009 lähtien aiemmin vain ryhmänvetäjille tarkoitetut 
tapaamiset muutettiin kaikille imetystukiäideille avoimiksi tukiäiti-
päiviksi, sekä täydennyskoulutus että mentorointitarkoituksiin. 
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Yhdistyksen vertaistukikoordinaattori Anna Groundstroem suorit-
ti vuosina 2016–2017 Suomen Mielenterveysseuran vapaaehtoisten 
työnohjaaja -koulutuksen. Hän on pitänyt osana koulutusta ja sen 
jälkeen pääkaupunkiseudun tukiäideille työnohjaustapaamisia. Vas-
taava toiminta koulutettujen vapaaehtoistoiminnan työnohjausten 
järjestämiseksi olisi ideaalia muuallakin Suomessa, mutta kohtuu-
hintaisia ostopalveluja tämän tyyppiseen työnohjaukseen on heikos-
ti tarjolla. Siksi onkin päädytty kokeneiden tukiäitien kouluttami-
seen vapaaehtoismentoreiksi. Tätä mentorointia pilotoitiin vuosina 
2016 ja vuosina 2017.192 Ensimmäiset varsinaiset mentorointitapaa-
miset järjestetään syksyn 2018 aikana Helsingissä ja Tampereella. 
Sen jälkeen on tavoitteena levittää mentorointikäytäntöä eri puolille 
Suomea niin, että peruskurssien perään pidettäisiin aina yhden syk-
syn tai kevään mittainen mentorointi uusille tukiäideille. Mento-
roinnin on määrä sisältää yhteensä 10 tuntia parin tunnin tapaami-
sia noin kerran kuussa.

Imetystukiäitien muu yhteistoiminta
Imetystukiryhmien kokoontumisia on koko niiden olemassaolon 
ajan mainostettu neuvoloihin ja synnytyssairaaloihin.193 Samalla on 

Imetystukiäitien tapaamisessa Jurvassa Etelä-Pohjanmaalla vuonna 2017 
tukiäidit askartelivat synnytyssairaalaan ja neuvoloihin lahjoitettavaksi 
vauvakuvakollaaseja.
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mainostettu mahdollisuutta saada imetystukiäiti mukaan esittele-
mään imetystukitoimintaa neuvoloiden perhevalmennuksiin ja vau-
vakerhoihin.194  Koko yhdistyksen toiminnan ajan, mutta erityisesti 
2010-luvulla imetystukiryhmien vakiotoimintaan on kuulunut läsnä-
olo ja esittäytyminen paikallisissa lapsiperhetapahtumissa ja perhe-
kerhoissa. Esimerkiksi vuonna 2012 tukiäidit kävivät perhekerhoissa 
15 paikkakunnalla.195 Tyypillisimpiä paikallisten imetystukiryhmien 
yhteistyökumppaneita ovatkin olleet Mannerheimin lastensuojelulii-
ton paikallisyhdistykset sekä kuntien äitiys- ja lastenneuvolat. 

Yhteistyön tiiviys ja aktiivisuus on vaihdellut alueittain ja vuosit-
tain, eteläpohjalaistukiäitien 2010-luvun liivinsuojatalkoo- ja tissi-
piparien leivontakampanjoista ja jyväskyläläisäitien säännöllisistä 
vierihoito-osaston päivystyksistä pienempien paikkakuntien yksin 
toimiviin tukiäiteihin, jotka ovat päivystäneet paikallisessa MLL:n 
perhekerhossa kerran kuussa. Kaikkien vapaaehtoisten panos on 
kuitenkin nähty yhdistyksessä yhtä tärkeäksi ja toimintakertomuk-
sissa toistuu vuosittain lause: “Vapaaehtoiset ovat yhdistyksemme 
tärkein resurssi”. 
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5. Yhdistyksen yhteiskunnallinen 
asema ja vaikuttamistyö

Vertaistuen suhde imetysammattilaisuuteen
Yhdistyksen perustamisen aikoihin aktiivien joukossa oli sekä ime-
tyksen ammattilaisia että vapaaehtoistoimijoina imetystä edistäviä 
ihmisiä. Yhdistyksen perustajajäsenistä Ritva Kuusisto ja Merete 
Willis olivat jäseniä STAKESin organisoimassa Imetyksen edistämi-
sen työryhmässä jo ennen kuin Vamy ry virallisesti perustettiin. Si-
ten oli luontevaa, että alkuvuosina yhdistystoimintaan liittyi olen-
naisesti myös osallisuus imetysammattilaisten toimintaan.196 Ritva 
Kuusisto myös koulutti ympäri Suomea imetysammattilaisia Va-
my:ssa toimimisen ja vertaistukitoiminnan lisäksi. 

Yhdistyksen linjaa etsittiin 2000-luvun puolivälissä ja lopulla sen 
suhteen, mikä on yhdistyksen toiminnan tavoite ja kohderyhmä.197 
Yhdistyksessä koko 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen vai-
kuttanut Karla Loppi muistelee, että hänen ja ammattilaistaustais-
ten hallituslaisten vision mukaan yhdistyksen olisi tullut olla am-
mattilaisia ja vapaaehtoisia vertaistukijoita yhteen tuova verkosto, 
jossa esimerkiksi koulutuksia olisi tarjottu myös ammattilaisille.198 

Ensimmäisessä toimintasuunnitelmassa vuodelle 1998 näkyy vielä 
selvästi tämä visio, asiakirjassa viitataan sairaaloiden vauvamyön-
teisyyden edistämiseen, valtakunnalliseen vauvamyönteisyysver-
kostoon useaan kertaan ja kirjallisten materiaalien kohdeyleisöksi 
suunnitellaan neuvoloiden työntekijöitä. 
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Tämä linjaus ei kuitenkaan pidemmän päälle saanut kannatusta, 
vaan Vamy/ITU jäi keskittymään yhä enemmän nimenomaan ime-
tyksen vertaistukeen. 199 Ammattilaiset perustivat oman Suomen 
Vauvamyönteisyyskouluttajat ry:nsä vuonna 2001.200 Vuoden 2003 
toimintasuunnitelmassa mainitaan tavoitteeksi yhdistysyhteistyön 
toteuttamistapojen etsiminen näiden yhdistysten välille. Omal-
ta osaltaan muutokseen vaikutti RAY rahoituspäätöksillään: kun 
2000-luvun alkuvuosina haettiin avustuksia hakemuksilla, joiden 
sisällöissä oli mukana yhteiskunnallinen vaikuttamistyö, rahoitus-
ta ei herunut. Kun taas päätettiin jättää vaikuttamistyö pois ja ha-
kea rahaa pelkkään vertaistuen kehittämiseen, RAY myönsi avustuk-
sen.201 

Ammattilaisjäsenten tukemista ei kuitenkaan kokonaan lopetettu, 
vaan sitä toteutettiin vapaaehtoistyönä käyttämättä siihen RAY-ra-
hoitteisten työntekijöiden työaikaa. Vuonna 2005 aloitettiin yhdis-
tyksessä ammattilaistyöryhmä.202 Ryhmä toimi vuosina 2005–2009 
ja pyrki media-aktiivisuuteen ammattilaislehdissä, korvikekoodin 
esille tuomiseen ammattilaispiireissä sekä toimi tukiverkostona 
kansainvälistä IBCLC-imetysohjaajatutkintoa suorittaville.203 Jäse-
nistön ammattilaisille myös annettiin joinakin vuosina matkakului-
hin tukea kansainvälisiin konferensseihin matkustamiseksi, ja tuo-
reinta tietotaitoa maailmalta saatiin tätä myöten mukaan Imetysvii-
kon seminaareihin.204 

