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Imetyksen tuki ry:n perustehtävä on yksilöllisen imetyksen tukeminen tarjoamalla laadukasta 
vertaistukea ja edistämällä imetysmyönteisiä asenteita yhteiskunnassa. 

Imetyksen tuki ry toimii Suomessa valtakunnallisesti. Yhdistyksen visio on, että yhdistys on 
tunnettu ja luotettu imetystiedon ja -tuen lähde. Unelmana on yhteiskunta, jossa imetys on 
luonteva ja arvokas osa elämää ja jossa jokainen perhe voi imettää toivomallaan tavalla 
sekä saada siihen tarvitsemansa tuen. 

Imetyksen tuki ry:n toiminta pohjautuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja WHO:n  
imetystä koskeviin ohjelmiin. 

Imetyksen tuki ry:n tehtävänä on... 
Tukea perheitä yksilöllisesti ja laadukkaasti imetyksessä ja vanhemmuudessa. 

Turvata vanhempien oikeus riittävään ja oikeaan imetystietoon ja -tukeen sekä lapsen 
oikeus parhaaseen mahdolliseen ravitsemukseen. 

Vahvistaa imetystä luonnollisena osana elämää ja yhteiskuntaa. 

Tehtävää hoitaessaan Imetyksen tuki ry noudattaa sille tärkeitä  
arvoja. Näitä ovat: 

Yhdenvertaisuus. Perustana vertaisuus, moninaisuuden kunnioittaminen, tukea kai-
kenlaisille perheille, kaikenlaiseen imetykseen 

Lähestyttävyys. Helposti lähestyttävä, avoin, läpinäkyvä, perheiden erilaiset tilanteet 
huomioon ottava, joustava 

Luotettavuus. Käytössä viimeisin ja tutkittu tieto, asiantuntijuus, avun tavoitettavuus 
ja saavutettavuus, luottamuksellisuus, vastuullisuus 

Lempeys. Ilo, inhimillisyys ja tunteiden huomioiminen, myötätuntoisuus 
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Tavoitteena kattava ja 
vaikuttava tuki imetykseen 
Imetyksen vertaistukitoiminnan tavoitteena 
on tarjota valtakunnallisesti luotettavaa tie-
toa sekä yksilöllistä ja laadukasta perheläh-
töistä vertaistukea imetykseen. Kun perheet 
saavat tukea imetykseen oikea-aikaisesti, 
saavat vauvat ja lapset nauttia imetyksestä 
pidempään. Tämä vaikuttaa positiivisesti ja 
pitkäkestoisesti sekä lapsen että imettävän 
vanhemman hyvinvointiin. 

Imetyksen vertaistuki on asiantuntevaa ja poh-
jaa tutkittuun sekä kokemusperäiseen tietoon  
imetyksestä. Se lähtee aina tuettavan perheen  
tarpeista ja omista imetystoiveista. Tuen anta-
mista ohjaavat imetystuen eettiset periaatteet  
sekä imetyksen vertaistuen rajaukset. 

Imetyksen tuki ry:n vertaistuen kanavia ovat 
imetystukiryhmät, imetystukipuhelin sekä 
verkkotuki chatissa ja imetystukisovellukses-
sa. Tukikanavissa annettavan tuen mahdollis-
tavat yhdistyksen koulutetut vapaaehtoiset 
imetystukiäidit, jotka tukevat äitejä ja per-
heitä myös perhevalmennuksissa, neuvolois-
sa, synnytyssairaaloissa ja lapsiperheille 
suunnatuissa tapahtumissa ja tapaamisissa. 
Lisäksi lähes kaikki tukiäidit antavat tukea 
omassa lähipiirissään ja verkostoissaan. 

Yhdistyksen tukikanavat on suunniteltu siten, 
että ne mahdollistavat joustavan osallistu-
misen niin tukijoille kuin tuettaville, jotka 
elävät hektistä elämänvaihetta pienten lasten 
vanhempina. Toimimme perheen ehdoilla 
ja vauva saa olla äidin mukana toiminnassa. 
Tukityötä voi tehdä halutessaan kotoa käsin 
verkossa tai puhelimessa. Myös lasten otta-
minen mukaan tukiryhmän tapaamisiin on 
useimmiten mahdollista. 

Imetystukiryhmistä 
imetystukea kasvotusten 
Imetystukiryhmä, joillakin paikkakunnilla  
maitokahvila tai imetyskahvila, on avoin,  
odottaville ja imettäville äideille sekä heidän  
läheisilleen tarkoitettu vertaistuellinen tapaa-
mispaikka, joissa voi keskustella luottamuk-
sellisesti imetykseen ja lapsiperhe-elämään  
liittyvistä asioista. Ryhmää ohjaavat yhdistyk-
sen kouluttamat vapaaehtoiset imetystukiäidit. 