Toimintakertomuksessa 2005 mainitaan imetystukiäitien osallistu-
misia eri puolella Suomea neuvoloiden järjestämille perhemessuille 
ja -valmennuksille. Vastaavia mainintoja löytyy toimintakertomuk-
sista siitä eteenpäin kaikilta vuosilta 2006–2009. Näissä on ollut 
kyse siitä, että imetystukiäidit käyvät pitämässä jonkin tapahtuman 
tai neuvolan perhevalmennuksen tai ammattilaisten koulutuksen 
yhteydessä lyhyen esittelytuokion imetyksen vertaistukitoiminnas-
ta. Toimintasuunnitelmassa vuodelle 2010 mainitaan ensimmäi-
sen kerran, että yhdistyksen vapaaehtoiset ovat olleet varsinaisessa 
luentovastuussa neuvoloiden perhevalmennusten imetysosuuksis-
ta.205 Terveyden edistämiskeskuksen projektissa työstetty Maitotai-
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to-imetysvalmennusaineisto oli vuosina 2007–2010 salasanan saa-
neiden käyttäjien käytettävissä nettisivuilla Maitotaito.fi.206 Materi-
aali pidettiin projektin jälkeenkin tarjolla käytettäväksi sekä tervey-
denhuollon ammattilaisille että yhdistyksen vapaaehtoisille.207 

Vuosina 2010–2012 toimintakertomuksissa puhutaan odottajille 
suunnatusta vertaisvalmennuksesta. Tällä termillä viitataan imetys-
tukiäitien joko itse tai yhteistyössä neuvolan kanssa pitämiin ime-
tystukiryhmien teemailtoihin.208 Pisimmälle imetysvalmennuksia 
koskeva yhteistyö vietiin Jyväskylässä, jossa Jyväskylän imetystuki-
ryhmä ry itsenäisenä paikallisyhdistyksenä teki sopimuksen Jyväs-
kylän kaupungin kanssa siitä, että kaupungin vuosittain maksamaa 
korvausta vastaan imetystukiäidit käyvät pitämässä neuvoloissa 
imetysvalmennuksia. Yhdistyksen eettisten ohjeiden ja vertaistuen 
rajausten uudistamistyön yhteydessä vuosina 2013–2014 alettiin 
suositella, että näitä terveydenhuollon ammattilaisille kuuluvia töi-
tä ei pitäisi enää vapaaehtoisten ilmaiseksi hoitaa. Vapaaehtoisilla 
on kuitenkin edelleen oikeus mennä kutsutuksi luennoitsijaksi tai 
kouluttajaksi palkkiota vastaan esimerkiksi perhevalmennuksiin, 

Karla Loppi Kätilöpäivillä Kuopiossa 2006.
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oppilaitoksiin tai muihin vastaaviin tilaisuuksiin.209 Esimerkiksi 
vuonna 2017 tukiäidit osallistuivat 57 perhevalmennukseen.210 

Laktivismi
Jo vuonna 1984 Ritva Kuusisto osallistui Saksan Bonnissa Unice-
fin ja WHO:n järjestämään kokoukseen eurooppalaisille imetysak-
tiiveille ja pääsi näin muodostuneen imetysmyönteisen verkoston 
toimintaan mukaan.211 Verkosto tapasi eri puolilla Eurooppaa noin 
puolentoista vuoden välein ja osallistui aktiivisesti muun muassa 
Baby Friendly Hospital Initiative- eli Vauvamyönteisyys-ohjelman sekä 
WHO:n imetyskoulusten kehittämiseen.212 Ritva Kuusisto osallistui 
kokouksiin omakustanteisesti useita kertoja ennen kuin sai lopulta 
1990-luvulla Sosiaali- ja terveysministeriöstä matkakulukorvaukset 
vastineeksi tuoreimpien imetystutkimusten ja WHO:n korvikekyse-
lyjen välittämisestä Suomeen.213 

Ritva Kuusisto oli myös lobannut Unicefin Elisabeth Rehniä ja tämä 
eteenpäin STAKESin johtaja Vappu Taipaletta, mikä sai aikaan en-
simmäisen Imetyksen edistämisen työryhmän perustamisen Suo-
meen vuosina 1993-1994.214 Työryhmässä oli jäseninä edustajia lap-
siperhe-, imetysammattilais- ja lääkäriyhdistyksistä sekä Tervey-
den edistämisen keskuksesta.215 Imetyksen vertaistukea edusti Ritva 
Kuusisto itse ja La Leche Leagueta Merete Willis, joka oli myöhem-
min myös Vamyn perustajajäseniä.216 Ryhmän työskentelyn tulok-
sena muun muassa käännettiin WHO:n ja Unicefin Vauvamyöntei-
syys-ohjelma eli Baby Friendly Hospital Initiave, joka on tarkoitettu 
imetyksen edistämiseen synnytyssairaaloissa ja neuvoloissa.217 Rit-
va Kuusisto muistelee, että palkkioita työryhmään kuulumisesta tai 
käännöstyöstä STAKES ei kyllä maksanut ja työryhmän toiminta lo-
petettiin äkillisesti jatkorahoituksen eväämisellä.218 

Ärhäkkä imetysaktivismi, nykytermein laktivismi, kuului Vamy:n 
toimintaan olennaisena osana.219 Yhdistyksen aktiivit ovat kirjoitta-
neet ahkerasti palautteita ja korjanneet imetykseen liittyviä asiavir-
heitä eri medialähteissä.220 Yhdistys liittyi International Baby Food 
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Action Network (IBFAN) -järjestöön ja toimi Suomessa WHO:n äi-
dinmaidon korvikkeiden markkinointia rajoittavan korvikekoodin 
aktiivisena esiin nostajana.221 Lastenlääkäriyhdistys oli kyllä jo ai-
kanaan vuodesta 1979 lähtien pyrkinyt suojelemaan imetystä liial-
liselta korvikemainonnalta, mutta ulkomaisten korvikevalmistaji-
en tulo Suomeen ja kotimaisten korvikevalmistajien vientipyrki-
mykset olivat heikentäneet tilannetta.222 Suomessakin organisoi-
tiin Nestle-boikotteja kahteen otteeseen 1980-luvun taitteessa ja 
1990-luvun alussa.223 Heti perustamiskokouksen vuonna 1997 Vamy 
lähetti kaksi edustajaa IBFAN:n kokoukseen Maltalle Sosiaali- ja ter-
veysministeriöltä saadulla matka-avustuksella.224 

Karla Loppi ja Maarit Kuoppala kävivät vierailulla Elintarvikeviras-
tossa ja virastoon sekä kauppiaisiin kohdistetun kirjelmöinnin seu-
rauksena Elintarvikevirasto antoikin kirjalliset ohjeet korvikekoo-
din toteuttamisesta Suomessa, mikä alkoi vähitellen vähentää esi-
merkiksi korvikkeiden koodinvastaista alennusmyyntiä kaupoissa.225 
Maarit Kuoppalan johdolla Vamy teki myös kantelun eduskunnan 
oikeusasiamiehelle vuonna 2004 käynnissä olleesta FinDia-tutki-
muksesta, jossa synnytyssairaaloissa värvättiin vauvaperheitä mu-
kaan tutkimukseen ilmaisine äidinmaidonkorvikkeineen.226 Oike-
usasiamies antoi asiasta ratkaisunsa vuonna 2006, ja siinä Fin-
Dia-tutkimus sai useita moitteita virheistä ja puutteista tutkimus-
asetelmissa, vaikkakaan ITU:n esiin nostamiin korviketutkimusten 
eettisiin ongelmiin oikeusasiamies ei ottanut kantaa.227 

Laktivismin aktiivisuutta 2000-luvun puolenvälin tienoolla ilmen-
tää esimerkiksi se, että yhdistyksen aiempi IBFAN-työryhmä ja-
kautui vuonna 2005 kolmeen eri alaryhmään laktivismiin liittyen 
(yhteiskunnallisen vaikuttamisen työryhmä, kotimaisen koodityön 
työryhmä sekä kansainvälisen yhteistyön työryhmä).228 Nämä työ-
ryhmät olivat vastuussa yllä mainituista EVIRA-lobbauksesta sekä 
kantelusta oikeuskanslerille, mutta lisäksi muun muassa julkaisivat 
tiedotteita ja antoivat kommentteja EU-direktiiviehdotukseen kor-
vikkeista.229 Vuonna 2006 ryhmä vaihtoi nimensä YVA-ryhmäksi eli 
yhteiskunnallisen vaikuttamisen ryhmäksi.230 
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Vuoden 2007 eduskuntavaaleissa ITU vaikutti jo edellisvuonna 
aloittamansa tietoisen ja systemaattisen vaikuttamiskampanjan. Sii-
hen kuului tiedonkeruu Imetys Suomessa -selvitystä varten sekä Aloi-
tetaan alusta – Vauvat haastattelevat ehdokkaita -vaalipaneelin järjes-
täminen.231 Vaalipaneelissa yksimielistä tukeaan imetyksen edistä-
miselle olivat ilmaisemassa muun muassa myöhemmät ministerit 
ja europarlamentaarikot (Sari Sarkomaa, Kok, Kimmo Tiilikainen, 
Kesk ja Mia-Petra Kumpula-Natri, SDP).232 Vuoden 2011 eduskunta-
vaaleissa Imetyksen tuella oli nettisivuillaan oma vaalikone, jonne 
saatiin yli 100:n ehdokkaan vastaukset imetykseen liittyvistä asiois-
ta.

Imetysviikko on ollut yhdistyksen koko toiminnan ajan tärkeä yh-
teiskunnallisen vaikuttamistyön vuosittainen aktiivisuuspiikki. Yh-
teistyötä 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen imetysviikoilla 
tehtiin tyypillisesti Kätilöopisto/Stadia-ammattikorkeakoulun, Kä-
tilöliiton sekä HUS:n naistenklinikan kanssa.233 Esimerkiksi vuon-
na 2006 Pohjoismaissa lokakuussa vietettävällä imetysviikolla ITU 
otti ensimmäistä kertaa kokonaisvastuun imetyspäivästä, jossa pi-
dettiin yllä mainittu vauva-aiheinen eduskuntavaalipaneeli ja jul-
kaistiin tulokset äideille kyselystä, jonka perusteella ammattilais-

Aloitetaan alusta – Vauvat haastattelevat ehdokkaita -vaalipaneeli ennen 
eduskuntavaaleja 2007.
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ten antaman imetysohjauksen taso ilmeni hälyttävän vaihteleva-
na.234 Lisäksi myös Kuopiossa, Jyväskylässä ja Kajaanissa järjestet-
tiin teemapäiviä ammattilaistahojen kanssa sekä suurelle yleisölle 
suunnattuja tilaisuuksia.235 Vuonna 2007 imetysviikon tapaamisia 
järjestettiin jo kahdeksalla paikkakunnalla, uutena Vaasassa ja Sei-
näjoella.236 

Nyttemmin 2010-luvun puolella imetysviikon tapahtumia on jär-
jestetty vuosittain keskimäärin 10–20 paikkakunnalla Suomessa.237 
Monivuotisina imetysviikon tapahtumien yhteistyötahoina ITU:n 
kanssa ovat olleet paikalliset kätilöyhdistykset, synnytyssairaa-
lat sekä neuvolat. Imetyspäivän seminaari Helsingissä on järjestet-
ty useiden vuosien ajan yhteistyössä Metropolia ammattikorkea-
koulun, Ensi- ja turvakotien liiton, Folkhälsanin, Suomen Kätilölii-
ton, Suomen Terveydenhoitajaliiton ja Suomen Vauvamyönteisyys-
kouluttajien kanssa. Ainoastaan vuonna 2013 Imetyspäivä jätettiin 
järjestämättä, koska tuolloin Suomi oli Pohjoismaisen imetyskonfe-
renssin järjestämisvuorossa ja Imetyksen tuki osallistui konferens-
sin järjestämiseen Helsingissä.238 

Imetysviikon keskeisiin ta-
pahtumiin on kuulunut Ime-
tyksen edistämisen tunnus-
tuspalkinnon jako. Pitkäaikai-
nen hallituslainen ja imetys-
kouluttaja Ritva Kuusisto sai 
vuonna 2002 ensimmäisen 
Imetyksen edistämisen tun-
nustuspalkinnon.239 Vuonna 
2005 palkinnon sai Sanomata-
lon Wayne’s Coffee julki-ime-
tysmyönteisyytensä johdos-
ta.240 Alkuvuosien yhdistysläisten Ritva Kuusistoa kohtaan tuntema 
kunnioitus ilmeni siinä, että tunnustuspalkinnon nimi muutettiin 
vuonna 2010 Vuoden Ritva -palkinnoksi, joka ensimmäisenä vuon-
na annettiin Ritva Kuusistolle itselleen ja vuonna 2011 IBCLC-käti-
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lö Katja Koskiselle.241 Vuonna 2012 se myönnettiin imetysnukke-hy-
väntekeväisyyskampanjan luoneelle Minna Kallioharjulle.242 Vuonna 
2013 palkinto luovutettiin Porvoon imetyspoliklinikalle ja vuonna 
2014 kollektiivisesti kaikille suomalaisille äidinmaidon luovuttajil-
le.243 

Vuonna 2015 palkinnon nimi muutettiin selkeyden vuoksi takai-
sin Imetyksen edistämisen palkinnoksi ja se annettiin runsaasti 
informatiivisia ja ajatuksia herättäviä some-kuvatauluja jakaneel-
le Imetys – Kolmen kauppa -blogille.244 Vuonna 2016 palkinto annet-
tiin Folkhälsanin ja Ensi- ja turvakotien liiton Imetys ilman stressiä 
-hankkeelle.245 Tuoreimman imetyksen edistämisen palkinnon saivat 
vuonna 2017 Oulun yliopistollinen sairaala ja Oulun kaupunki yh-
teistyössä kehittämästään Imetysohjauksen yhtenäisestä toiminta-
mallista.246 Vuoden 2018 palkinto tullaan julkistamaan lokakuussa 
Imetysviikon seminaarin yhteydessä.

Vuonna 2017 Imetyksen tuki osallistui Suomen itsenäisyyden 
100-vuotisjuhlavuoteen järjestämällä lokakuussa Seinäjoella Ime-
tyksen Suomi 100 -luento- ja keskustelutilaisuuden. Tilaisuus pääsi 
osaksi valtioneuvoston kanslian koordinoimaa Suomi 100 Yhdessä 
- tapahtumasarjaa. Tämän historiikin kirjoittaja luennoi ensin tilai-
suudessa imetyksen historiasta Suomessa. Sen jälkeen koulutus-
koordinaattori Niina Mäkinen piti tietoiskun imetyksen nykytilasta 
Suomessa verraten Suomen tilannetta pohjoismaisessa imetyskon-
ferenssissa keväällä 2017 julkaistuihin tilastoihin. Tilaisuuden lop-
pupuolisko muodostui paneelikeskustelusta, jossa oli edustettuna 
sekä imetysammattilaisia, imetyksen vertaistuen edustajia että ta-
vallisia perheitä isät mukaan lukien. Keskustelussa pohdittiin ime-
tyskulttuurimme muutoksen suuntia ja sitä, mihin suuntaan ime-
tykseen saatavaa ohjausta ja kulttuurisia käytäntöjä tulisi kehittää 
tulevaisuudessa. Tilaisuus välitettiin suorana lähetyksenä yhdistyk-
sen Facebook-sivujen kautta ja on katsottavissa sieltä myös tallen-
teena.
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Valtioneuvoston kanslian lähettämä diplomi Imetyksen tuki ry:n osallistumisesta 
Suomi 100 Yhdessä -juhlavuoden järjestämiseen Imetyksen Suomi 100 
-tapahtumalla.
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Järjestöyhteistyö