Imetystukiryhmissä yleisimmin esiin nou-
sevat aiheet, joihin kävijät toivovat tukea, 

ovat imetyskipu ja imuotepulmat, imetetyn 
vauvan käyttäytymiseen ja kehittymiseen 
liittyvät kysymykset, rintaraivarit ja lakkoilu 
sekä kasvun haasteet. Vauvan uni ja äidin 
jaksaminen sekä kiinteiden aloittaminen ovat 
myös yleisiä keskustelunaiheita. Vapaaeh-
toisten antaman palautteen mukaan ryhmissä 
kävijöiden puheissa nousee usein esille terve-
ydenhuollosta saatu riittämätön tai suosituk-
siin nähden ristiriitainen tuki ja ohjaus. 

Viime vuosina paikallisia imetystukiryh-
miä on ollut keskimäärin vuosittain 40–50.  
Ryhmien lukumäärä vaihtelee paljonkin, sillä  
siihen vaikuttaa vapaaehtoisten imetystukiäi-
tien oma kiireinen elämäntilanne. Vuosi 2020  
oli imetystukiryhmien näkökulmasta erityisen  

haastava, sillä suurin osa kasvokkain tapahtu-
vasta ryhmätoiminnasta jouduttiin perumaan  
koronavirusepidemian vuoksi. Kasvokkain jär-
jestettävien ryhmien sijaan yhdistys käynnisti  
Imetystreft verkossa. Imetystreft saivat pal-
jon hyvää palautetta ja niitä jatketaan perin-
teisen ryhmätoiminnan rinnalla vuonna 2021.  
Samoin jatketaan pienimuotoisesti vuonna  
2020 pilotoituja imettävien vanhempien  
ryhmätapaamisia verkossa. Näissä samassa  
elämäntilanteessa olevat vanhemmat (esim.  
pienten vauvojen äidit) tapaavat verkossa  
suljetussa ryhmässä 3–5 kertaa. 

Koska ryhmien toiminta oli käytännössä tau-
olla vuoden 2020, keskitytään vuonna 2021 
siihen, että ryhmät ja niissä toimivat vapaa-
ehtoiset saavat tukea ryhmien uudelleen 
käynnistämiseen. Tavoitteena on, että vuoden 
aikana toimintansa käynnistää uudelleen 30 
ryhmää. 

Imetystukiryhmien lisäksi tarkoitus on vuon-
na 2021 käynnistää uudelleen imetysval-
mennukset yhteistyössä neuvoloiden kanssa 
sekä imetystukiäitien vierailut sairaaloiden 

Imetystukiäiti on vapaaehtoinen, 
koulutettu vertaistukija. 
Hänellä on omakohtaista 
kokemusta imetyksestä. 
Hän on saanut tehtäväänsä 
koulutuksen ja on sitoutunut 
imetystuen eettisiin periaatteisiin. 
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synnytysvuodeosoastoille. Lisäksi toiveena 
on, että paikalliset imetystukiryhmät voivat 
tauon jälkeen näkyä erilaisissa lapsiperheille 
suunnatuissa kerhoissa ja tilaisuuksissa. 

Paikallisten tukiryhmien yhteistyöverkostojen  
vahvistamiseen kiinnitetään vuonna 2021 eri-
tyistä huomiota ja sitä tuetaan jalkauttamalla  
ohjeistus, joka paikallisen yhteistyön rakenta-
miseen on laadittu syksyn 2020 aikana. 

Imetystukipuhelin mahdollistaa  
tukemisen haastavissakin tilan-
teissa 
Imetystukipuhelin päivystää viikoittain 2–3 
kertaa. Vuonna 2021 puhelimen toimintaa ja 
jatkoa arvioidaan erityisesti suhteessa uuteen 
imetystukisovellukseen, joka myös mahdol-
listaa äänipuhelut. 

Yleisesti ottaen puhelintuki vaatii niin 
tukijalta kuin soittajalta rohkeutta. Tuki on 
nopeatempoista, vaatii hyviä tukemisen taito-
ja ja vankan imetystietopohjan. Puhelimen 
vahvuus kuitenkin on, että sen kautta per-
heen imetystilanne on mahdollista kartoittaa 
nopeasti ja kattavasti. Tuki voi myös saada 
syvemmän ulottuvuuden kuin chatissa, jossa 
tukiäidin äänensävyt ja reaktiot eivät aina 
välity tuettavalle äidille selkeästi, tai päin-
vastoin. Puhelintuki on monelle tukiäidille 
kuin “livetukea kotisohvalta”. 

Monipuolista ja joustavaa tukea 
imetykseen verkossa 
Yhdistyksen verkkotuen kokonaisuuteen kuu-
luvat tukimuodoista tiedottava ja monipuolista  
imetystietoa sisältävä www.imetys.f-verkko-
palvelu, anonyymit ImetysChat ja imetystu-
kisovellus, pääosin imetystubeäidin videoita  
julkaiseva YouTube-kanava sekä Facebookissa  
toimiva sosiaalisen median imetystukiyhteisö. 

Matalan kynnyksen imetystukea 
chatista ja sovelluksesta 
ImetysChat on vakiinnuttanut toimintansa 
yhtenä verkkotuen muodoista. Se on Suo-
men suurimpia vapaaehtoisvoimin toimivia 
tukichatteja. Chatissa keskustellaan tukiäidin 
kanssa kahden kesken, anonyymisti. Chat-tu-
ki on helposti saatavilla ja monelle äidille 
luonteva tapa pyytää ja saada tukea. Se on 
myös vapaaehtoisille tukiäideille sujuva tapa 
antaa tukea osana usein omaa, kiireistä arkea. 

Vuonna 2021 tavoite on, että Chat on auki 3 
päivänä viikossa. Lisäksi panostetaan siihen, 
että osassa Chat päivystyksiä tukea voitai-
siin antaa myös englanniksi, ruotsiksi sekä 
arabiaksi.  

Vuoden 2020 syksyllä julkaistiin imetys-
tukisovellus, jossa tukea voi antaa ja saada  
nopeasti ja joustavasti. Tukiäidit kirjautuvat  
sovellukseen, jonka jälkeen he voivat päi-
vystää omien aikataulujen ja kiireisen arjen  
keskellä joustavasti heille sopivina ajankohti-
na. Tukea tarvitseva ja etsivä perhe puolestaan  
voi kirjautumatta etsiä sovelluksesta päivys-
tävää/vapaana olevaa tukiäitiä ja olla häneen  
yhteydessä joko viestillä tai puhelimitse. Tuki  
on anonyymiä ja keskustelua voi halutessaan  
jatkaa ja käydä aina saman tukiäidin kanssa. 

Vuonna 2021 keskitytään erityisesti sovel-
luksen vakiinnuttamiseen tukikanavana. 
Tämä tarkoittaa, että sovelluksen käyttöön 
perehdytetään riittävä määrä tukiäitejä ja että 
sovelluksesta viestitään aktiivisesti perheille 
käyttäjien tavoittamiseksi. Sovellusta myös 
kehitetään edelleen palautteen pohjalta. 

Vertaistukea turvallisesti 
Facebookissa 
Imetystukisovelluksen käyttöönotto tarkoit-
taa, että tukiäideille suunnatut tukipyynnöt 
pyritään karsimaan yhdistyksen ylläpitä-
mästä Facebookin vertaistukiryhmästä, joka 
on kasvanut entisestään 42 811 jäsenen 

www.imetys.fi-verkko


Imetyksen tuki ry:n toimintasuunnitelma 2021  

 

  
  

 
 

 

yhteisöksi. Ryhmä suunnataan vahvemmin 
vanhempien väliseen vertaistukeen. Ryhmän 
moderointia jatketaan ja samoin vuonna 
2020 omaksuttua käytäntöä, jossa tukiäidit 
hyväksyvät pääosan ryhmän julkaisuista en-
nakkoon. Näin ryhmässä annettujen neuvojen 
turvallisuutta voidaan valvoa ja vanhemmat 
saadaan ohjattua oikean tiedon äärelle tai 
sopivaan tukimuotoon. 

Muutoin sosiaalisessa mediassa yhdistys 
jatkaa imetystuen tarjoamista myös YouTu-
bessa, jossa yhdistyksen kouluttama imetys-
tubeäiti kertoo omasta imetysmatkastaan ja 
käy läpi imetyksen eri vaiheita ja niihin 
mahdollisesti liittyviä haasteita. 

Imetys.f – kattava verkkopalv elu  
imetyksen ja vanhemmuuden  
tukena 
Imetyksen verkkotuen kokonaisuuteen  
kuuluu myös www.imetys.f -verkkopalvelu.  
Imetys.f -palvelu sisältää kattavasti tietoa  
imetyksestä, sen vaiheista ja mahdollisista  

haasteista ratkaisuehdotuksineen. Palve-
lussa on vuonna 2020 ollut kuukaudessa  
keskimäärin yli 100 000 vierailua. Palvelun  
sisällöt ovat laajasti myös ammattilaisten  
käytössä. 

Imetys.f -uudistettiin syksyn 2020 aikana. 
Uudistuksen tarkoituksena oli selkeyttää ja 
muokata imetys.f-sivustosta verkkopalvelu, 
joka palvelee käyttäjiä helpommin, räätälöi-
dymmin ja saavutettavammin. Myös 
verkkopalvelun visuaalinen ilme uudistet-
tiin, jotta se vastaa paremmin nykykäyttäjien 
toiveita ja luo imetyksestä sekä sen mahdol-
listen haasteiden ratkaisemisesta positiivi-
semman kuvan. 

Verkkopalvelun kehitystyötä jatketaan 
vuonna 2021. Tieto- ja tukisisältöjä päivite-
tään vastaamaan mahdollisimman hyvin eri 
kohderyhmien tarpeita ja uusimpia tutki-
mustuloksia ja -kansallisia imetystä koskevia 
linjauksia. Myös palvelun saavutettavuutta ja 
siihen rakennettuja palvelupolkuja paranne-
taan saadun palautteen pohjalta. 