Alkuvuosina tehtiin yhteistyötä toisten pienyhdistysten kanssa. Esi-
merkiksi Aktiivinen synnytys ry:n kanssa julkaistiin yhteinen leh-
den numero vuonna 2004.247 Karla Lopin muistikuvien mukaan 
2000-luvun alkupuolella oli vielä kovin haasteellista yrittää saa-
da Vauvamyönteisyys ry:tä otetuksi vakavasti ja mukaan erilaisiin 
isompiin järjestö- ja viranomaisyhteistyökuvioihin.248 Esimerkik-
si Unicefin Suomen toimistosta ei lähdetty pyynnöistä lukuun otta-
matta mukaan Pohjoismaisen imetysviikon järjestelyihin eikä myös-
kään Väestöliiton suuntaan saatu ensi yrittämällä yhteistyötä luo-
tua.249 Yhdistys pyrki kyllä pitämään itseään esillä osallistumalla 
esimerkiksi Kätilö- ja Neuvolapäiville sekä Vauva-messuille ja orga-
nisoimalla Imetysviikolle tapahtumia.250 

Tilanne alkoi parantua, kun yhdistys sai vuodesta 2005 lähtien kas-
vavia määriä RAY-tukea ja työntekijöitä. Vuodelle 2005 Imetyksen 
tuki ry oli saanut pyyntöjä lähettää puhujaa sekä Vauva-messuil-
le että Helsingin seudun allergiayhdistysten imetysseminaariin.251 
RAY myönsi yhdistykselle audienssin vuonna 2006 ja myös Tervey-
denedistämiskeskus, lapsiasiavaltuutettu ja Stadia/HUS kutsuivat 
yhdistyksen edustajan tapaamisiin tai puhujaksi tilaisuuksiinsa.252 
Yhdistys sai vuodesta 2007 lähtien toimitilojen vuokraisännältään 
Sexpo ry:ltä verkostoitumisapua ja myös vireille yhteistyötä Väes-
töliiton suuntaan.253 Sekä Sexpo ry että Mielenterveyden keskusliit-
to ovat olleet Imetyksen tuen yhteistyötahoja imetystukipuhelimen 
RAY-rahoitteisessa kehittämisprojektissa vuosina 2007–2009.254 Las-
tensuojelun keskusliiton organisoimassa Lasten oikeuksien sopi-
muksen toteutumisen seuraajaverkostossa Imetyksen tuki ry on ol-
lut mukana vuosina 2006–2007.255 

Vuonna 2009 ITU otettiin jäseneksi Sosiaali- ja terveysturvakeskuk-
sen jäsenjärjestöksi ja Naisjärjestöjen keskusliiton sekä Kultti ry:n 
jäseneksi.256 Toiset lapsiperhejärjestöt, kuten keskosvauvojen per-
heille tukea tarjoava Kevyt ry ja Monikkoperheet ry ovat useaan 
otteeseen ottaneet ITU:lta vastaan imetykseen liittyvää asiantunti-
ja-apua.257 Väestöliiton kanssa merkittävimpiä yhteistyökuvioita oli 
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Aktiivinen synnytys ry:n ja Imetyksen tuki ry:n jäsenlehtien 
yhteisnumero vuodelta 2004.

vuonna 2009 toteutunut Pullonpyörittäjien opas, johon ITU:n pro-
jektityöntekijä tuotti osan artikkeleista.258 Vuodelle 2010 tehdyssä 
toimintasuunnitelmassa toteutuneiden ja suunniteltujen yhteistyö-
kuvioiden kumppaneiden lista oli jo laajentunut 28 eri yhdistystä 
kattavaksi listaksi.259 

Vuosina 2011–2013 ITU sai RAY:lta rahoituksen Esteetön imetys -pro-
jektiin, jossa oli kyse imetykseen liittyvästä tietotaidon vaihdosta 
Imetyksen tuen ja lukuisten yhteistyökumppanijärjestöjen kanssa.260 
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Projekti jaettiin sisällöllisesti kolmeen osaan: äitilähtöisten, vauva-
lähtöisten ja kriiseihin liittyvien imetyshaasteiden teemoihin.261 Äi-
tilähtöisten haasteiden teemassa yhteistyöjärjestönä oli seitsemän 
potilas- ja vammaisjärjestöä, joiden edustamat sairaudet ja vammat 
voivat vaikuttaa imetykseen esimerkiksi äitien tarvitseman lääki-
tyksen tai kehollisten muutosten vuoksi. Vauvalähtöisiin haasteisiin 
projektissa pureuduttiin yhdessä viiden lapsipotilas- ja erityislapsi-
järjestön kanssa. Kriisilähtöisten imetyshaasteiden teemassa yhteis-
työkumppanina olivat kolme äitejä kohtaavien mielenterveysongel-
mien hoitoon erikoistunutta järjestöä. 

Projektin lopputuotoksena julkaistiin vuonna 2013 Imetyksen lohtu-
kirja, johon oli kerätty äitien kokemuksia ja tietoartikkeleista erilai-
sista haasteista ja pettymyksistä imetykseen liittyen.262 Lisäksi pro-
jektiin liittyi korttisarjoihin ja Tarinapuu.fi-sivustolle imetystari-
noiden keräämistä sekä Oma imetys -koulutuspäivän suunnittelu ja 
pilotointi. Päivän tarkoituksena oli työstää omaa imetyskokemusta 
voimauttavasti ja palautteet olivat positiivisia.263 

Yhdistys on Sosiaalialan työnantajaliiton, Naisjärjestöjen keskus-
liitto ry:n, Kultti ry:n, Soste Suomen sosiaali- ja terveys ry:n jäsen 
Suomessa ja kansainvälisistä järjestöistä imetysviikkoa organisoi-
van World Alliance for Breastfeeding Action WABA:n, sekä korvi-
kekoodia valvovan IBFAN:in jäsen.264 Yhdistys aloitti pyrkimisen 
PuhEet-neuvottelukuntaan (Vapaaehtoisen puhelin- ja verkkoaut-
tamisen eettisten periaatteiden neuvottelukunta) vuonna 2009.265 
Vuonna 2010 nämä PuhEet-neuvottelukunnan periaatteet saatettiin 
jo tukiäitien tiedoksi osana hakuprosessia.266 Yhdistys otettiin neu-
vottelukunnan jäseneksi vuonna 2014.267 Neuvottelukunta huoleh-
tii siitä, että sen piiriin hyväksyttyjen auttavien palvelujen toimin-
ta toteutuu mahdollisimman laadukkaana ja eettisesti perustellusti. 
Vuonna 2018 Imetyksen tuella on neuvottelukunnan hallituksessa 
yksi vaihtuvista jäsenjärjestöjen hallituspaikoista.

Nyt 2010-luvulla merkittäviä yhteistyökumppaneita ovat tervey-
denhuollon ohella olleet sosiaali- ja terveysalan järjestöt, joiden toi-
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minnassa imetys on näkynyt eri tavoin. Ensi- ja Turvakotien Liiton 
ja Folkhälsanin hanke Imetys ilman stressiä toteutettiin RAY-rahoi-
tuksella vuosina 2013–2016.268 Imetyksen tuen rooleja hankkeessa 
olivat edustus hankkeen aktiivisessa ohjausryhmässä, imetyskoulu-
tusten järjestäminen hankkeen järjestöjen doulille sekä osallistumi-
nen hankkeen puitteissa järjestettyyn Imetysrauhaa-kampanjaan ja 
yhteistyöverkostoihin Turussa, Oulussa ja Helsingissä.269 Hankkeella 
on ollut merkittävä vaikutus ITU:n järjestöyhteistyöverkostojen laa-
jentumisessa ja yhteistyön syvenemisessä erityisesti ammattilais-
järjestöjen kanssa.270 Kätilötaustaisen koulutuskoordinaattori Niina 
Mäkisen ja vertaistukikoordinaattori Anna Groundstroemin ideasta 
lähti liikkeelle vuonna 2016 Lisämaitojen purkukampanja. Talkootyö-
nä tehdyssä hankkeessa olivat mukana kaikki Imetys ilman stressiä 
-hankkeen keskeiset ohjausryhmän jäsenet: Folkhälsan, Ensi ja tur-
vakotien liitto, Suomen Vauvamyönteisyyskouluttajat, Suomen Kä-
tilöliitto ja Suomen Terveydenhoitajaliitto. 271 Kampanjassa luotiin 
neuvola- ja vertaistukiasiakkaille lisämaitojen purkukalenteri sekä 
ojenteet suomeksi ja ruotsiksi vauvantahtisesta pulloruokintatek-

Imetyksen 
lohtukirja

äitien tarinoita ja tukea imetyspettymyksiin

Imetyksen tuki ry
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niikasta. Kätilöliitto ja Terveydenhoitajaliitto myös välittivät osana 
kampanjaa neuvolatyöntekijöille jaettavaksi ohjeet hallitusta lisä-
maitojen vähentämisestä pyrkiessä kohti täysimetystä.272 Samana 
vuonna edellä mainitut yhteistyökumppanit ja Vauvamyönteisyys-
kouluttajat ry myös laativat ja toteuttivat neuvolahoitajien käyttöön 
tarkoitetun Imetysohjauksen Kompassit -kuvasarjan. Se on suunni-
teltu kuvalliseksi tukimateriaaliksi imetyksen puheeksiottamiseen 
neuvola- ja vertaistukityössä.273 

Viranomaisyhteistyö

Viranomaistahojen suuntaan yhdistys oli aktiivinen. Esimerkik-
si vuonna 2003 annettiin lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 
koskien valmisteilla olevaa Lastenneuvolaopasta.274 Vuonna 2004 Pia 
Ruohotie oli edustajana WHO:n imetysohjaajakouluttajien julkaisu-
työryhmässä.275 Karla Lopin puheenjohtajakaudella ITU otettiin mu-
kaan, kun Sosiaali- ja Terveysministeriö aloitti vuonna 2006 EU:n 
imetyksen edistämistavoitteiden mukaisesti ensimmäisen kansal-

Imetyksen tuki ry:n 
koulutuskoordinaattori 
Niina Mäkinen ja 
vertaistukikoordinaattori Anna 
Groundstroem esittelevät 
Imetysrauhaa-kampanjaa 
Imetysviikolla.
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lisen Imetyksen edistämisohjelman laatimisen.276 Karla muistelee 
tuoneensa esille imetyksen vertaistuen kautta tutuksi tullutta osit-
taisimetyksen teemaa sekä myös sitä, että ohjelmassa huomioitai-
siin myös kokonaan imettämättä jättävät äidit.277 Samoin Karla käyt-
ti imetystukipuhelimen tilastoja soittojen aiheista vuorovaikuttaes-
saan imetysammattilaisten kanssa siitä, missä asioissa Suomessa ei 
vielä ole riittävää tietotaitoa imetysohjauksessa.278 

Hoitotyön tutkimuskeskuksen hoitotyön suositukseen odottavien ja 
synnyttäneiden äitien imetysohjauksesta ITU sai vuonna 2010 an-
taa lausunnon vertaistukityön näkökulmasta.279 Yhdessä viranomais-
tahojen kanssa on myös päästy nostamaan imetystä esiin mediassa. 
Esimerkiksi vuonna 2011 toiminnanjohtaja Maarit Kuoppala kutsut-
tiin yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön imetyksen edistämisen 
työryhmän jäsen Sirpa Sarlio-Lähteenkorvan kanssa Ylen Aamu-tv:-
seen puhumaan imetyksestä.280 Vuonna 2011 yhdistys myös teki IB-
FAN:n pyynnöstä raportin Suomen imetystilanteesta samaan aikaan 
kun YK auditoi Suomea Lapsen oikeuksien sopimuksen toteutumi-
sesta Suomessa.281 

Yhteistyö neuvoloiden ja paikallisten synnytyssairaaloiden kans-
sa on ollut olemassa koko yhdistyksen toiminnan ajan. Erityisesti 
2010-luvun puolella tämä yhteistyö on yleistynyt useilla eri paik-
kakunnilla eri puolilla Suomea imetystukiäitien vierailuiksi syn-
nyttäjien vuodeosastoilla sekä imetystukiäitien esittelytuokioiksi 
neuvoloiden odottajille tarkoittamissa valmennuksissa ja ryhmäta-
paamisissa. Imetystukiäidit ovat olleet myös mukana paikallisissa 
perhevalmennuksen kehittämistyöryhmissä sekä imetyksen edis-
tämisen ja vauvamyönteisyyden kehittämisen moniammatillisissa 
työryhmissä. Tämän lisäksi yhdistyksen työntekijät ovat kutsuttuina 
puhujina olleet läsnä erilaisissa imetysseminaareissa, koulutuspäi-
villä ja yhteistyöverkostoissa, esimerkiksi vuonna 2016 Helsingis-
sä, Turussa, Oulussa ja Seinäjoella.282 Imetyksen tuki on sinnikkään 
vaikuttamistyön tuloksena noussut viime vuosina tavoittelemaansa 
asemaan: asiantuntijajärjestöksi, jota kuunnellaan myös imetysam-
mattilaisten keskuudessa.
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6. Tiedotus ja viestintä

Nettisivujen perustaminen ja domain imetys.fi
Ensimmäiset lapsiperhe.net-domainin alasivuna ylläpidetyt sivut 
Vauvamyönteisyys ry avasi jo vuonna 2000.283 Sähköpostilistana aloit-
tanut Imetystukilista loi myös samoille lapsiperhe.net-sivuille oman 
imetystietoartikkelien kokoelmansa. Vuonna 2003 Imetyksen tuen 
aktiivien keskuudessa huomattiin, että monikansalliset äidinmai-
donkorvikkeita myyvät yhtiöt ovat varanneet joitakin suomenkielisiä 
imetykseen liittyviä domaineja. Imetyksen tuelle päätettiin nopeas-
ti varata domain imetys.fi, joka tuli käyttöön vuodesta 2004 alkaen.284 
Imetys.fi-domainista luotiin sitten vuonna 2004 portaali, joka yhdisti 
yhdistyksen ja Imetystukilistan vanhojen nettisivujen tiedot.285  

Näistä nettisivuista kasvoi reilun 10 vuoden aikana laajin suomen-
kielinen kokonaisuus sisältäen muun muassa imetystietoartikkelei-
ta, tulostettavia ojenteita, yhteystietoja ja linkkejä sekä ammattilais- 
että vertaistuen tietolähteisiin ja palveluihin. Vuosina 2009–2010 
työstettiin nettisivu-uudistus, jolla yhdistystietoa sisältävät sivut ja 
Imetystukilistan imetystietoartikkelit yhdistettiin yhdeksi selkeäksi 
sivustoksi uudistetulla graafisella ilmeellä.286 