Laadukkaat koulutukset ja tuki 
vaikuttavan vertaistuen taustalla 
Imetyksen tuki ry järjestää imetystukiäideille 
ja yhdistyksen vapaaehtoistoiminnasta kiin-
nostuneille koulutuksia, joiden tarkoituksena 
on kouluttaa yhdistyksen toimintaan uusia 
vapaaehtoisia tukiäitejä, ylläpitää tiedollista 
imetysosaamista sekä kehittää tukemisen ja 
vuorovaikutuksen taitoja. Koulutukset ovat 
tärkeä osa tukiäideille annettavaa tukea, ja 
niistä kerätty palaute on arvokas työkalu 
toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä. 

“Parasta antia oli selkeän 
faktatiedon saaminen ja 
imetystiedon vahvistaminen 
oman kokemuksen rinnalle.” 

Imetystuen koulutuksista 
valmiudet imetystukiäitinä 
toimimiseen 
Kaikki uudet vapaaehtoiseksi imetystukiäi-
diksi haluavat henkilöt käyvät peruskou-
lutuksen, Imetystuen peruskurssin. Kurssi 

antaa hyvän perustietopohjan imetyksestä 
sekä valmentaa yhdistyksen vapaaehtoisena 
toimimiseen. Kurssin jälkeen on mahdol-
lista päästä mukaan vertaistukitoimintaan. 
Vuonna 2021 panostetaan erityisesti perus-
kurssien järjestämiseen, sillä peruskursseja 
järjestettiin koronavirusepidemian vuoksi 
vuonna 2020 vain muutamia. Vuonna 2021 
tavoitteena on järjestää 11 peruskurssia 
ympäri Suomen. Lisäksi peruskurssin sisältöä 
kehitetään siten, että osa peruskurssin sisäl-
löistä ja läsnäoloa vaativista päivistä 
siirretään verkkoon. 

Imetystuen jatkokurssi on toiminnassa mu-
kana oleville imetystukiäideille tarkoitettu 
syventävä koulutus, joka tarjoaa työkaluja 
vertaistukijana kasvamiseen. Koulutus si-
sältää syventävää tietoa imetyksestä, vuoro-
vaikutustaitoja sekä ohjatun harjoittelun eri 
tukimuodoissa ja siihen valmentautumista. 
Vuonna 2021 vanhanmallinen jatkokurssi 
korvataan kokonaan uudenmuotoisella jat-
kokoulutuksella, joka on monimuotoisempi 
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ja jonka toteutuksessa hyödynnetään verkon 
tarjoamia mahdollisuuksia. Joustavampi tapa 
jatkokouluttautua on osoittautunut tukiäi-
tien näkökulmasta tarpeelliseksi. Tukiäitien 
elämäntilanne on erityisen kiireinen ja siitä 
irrottautuminen fyysisiin koulutuksiin ei 
aina ole helppoa. 

Kaikkiin koulutuksiin kuuluvat oleellisena 
osana niitä varten luodut koulutusmateri-
aalit. Tukimuotojen ja toimintaympäristön 

kehitys vaatii, että koulutuksia ja niiden ma-
teriaaleja kehitetään joustavasti aina tarpeen 
tullen. Koulutusmateriaalien kehittäminen 
onkin jatkuva prosessi, jossa hyödynnetään 
tuoreinta tutkimustietoa ja koulutuksista 
kerättyä palautetta. 

“Kurssin runko on erittäin hyvin laadittu. 
Opetuspäivät sujuivat leppoisasti asioita 
läpi käyden, kun tehtävät vaihtuivat ja 
välissä kuultiin kurssilaisten omia 
kokemuksia ja peilattiin tietoa niihin.” 

Kouluttajat ja mentorit 
vahvistavat yhdistyksen 
vapaaehtoistoimintaa 
Yhdistyksen kursseilla kouluttaville ja koulut-
tamisesta kiinnostuneille imetystukiäideille  
järjestetään vuosittain kaksipäiväinen kou-
luttajakoulutus. Osana kouluttajakoulutusta  
koulutetaan myös mentoreita, jotka toimivat  
mentorointiryhmissä vasta vapaaehtoistoimin-
nan taipaleen aloittaneiden tukiäitien tukena. 

Mentorointi on Imetyksen tuki ry:ssä suh-
teellisen uusi vapaaehtoisten tukemisen 
muoto. Mentorointi on tarkoitettu uusille 
tukiäideille ja mentorointiryhmä voidaan 
käynnistää paikkakunnalla pian peruskurssin 
päättymisen jälkeen. Mentoroinnin tavoit-
teena on auttaa uutta tukiäitiä pääsemään 
mukaan toimintaan, huojentaa alun epävar-
muutta, helpottaa alueen uusien ja vanho-
jen vapaaehtoisten yhteistyötä sekä antaa 
työkaluja itsetuntemuksen kehittämiseen. 
Vuonna 2021 mentorointitoimintaa kehite-
tään saadun palautteen pohjalta. Lisäksi sen 
sisältöä muokataan, jotta se taipuu paremmin 
myös verkossa järjestettäviin ryhmiin. Pääosa 
mentorointiryhmistä tullaan vuonna 2021 
järjestämään verkossa. 