Viimeisin graafisen ilmeen ja sisällön kokonaisuudistus tehtiin vuo-
den 2016 aikana. Sivuston rakenne tehtiin kokonaan uusiksi ja kaik-
ki tietoartikkelit kirjoitettiin uusiksi tuoreimman mahdollisen ime-
tystiedon mukaisiksi. Tässä yhteydessä nettisivujen artikkelivali-
koimaan lisättiin erillinen Odottajan opas sekä lisättiin nettisivuille 
uusia tietoiskumaisia, helposti tulostettavia ojenteita, joiden sarja 
nimettiin Imetyksen Tietopisaroiksi.287 Uudistus kasvatti nettisivu-
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jen suosiota paljon: vuonna 2016 nettisivuilla mitattiin noin 30 000 
käyntiä ja seuraavana vuonna 2017 jo yli 70 000 käyntiä.288 
Nettisivujen rinnalle yhdistyksen keskeiseksi tiedotuskanavak-
si nousi vuonna 2008 perustettu Facebook-ryhmä sekä vuonna 
2013 perustettu Facebook-sivu.289 Myös Twitter-tili luotiin vuonna 
2013.290 Somenäkyvyys kasvatti yhdistyksen tunnettuutta, imettä-
vien äitien tavoittavuutta ja aktiivisten jäsenten ja tukiäitien mää-
rää huimasti. 

Imetysuutisia-lehti 
Yhdistyksen julkaiseman lehden ensimmäinen numero huhtikuulta 
1999 oli nimeltään Ituja.291 Vuodesta 2000 asti lehden nimi on ollut 
Imetysuutisia.292 Lehteä otettiin alkuvuosina noin 500 kpl:een pai-
nos ja esimerkiksi vuosina 2002 ja 2016 myös lisäpainoksia, joiden 
avulla vanhoja lehden numeroita alettiin suuren kysynnän vuoksi 
myös myydä nettisivujen kautta.293 Painoskoot nostettiin noin 700 
kpl:een 2003–2004 ja vuonna 2004 yksi numero oli Aktiivinen syn-
nytys ry:n kanssa yhteinen.294 Lehteä ovat päätoimittaneet 2000-lu-
vun alkupuolella Pia Ruohotie ja Miia Äkkinen, vuosina 2004–2006 
Riitta Hankonen, vuosikymmenen vaihteessa Marika Viita sekä 
2010-luvulla Leena Pikkumäki, Heini Kettunen ja Liisa Ansio.295 Ny-
kyisenä päätoimittajana toimii keväällä 2018 aloittanut Miina Kor-
pi. 

Lehti on ilmestynyt lähes koko olemassaolonsa ajan kahdesti vuo-
dessa, ensimmäinen numero keväällä tai kesällä, ja toinen numero 
syksyisin Imetysviikolla ilmestyen.296 Jälkimmäisen numeron teema 
on vuosittain seurannut Kansainvälisen imetysviikon teemaa. Leh-
den tavoitteena on toimintasuunnitelmien mukaan alusta asti ollut 
sellaisten imetystietoartikkelien, imetysuutisten, haastattelujen ja 
imetykseen liittyvän muun materiaalin julkaiseminen, että lehdis-
tä on hyötyä vielä pitkään ilmestymisajankohtansa jälkeen. Vuon-
na 2012 lehti ilmestyi hetken aikaan sisällöiltään jäsentiedotuksek-
si tarkoitettuna lehtenä, mutta palasi hyväksi havaittuun yhteiskun-
nalliseen ja imetystietoutta levittävään aikakauslehden muotoon 
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ammattilaistoimittaja Heini Kettusen päätoimittajakaudella 2012–
2016. Lehden sisällöt on aina tuotettu vapaaehtoisvoimin ja lehteen 
kirjoittaneita ihmisiä on vuosikymmenten varrella kertynyt kymme-
niä.

Lehtiä on myyty irtonumeroina, tilauksina muun muassa sairaaloi-
hin ja neuvoloihin sekä jaettu tapahtumissa ja pr-tuotteina. Lehti 
on aina rahoitettu jäsenmaksuilla, lehden mainosmyynnillä ja muil-
la varainhankinnan tuotoilla, siihen ei ole koskaan käytetty RAY/
STEA- tai muita avustusrahoituksia. Toisinaan 2010-luvun aika-
na on harkittu lehden siirtämistä digitaaliseksi. Toistaiseksi print-
tilehdestä on painokustannuksista huolimatta pidetty kiinni, koska 
printtilehdillä on kyselyjen mukaan jäsenmaksun maksaneille tär-
keä merkitys. Printtilehdet ovat myös helpommin käytettävissä sekä 
työntekijöiden että vapaaehtoisten jakelemana tapahtumissa suuren 
yleisön ja imetysammattilaisten suuntaan. Vuodesta 2012 lähtien 
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lehti on ilmestynyt printtimuodon rinnalla myös digitaalisena Is-
suu.com-julkaisupalvelussa. 

Muu tiedotus/viestintä
Jo Vamyn aikana yhdistys suunnitteli perheille jakoon tarkoitettujen 
infolehtisten painattamista. Ensimmäinen vastasyntyneiden tarpei-
ta ja viestintää koskenut lehtinen suunniteltiin julkaistavaksi 2003, 
mutta projekti pantiin jäihin vuonna 2004 sopivan jakelukanavan 
puuttumisen vuoksi.297 Ennen RAY-rahoitusta oli useita vuosia vi-
reillä myös hanke Imetystukipuhelinta mainostavan postikortin 
teosta.298 Lisäksi julisteiden ja käyntikorttien tarve tiedostettiin.299 
Kuitenkin vasta RAY-rahoitukselle pääsemisen aikaan vuodesta 
2005 lähtien näitä tavoitteita alettiin saavuttaa. 

Ensimmäisenä valmistuivat ITU:n työntekijän tekemänä tietoleh-
tiset neljästä imetykseen liittyvästä perusaiheesta (maidon riittä-
vyys, imetyksen tehostaminen, kiinteisiin siirtyminen ja imetyk-
sen edut).300 Samana vuonna myös saatiin graafikon laatima lo-
go ja yhtenäinen ulkoasu kaikille painotuotteille sekä nettisivuil-
le. Vuonna 2006 julkaistiin kaksi uutta tietolehtistä (korvikekoodi, 
imetyksen urbaanilegendat).301 Näitä tietolehtisiä eli ojenteita on 
sitten tehty 2010-luvulla vähittäin lisää. Suosituimpia niistä ovat 
olleet valokuvasarjalla vastasyntyneen nälkämerkkejä havainnol-
listava Hamuiluaukeama sekä vuonna 2016 yhteistyössä Kätilölii-
ton kanssa luotu lisämaitokalenteri sekä vauvantahtisen pulloruo-
kinnan ohje.302 
Vuosina 2005–2006 virisi idea nettisivujen tietoartikkelien koos-
tamisesta imetyskirjaksi ja hallituksen alainen työryhmä työs-
ti ideaa eteenpäin.303 Hanke kuitenkin hiipui hiljalleen vuosina 
2007–2008.304 Syynä oli se, että noina vuosina ilmestyi yhdistyk-
sen jäseniltä, Minni Niemelältä ja Katja Koskiselta, heidän yksin 
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kirjoittamiaan imetyskirjoja eikä suomenkielisen ajantasaisen ime-
tyskirjallisuuden puute ollut enää niin huutava.305 