Erilaiset perehdytykset ja 
työntekijöiden tuki madaltavat 
kynnystä heittäytyä tukityöhön 
Yhdistyksen koordinaattorit perehdyttävät 
tukiäitejä chat-tukemiseen chat-alustalla 
toteutetuilla minikoulutuksilla. Etäkoulutus 
mahdollistaa osallistumisen jokaiselle kiin-
nostuneelle kotisohvalta käsin. Chat-perehdy-
tyksiä järjestetään vuonna 2021 tavalliseen 
tapaan lähes kuukausittain tai aina tarpeen 
mukaan. 

Muita perehdytyksiä järjestetään etäyhteyk-
sin esimerkiksi Facebook-ryhmässä ennak-
kohyväksyntää tekeville tukiäideille, ryhmän 
moderaattoreille ja imetystrefejä verkossa 
järjestäville tukiäideille. 

Ennalta suunniteltujen ja sovittujen perehdy-
tysten lisäksi työntekijät ovat vapaaehtoisten  
tukena joka päivä. Tätä edellyttää vapaaeh-
toisten tukiäitien ja tukikontaktien määrä sekä  
tukikontaktien lisääntynyt haasteellisuus.  
Tukiäitien hoidettavaksi tulee yhä enemmän  
niin kutsuttuja “punaisia tukikontakteja”,  
joiden hoitamiseen tai edelleen ohjaamiseen  
sekä käsittelemiseen tukiäidit tarvitsevat  
työntekijöiden tukea. Työntekijät tarjoavat  
vapaaehtoisille tukea puhelimitse, myös  
tiettyinä päivystysaikoina, sähköpostilla sekä  
työnohjauksellisissa ryhmissä, joita pidetään  
vuonna 2021 verkkomuotoisena. Työntekijät  
ovat läsnä myös Facebookin imetystukiäitien  
ryhmässä, jossa tukiäidit antavat toisilleen  
neuvoja ja vaihtavat kokemuksia. 

Lisäksi koordinaattorit jatkavat vuonna 
2021 tukiäitien vapaamuotoisia keskusteluja 
verkossa. Näillä tapaamisilla ylläpidetään 
mukavaa yhteishenkeä tukiäitiyhteisössä. 

Tukiäitipäivät ja -treft tuen, 
tiedon ja ilon lähteinä 
Tukiäitipäivät ovat vapaaehtoisten keskuu-
dessa odotettu kaksipäiväinen täydennys-
koulutustapahtuma, joka kokoaa yhteen 
yhdistyksen imetystukiäitejä ympäri Suomen 
oppimaan uutta, verkostoitumaan toisten 
kanssa sekä virkistäytymään hyvässä seu-
rassa. Tukiäitipäivät järjestetään tavallisesti 
kaksi kertaa vuodessa. 

Tukiäititreft puolestaan ovat vapaaehtoisten 
itse järjestämä paikallinen tai alueellinen 
tapaaminen, joka keskittyy paikallistoimin-
nan suunnitteluun ja kehittämiseen sekä 
tukiäitien keskinäiseen tukeen ja virkistäyty-



Imetyksen tuki ry:n toimintasuunnitelma 2021  

  

miseen. Tukiäititrefen suosio on kasvanut 
vuosi vuodelta ja niitä pidetään noin 8–13 kpl 
vuosittain. 

Vuonna 2020 yhdistys joutui perumaan koro-
navirusepidemian vuoksi molemmat suunni-

tellut tukiäitipäivät sekä lähes kaikki tukiäi-
titreft. Syksyn tukiäitipäivien sijaan tosin 
järjestettiin yksipäiväinen voimaannuttava 
retki Nuuksioon. Vuonna 2021 tavoitteena on 
järjestää sekä tukiäitipäivät että tukiäititreft 
normaaliin tapaan. 

Yhteistyöllä imetystä eteenpäin 
Imetyksen tuki ry tekee yhteistyötä eri 
tahojen kanssa niin valtakunnallisesti kuin 
paikallisestikin. Yhdistys on hyvin tunnettu 
ja luotettu sosiaali- ja terveysalan toimijoi-
den keskuudessa. Yhteistyötä ja tunnettuutta 
pyritään edelleen lisäämään myös lapsi- ja 
perhejärjestöjen piirissä. 

Terveydenhuollon rinnalla 
imetystä tukemassa 
Imetyksen tuki ry tekee yhteistyötä neu-
voloiden, synnytyssairaaloiden, oppilaitosten 
ja muiden imetykseen liittyvien julkisen 
terveydenhuollon toimijoiden kanssa liittyen 
imetystuen- ja ohjauksen kehittämiseen. 

Yhteistyön tavoitteena on lisätä terveyden-
huollon tietoisuutta imetyksen vertaistuen 
merkityksestä ja toiminnasta sekä Imetyksen 
tuki ry:n materiaaleista. Tärkeässä roolissa on 
myös vertaistukityössä esiin nousevien nä-
kökulmien ja teemojen tuominen terveyden-
huollon imetystoimijoiden kanssa käytävään 
keskusteluun. 

Vuonna 2021 yhteistyötä jatketaan terve-
ydenhuollon kanssa tavalliseen tapaan. 
Yhdistys on osa HUS:in ja Uudenmaan kun-
tien sekä Oulun seudun imetystoimijoiden 
verkostoja. Uutena yhteistyöverkostona on 
kansallisen imetyksen edistämisen seuranta-
ryhmä, jonka jäsenenä yhdistys aloittaa vuo-
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den 2021 alusta. Seurantaryhmän toimintaa 
koordinoi THL. 

Erityisenä painopisteenä yhteistyössä 
vuoden aikana ovat neuvolat ja neuvoloiden 
terveydenhoitajat. Heitä tavoitellaan niin 
tapahtumissa, materiaalein kuin paikalli-
sen yhteistyön keinoin. Paikallistoimin-
nan koordinaattori tukee ryhmiä ja niiden 
vapaaehtoisia yhteistyösuhteiden rakentami-
sessa ja tiivistämisessä neuvoloiden kanssa 
paikallisesti. Yhdistys osallistuu myös THL:n 
järjestämille Neuvolapäiville sekä Terveyden-
hoitajapäiville. 

Järjestöyhteistyössä on voimaa 

Imetyksen tuki jatkaa vuonna 2021 ime-
tyksen edistämiseen ja imetystuen kehittä-
miseen liittyvää yhteistyötä kansallisessa 
imetyksen edistämisen verkostossa, johon 
kuuluvat sen lisäksi Ensi- ja turvakotien 
liitto (ETKL), Folkhälsan, Helsingin ja Uuden-
maan sairaanhoitopiiri, Suomen kätilöliitto 
ry, Suomen Terveydenhoitajaliitto ry ja Te-
hyn terveydenhoitajajaosto. Verkoston suurin 
yhteinen ponnistus on myös vuonna 2021 
järjestettävä imetysviikon seminaari, joka 
kokoaa ajankohtaisen imetystiedon äärelle 
terveydenhuollon asiantuntijat, imetyksen 
vertaistukijat ja perheet. 

Muuta järjestöyhteistyötä yhdistys tekee 
vuonna 2021 Suomen monikkoperheet ry:n 
kanssa imetyksen edistämiseksi kaksos- ja 
muissa monikkovauvaperheissä, Sateenkaa-
riperheet ry:n kanssa sateenkaariperheiden 
imetyksen tukemiseksi, ETKL:n stressistä 
säätelyyn hankkeen ohjausryhmän sekä 
vauvaosaajien verkoston puitteissa sekä 
Loisto Setlementti ry:n nuorten perheiden 
Silmu-toiminnan kanssa. Lisäksi yhdistys 
osallistuu SOSTE:n terveyden edistämisen 
työryhmän ja eduskunnan turvallisen odotus- 
ja vauva-aika työryhmän toimintaan. Yhdis-
tys on myös Väestöliiton ja Kansalaisareenan 
jäsen ja tekee yhteistyötä näiden järjestöjen 
kanssa jäsenyyden puitteissa. 

Yhteistyö oppilaitosten kanssa  
luo kosketuspintaa tulevaisuu-
den ammattilaisiin 

Imetyksen tuki ry jatkaa yhteistyötä Metro-
polia AMK:n kanssa ja on mukana sen 
järjestämässä imetyskouluttajakoulutuksessa. 
Lisäksi oppilaitosyhteistyötä tehdään eri am-
mattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa 
opinnäyte- ja projektitöiden tiimoilta. 

Paikalliset yhteistyöverkostot 
lisäävät imetystuen 
saavutettavuutta 
Imetyksen tuki ry jatkaa yhteistyötä paikal-
lisesti vuonna 2021 mm. Jyväskylän Imetys-
tukiryhmä ry:n, Hämeenlinnan Imetysryhmä 
ry:n, Keski-Suomen monikkoperheet ry:n, 
Suojasa ry:n, Lapsis ry:n, Loisto Setlementin, 
Aktiivinen synnytys ry:n, Tampereen Na-
papiiri ry:n, Allergialapset ry:n, Kiintymys-
vanhemmuusperheet ry:n, Kodin kestot ry:n, 
Äidit irti synnytysmasennuksesta ry:n, Folk-
hälsanin, Mannerheimin lastensuojeluliiton 
paikallisyhdistysten ja paikallisten Ensi- ja 
turvakotiyhdistysten kanssa. Imetystukiryh-
mät ja tukiäidit tekevät monipuolista yhteis-
työtä neuvoloiden, synnytyssairaaloiden ja 
imetyspoliklinikoiden kanssa. Lisäksi yhteis-
työtä tehdään kuntien varhaiskasvatuspalve-
lujen, seurakuntien lapsityön, oppilaitosten, 
paikallisten kätilöyhdistysten ja lapsiperhe-
toimintaa organisoivien yhdistysten kanssa. 
Yhteistyötä tehdään myös synnytysdoulien ja 
kantoliina- ja allergiatukihenkilöiden kanssa. 