Satunnaisina tempauksina yhdistys on järjestänyt muun muassa 
imetysaiheisen kirjoituskilpailun vuonna 2007 ja Kuvita imetys -ku-
vakilpailu vuosina 2011–2012.306 Lisäksi tukiäidit ovat järjestäneet 
kaikenlaisia ruohonjuuritason tempauksia, kuten julki-imetys flash 
mobeja vuonna 2010, erityisesti Imetysviikolla tai silloin, kun me-
diassa on ollut menossa jokin julki-imetykseen liittyvä kohu.307 

Yhdistyksen jäsenet ovat myös olleet idearikkaita, esimerkiksi ete-
läpohjalaiset imetystukiäidit Minna Mäkinen ja Jenna Gyllenbögel 
ideoivat ja toteuttivat vuonna 2012 vapaaehtoisten äitien imetysva-
lokuvista koostuvan Imetyshetkiä-näyttelyn, joka otettiin sitten osak-
si ITU:n Esteetön imetys -projektia.308 Valokuvatut äidit saivat itse 
osallistua Jennan ja Minnan ottamien valokuvien sommitteluun ja 
ideointiin. Kokonaisuudesta tuli hyvin monipuolinen kattaus jul-
ki-imetyskuvia: pellon laidalla seisten taaperoa imettävästä äidis-
tä äärimmäisen kauniiksi ja naiselliseksi laittautuneeseen pikku-
vauvan imettäjään ja moneen muuhun persoonalliseen asetelmaan. 
Näyttely kiersi Suomea vuosien 2012–2017 ajan jopa 16 eri paikka-
kunnalla Helsingistä Rovaniemelle ja Turusta Joensuuhun, useim-
miten kirjastoissa.309 Joillakin paikkakunnilla, kuten Helsingissä, 
Joensuussa ja näyttelyn kotipaikkakunnalla Seinäjoella näyttelyä 
pidettiin useampaankin kertaan vuosien aikana.310 Näyttely sai kii-
tettävää palautetta ja keräsi runsaasti mediajulkisuutta, sekä paikal-
lis- että valtakunnan tasolla.311  
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7. Yhdistyksen laajentuminen ja 
tavoitteet 

Paikalliset imetystukiyhdistykset
Toimintasuunnitelmassa vuodelle 2005 mainitaan “Oulun imetystu-
kiyhdistys”, joka järjesti imetyskoulutusta itsenäisesti, mutta yhteis-
työssä ITU:n kanssa.312 Ainakin vuoteen 2008 asti Oulussa on siis 
paikallinen imetystukiryhmä toiminut tällä nimellä.313 Virallista re-
kisteröitymistä yhdistykseksi ei liene tapahtunut, Patentti- ja rekis-
terihallituksen yhdistysrekisteristä ei hakutoiminnolla löydy tämän 
nimistä yhdistystä. Yhdistys on kuitenkin ainakin vuosina 2006-
2009 ylläpitänyt omaa nettisivua, jolla on kerrottu Oulun lisäksi 
myös Raahen ja Kalajoen imetystukiryhmien kokoontumisajoista ja 
-paikoista.

Jyväskylän imetystukiryhmä toimi vuodesta 1993 lähtien pitkään 
epävirallisena yhdistyksenä nimellä Tissiliiga. Jyväskylän seudul-
la oltiin saatu ajantasaista imetystietoutta jo varhain muun muassa 
Sosiaali- ja terveysministeriön neuvolatyön kehittämisohjelmalla, 
jossa Ritva Kuusisto toimi imetyskouluttajana.314 Tissiliiga sai vuon-
na 2004 kymmenvuotislahjaksi Imetyksen tuki ry:ltä Jack New-
manin imetystietojärkäleen The Ultimate Breastfeeding Book of An-
swers.315 Vuonna 2005 ryhmä toimi jo Jyväskylän imetystukiryhmän 
nimellä ja järjesti Imetyksen perustietokurssin ITU:n kouluttajien 
avulla.316 Se muun muassa piti imetystuki-iltoja kahdesti kuukau-
dessa, tukiäideille tarkoitettuja doulailtoja kerran kuukaudessa sekä 
lainasi ITU:n ja muiden tahojen lahjoittamia imetyskirjoja imetystu-
kiryhmän kävijöille. Ryhmä rekisteröitiin vuonna 2007 Jyväskylän 
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imetystukiryhmä ry:ksi. 317 Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin 
Liisa Ansio.318 

Myös Hämeenlinnaan on vuonna 2015 rekisteröity Patentti- ja re-
kisterihallitukseen omaksi itsenäiseksi yhdistyksekseen Hämeen-
linnan imetysryhmä ry.319 Valtakunnallisella tasollakin yhdistyksen 
hallituksessa on vielä viime vuosinakin aluetoiminnan kehittämis-
keskusteluissa pohdittu sitä, olisiko järkevää kannustaa laajemmin-
kin Suomessa perustamaan ITU:n alaisuuteen itsenäisiä rekisteröi-
tyjä paikallis- tai alueyhdistyksiä. Nykyinen paradigma ITU:n sisällä 
kuitenkin on, että virallisina yhdistyksinä toimimisessa yhdistyslain 
velvoittama byrokratia on suurempi haitta kuin itsenäisenä yhdis-
tyksenä toimimisen mukanaan tuomat mahdollisuudet hakea pai-
kallisia avustuksia sekä organisoida toimintaa.

Rahoituspohjan kasvu ja projektityöntekijöiden 
palkkaus
Yhdistyksen virallisesta perustamisesta lähtien yhdistyksen keskei-
nen rahoitustapa on luonnollisesti ollut jäsenmaksut. Myös pieni-
muotoista imetystyynyjen vuokraustoimintaa sekä vanhojen Ime-
tysuutisia-lehden numerojen myyntiä tehtiin 2000-luvun alkuvuo-
sina varainhankintana.320 Eri imetystukiryhmät ovat saaneet pieniä 
paikallisia avustuksia, esimerkiksi Jyväskylän imetystukiryhmä Jy-
väskylän kaupungilta, Imetyksen tuki ry Helsingin kaupungilta sekä 
sen paikallisryhmät Espoon ja Porvoon kaupungeilta.

Imetyksen tuki käynnisti RAY:n 20 000 eurolla tuella imetystukipu-
helimen kehitysprojektin Maanlaajuinen maitopiiri vuonna 2005.321 
Projekti ei vielä mahdollistanut toimitilojen hankintaa yhdistykselle, 
vaan projektia toteutettiin työntekijän kotitoimistosta käsin.322 Toi-
selle vuodelle yritettiin saada projektin lisäksi myös yleisavustusta 
RAY:ltä, mutta RAY myönsi vain jatkoa projektirahoitukselle, pudot-
taen summan 10 000 euroon.323 Tämä projektirahoitus mahdollisti 
ensimmäistä kertaa osa-aikaisen työntekijän palkkaamisen, vuosille 
2005–2006.324 
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Jo ensimmäisestä projektirahoituksen Imetystukipuhelin 2005-rapor-
tista keväällä 2006 lähtien yhdistys pyrki vaikuttamaan professio-
naaliselta, uskottavalta toimijalta.325 Tämä tuotti tulosta, kun ITU sai 
uuden RAY-projektirahoituksen Imetyksen kuumalinja vuosille 2007–
2009. Projektiin palkattiin vuodelle 2007 osa-aikaiseksi projekti-
päällikkö ja osa-aikainen projektisihteeri. Lisäksi saatiin myös Ter-
veyden edistämisen keskuksen projektirahoitus Imetyksen tietoverkko 
ja tukipaketti, johon palkattiin osa-aikainen projektipäällikkö.326 Täs-
sä vaiheessa vuonna 2007 yhdistykselle myös hankittiin työntekijöi-
tä varten toimistohuone, jonka vuokrasi yhdistystä muutenkin tuke-
nut Sexpo ry.327 