Paikallisen yhteistyön muotoja ovat esimer-
kiksi erilaiset teemapäivät ja tempaukset, 
perhevalmennukset ja perhevalmennusmes-
sut sekä Imetyksen tuen esittelypöydän tai 
imetyspisteen emännöinti tapahtumissa. 
Koronavirusepidemia ja sen hillitsemiseksi 
asetetut rajoitukset hankaloittivat paikallista 
yhteistyötä kuluvana vuonna muun muassa 
erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin osal-
listumisen osalta. Toiveena on, että yhteistyö 
normalisoituu vuoden 2021 aikana. 
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Tekoja imetysmyönteisen  
Suomen eteen 
Imetyksen vertaistukitoiminnan rinnalla 
Imetyksen tuki ry pyrkii strategiansa mu-
kaisesti edistämään imetysmyönteisyyttä ja 
imetysmyönteisiä asenteita Suomessa. Tämä 
tarkoittaa, että yhdistys viestii aktiivisesti ja 
myönteisellä tavalla imetyksestä sekä ottaa 
tarvittaessa kantaa imetyksen puolesta ja 
sitä 
esillä pitäen. Lisäksi yhdistys kutsuu 
toimintansa tueksi jäseniä, jotka osallistu-
vat yhdistyksen päätöksentekoon ja voivat 
omalta osaltaan ja omassa lähiympäristös-
sään viestiä ja toimia imetyksen näkyväksi 
tekemisen ja edistämisen puolesta. 

Vaikuttavaa viestintää 

Imetyksen tuki ry:n arkipäiväisiä viestintä-
kanavia ovat Imetys.f -verkkopalvelu sekä 
yhdistyksen Facebook-, Twitter- ja Insta-
gram-sivut. Yhdistyksen YouTube-kanaval-
la julkaistaan pääasiassa imetystubeäidin 
videoita. Vuonna 2021 tavoitteena on, että 
jokainen sosiaalisen median kanava toimii 
aktiivisesti ja palvelee sille luontaista kohde-
ryhmää. Arkipäivässä tapahtuvan viestinnän 
lisäksi yhdistys laatii lehdistötiedotteita ja 
kannanottoja sekä julkaisee kaksi kertaa vuo-
dessa ilmestyvää Imetysuutisia-lehteä. 
Imetysuutisia-lehti on ainoa imetysaiheinen 
lehti Suomessa. Imetysuutisia on positiivi-
nen imetyksen, imetystuen, imetysmyöntei-
syyden ja imetyksen edistämisen äänenkan-
nattaja, jossa imetystä käsitellään luontevana 
osana vanhemmuutta ja lapsiperheen elämää. 
Imetysuutisia-lehteä tehdään pääasiassa 
vapaaehtoisvoimin, mutta päätoimittajalle ja 
toimitussihteerille maksetaan palkkio, ja tait-
topalvelut ostetaan ulkopuolelta. Yhdistyksen 
jäsenet saavat lehden jäsenetuna. Jäsenille 
lähetetään 4 kertaa vuodessa myös sähköinen 
Itunen-uutiskirje. 

Yhdistys tuottaa toimintansa tueksi erilaisia 
materiaaleja, joista suurin osa on koulu-
tus-, tieto- ja vertaistukimateriaaleja sekä 
vertaistuesta ja paikallisista imetystuki-
ryhmistä kertovia esitteitä. Materiaaleja on 
sekä sähköisessä että painetussa muodossa. 
Vuonna 2021 painatetaan lisää yhdistyksen 
tietomateriaaleja, tietopisaroita. Lisäksi 
suunnitellaan, taitetaan ja osin painatetaan 
ryhmätoimintaan sopivia työkaluja, menetel-
miä ja teemasisältöjä. 

Mikäli yhdistyksen oma varainhankinta 
sallii, yhdistys voi tuottaa myös muuta ime-
tyksen edistämiseen ja näkyväksi tekemiseen 
liittyvää materiaalia erilaisissa muodoissa 

Vahvaa vaikuttamista   
imetyksen puolesta
Imetyksen puolesta tehtävä vaikuttamistyö  
sisältää imetyksen ja sen merkityksen näky-
väksi tekemistä eri yhteyksissä. Se on myös  
imetyksen moninaisuuden esille tuomista.  
Yhdistys sekä sen vapaaehtoiset ja jäsenet  
seuraavat muun muassa Lapsen oikeuksien  
sopimuksen 24 artiklan, Kansallisen imetyk-
sen edistämisen toimintaohjelman, korvike-
koodin sekä neuvola- ja lastenruoka-asetuksen  
toteutumista. Lisäksi he kiinnittävät huomiota  
vauvaperheille suunnatun imetysohjauksen  
laatuun. Imettävillä vanhemmilla on Lapsen  
oikeuksien sopimuksen mukaan oikeus saada  
riittävästi tietoa imetyksen tueksi. Tämä  
toteutuu Suomessa vaihtelevasti. 