Rahoituskriisi ja vakiintuvan RAY-avustuksen vuodet
Toimintakertomuksen 2009 mukaan yhdistyksen jälkimmäisen pro-
jektikauden lähestyessä loppuaan vuonna 2009 yhdistyksessä tehtiin 
kaksi jatkoprojektien hakemusta. Toukokuussa 2009 maailmanlaajui-
sen taantuman aikaan RAY:n suunnalta kuitenkin viestittiin, ettei pro-
jektihakemus tule menemään läpi, ja RAY:n kiristyneen rahatilanteen 
ja muuttuneiden järjestöavustusten periaatteiden vuoksi ITU:n rahoi-
tus vuodelle 2010 tulee putoamaan nollaan euroon. Yhdistyksen jä-
senistö, työntekijät ja hallituslaiset eivät kuitenkaan tyytyneet tähän, 
vaan panivat kesän ja syksyn 2009 aikana pystyyn ITU:ssa ennennäke-
mättömän aktiivisen lobbaus- ja mediakampanjan, jolla tuotiin esille 
imetyksen vertaistuen tärkeyttä. Kaikki mahdolliset yhteydet toisiin 
järjestöihin ja poliitikkoihin hyödynnettiin lobbaustapaamisilla ja jo-
pa silloinen tasavallan presidentti Tarja Halonen tavattiin. ITU:n tuki-
adressiin kerättiin yli 2000 nimeä. Imetystukipuhelin meni tiettäväs-
ti ensimmäiseen Suomessa tapahtuneeseen vapaaehtoistyön lakkoon 
viikoksi lokakuussa 2009 ja lakon jälkeisellä viikolla tehtiin eduskun-
tatalon portaille 800 vauvansukkaparin installaatio sekä lähetettiin 
kaikille kansanedustajille imetyksen vertaistuen tärkeydestä kertova 
kirje vauvansukan kera. Sukat kerättiin yhdistyksen jäsenistöltä ym-
päri maata ja ne symboloivat jokaista vuoden 2009 aikana vastatuissa 
imetystukipuhelimen puheluissa autettua vauvaa äiteineen.
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Vaikuttamiskampanja tuotti tulosta. Lapsiasiavaltuutettu Maria-Kai-
sa Aula kirjoitti yhdistyksen rahoitusta puoltavan suosituksen 
RAY:lle.328 Peruspalveluministeri Paula Risikko lupasi viedä yhdis-
tyksen viestiä sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälälle. Muut 
sosiaali- ja terveysjärjestöt kirjoittivat suosituskirjeitä ja kaikkien 
eduskuntaryhmien edustajat lupasivat mielenilmauksen yhteydessä 
tukensa yhdistykselle.329  Media tarttui ITU:n tiedotteisiin hanakasti 
taaten ennennäkemättömän laajan medianäkyvyyden yhdistykselle 
kaikissa suurimmissa lehdissä, radiossa ja tv-kanavilla syksyn 2009 
aikana. 

Rahoituspäätöksessään vuodelle 2010 RAY otti ITU:n kohdennetun 
toiminta-avustuksen piiriin, jossa se on pysynyt siitä lähtien. Avus-
tuksen määrä on vaihdellut ja sitä myöten myös yhdistyksen työnte-
kijämäärä on vaihdellut. Aluksi toiminta-avustuksella työllistettiin 
vuonna 2010 kahta osa-aikaista työntekijää, toiminnanjohtajaa ja 
vertaistukipäällikköä.330 Rahoituspohjan kasvaessa on pystytty vuo-
sista 2009–2010 lähtien maksamaan myös vapaaehtoisille esimer-
kiksi kilometrikorvauksia matkakuluista yhdistyksen koulutuksiin 
sekä myöntämään paikallisille imetystukiryhmille vuotuisia avus-
tuksia toimintaansa.331 

Seuraavaksi saatiin vuosille 2011–2013 kohdennetun toimin-
ta-avustuksen lisäksi myös projektiavustus Esteetön imetys, joka 
työllisti yhden kokopäiväisen työntekijän.332 Lisäksi vuosille 2011–
2013 saatiin espoolaisen Sektori-hankkeen kautta osaksi vuotta nel-
jäs työntekijä toimistonhoitajaksi.333 Vuosina 2011–2014 vuokrattiin 
kahta toimistohuonetta, Helsingistä Sexpo ry:ltä ja toista Jyväsky-
lästä.334 Vuonna 2011 yhdistyksen työntekijöistä toiminnanjohtaja ja 
toimistonhoitaja työskentelivät Helsingin toimistolla, kun taas Es-
teetön imetys -projektia johtanut vertaistukipäällikkö sekä vertaistu-
kitoiminnan sihteeri työskentelivät pääosin Jyväskylässä.335 Vuonna 
2012 Helsingin toimistolle tuli töihin myös vertaistukikoordinaat-
tori.336 Vuonna 2014 Helsingin toimistolla työskentelivät kohdenne-
tulla toiminta-avustuksella palkatut toiminnanjohtaja, vertaistuki-
koordinaattori ja järjestösihteeri.337 Vuonna 2015 tuen ja työntekijöi-
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den määrä laajeni nykyiseen neljään työntekijään edellä mainittujen 
työntekijöiden lisäksi koulutuskoordinaattorin aloittaessa huhti-
kuusta lähtien.338 

Yhdistyksen toimintasuunnitelmissa esitettyjen 
tavoitteiden kehitys
Toimintasuunnitelmissa vuosille 2001 ja 2005 mainitaan tavoit-
teeksi toiminnan jatkaminen ja vakiinnuttaminen. Jo vuonna 2001 
painotettiin julkisen rahoituksen etsimistä toiminnalle. Työ tuot-
ti tulosta RAY-projektirahoituksella, joka myönnettiin ensimmäisen 
kerran vuodelle 2005, jonka vuoksi tuolle vuodelle painotettiin eri-
tyisesti imetystukipuhelimen kehittämisprojektia sekä pääkaupun-
kiseudun ulkopuolelle toiminnan levittämistä.339 

Toimintasuunnitelmissa vuosille 2006–2008 mainitaan yhdistyk-
sen pitkän tähtäimen tavoitteeksi se, että kaikissa Suomen sairaa-
loissa olisi käytössä WHO:n Vauvamyönteisyysohjelma.340 Seuraava-
na vuonna eli toimintasuunnitelmassa vuodelle 2008 mainitaan jo 
vielä suurisuuntaisempi pitkän aikavälin tavoite: Imetystalo. Talos-
sa olisi tilat yhdistyksen työntekijöille, vertaistukiryhmille, mutta 
myös ammattilaisvastaanotoille, joissa voisi saada apua vaativiinkin 
imetyshaasteisiin.341 Myös yhteiskunnallinen vaikuttaminen maini- 
taan yhdistyksen tavoit-
teena ja vuosina 2005–
2007 yhteiskunnalliselle 
vaikuttamiselle oli oma 
työryhmänsä yhdistyk-
sessä.342 

Vuodesta 2010 lähtien 
yhdistykselle on myös 
muotoiltu yhdistykselle 
perusarvot, jotka ovat ilo, 
lempeys, inhimillisyys ja tunteiden huomioiminen sekä toiminnan 
lähtökohdiksi yhteistyö, asiantuntijuus, lapsi- ja perhelähtöisyys se-
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kä tukeminen.343 Vuoden 2007 toimintakertomuksessa on luovuttu 
Vauvamyönteisyysohjelman tai Imetystalon kaltaisista konkreetti-
sista tavoitteista ja muotoiltu yhdistykselle yleisemmän tason ta-
voite, joka on käytössä vielä vuonna 2018: ”Imetys on luonteva osa 
arkea ja imettävä äiti arvostettu osa yhteiskuntaa.”344 
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