Vaikuttamistoiminnan tavoitteena on myös 
voimaannuttaa imettäviä vanhempia ja edis-
tää heidän mahdollisuuksiaan saada tietoon 
ja asianmukaiseen koulutukseen perustuvaa, 
laadukasta imetysohjausta terveydenhuollon 
ammattilaisilta. 

Vuonna 2021 keskitytään siihen, että vapaa-
ehtoisilla ja jäsenillä on työkaluja paikalli-
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seen vaikuttamistyöhön imetyksen edistä-
miseksi. Tätä varten yhdistykselle tarvitaan 
vuosittainen vaikuttamistyön suunnitelma, 
johon vaikuttamistavoitteet on kirjattu. 
Lisäksi vuoden aikana tehdään korvikekoo-
din sisältöä ja merkitystä tutuksi viestimällä 
aktiivisesti sekä kehittämällä tapoja seurata 
korvikekoodin toteutumista. 

Imetysviikolla ja teemapäivinä 
tehdään imetystä näkyväksi 
Suomessa Imetysviikkoa vietetään vuosittain 
lokakuussa viikolla 40. Viikko pohjautuu Kan-
sainväliselle Imetysviikolle, jota vietetään 
elokuun alussa sekä sen teeman ympärille. 
Imetysviikko näkyy monenlaisina tapahtumi-
na ympäri Suomea. Viikon päätapahtumana 
järjestetään Kansallisen imetysviikon semi-
naari Helsingissä. Imetysviikolla myönne-
tään myös imetyksen edistämisen palkinto. 

Vuonna 2021 tavoitteena on järjestää edel-
leen laadukas imetysviikon seminaari sekä 

näkyvä tempaus tai kampanja imetyksen tai 
sen näkyväksi tekemisen puolesta. Tempaus 
suunnitellaan yhdessä vapaaehtoisten kanssa. 
Myös viikon aikana näkyvällä ja aktiivisella 
viestinnällä on oma vahva roolinsa. Lisäksi 
tavoitteena on, että imetysviikko näkyy hyvin 
myös paikallisesti. Kuluvana vuonna paikal-
lista näkyvyyttä esimerkiksi tapahtumien 
muodossa, hankaloitti koronavirusepidemia, 
joka toivottavasti väistyy vuoden 2021 aika-
na. 

Samoin kuin kuluvana vuonna, tavoitteena 
vuonna 2021 on nostaa imetystä esille osana 
eri teemapäiviä ja -viikkoja. Tällaisia ovat esi-
merkiksi Vauvan päivä, kestävän kehityksen 
viikko ja maailman ympäristöpäivä, sateen-
kaariperheiden päivä, maailman perhepäivä, 
Pride-viikko, isovanhempien päivä sekä 
maailman terveyspäivä. 
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Hallinto  
ja talous 
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Päätöksenteko 
Yhdistyksen ylin päättävä elin on jäsenko-
kous. Jäsenkokous pidetään kaksi kertaa 
vuodessa, kerran keväällä ja kerran syksyllä. 
Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinai-
sella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja 
kunniajäsenellä on yksi ääni. Vuoden 2020 
syksyllä yhdistyksessä on 722 jäsentä ja 53 
kannatusjäsentä. 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon 
kuuluu puheenjohtaja ja 4–6 muuta varsi-

naista jäsentä sekä 2 varajäsentä. Puheenjoh-
taja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 
Yhdistyksen hallituksen jäsenet valitaan 
kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että puo-
let on vuorollaan erovuorossa. Ensimmäisellä 
kerralla 
määrätään erovuoro arvalla. Hallituksen 
toimikausi on kalenterivuosi. 

Henkilöstö ja muut palvelut 
Vuonna 2021 henkilöstöön kuuluvat 100 % 
työajalla työskentelevät toiminnanjohtaja ja 
paikallistoiminnan koordinaattori sekä 80 % 
työajalla työskentelevät vertaistukikoordi-
naattori, koulutuskoordinaattori ja järjestö-
sihteeri. Vuodelle 2021 on haettu korotettua 
avustusta vertaistukikoordinaattorin ja kou-
lutuskoordinaattorin työajan kasvattamiseksi 
täyteen työaikaan, eli 100 prosenttiin. 

Vakituisen henkilökunnan lisäksi osa vapaa-
ehtoisista imetystukiäideistä toimii kurssien 

kouluttajina ja ryhmien mentoreina. Koulut-
tajille ja mentoreille maksetaan tästä työstä 
tuntipalkkio. Tarvittaessa käytetään myös las-
tenhoitajia ja muita tilapäisiä työntekijöitä. 

Taloushallintopalvelut, graafset palvelut, 
tietotekniikkatuki, työnohjaus yms. palvelut 
ostetaan ulkopuolisilta palveluntuottajilta. 
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Talous ja varainhankinta 
Imetyksen tuki ry:n toteuttamaa imetyksen 
vertaistukea rahoittaa pääasiassa sosiaali- ja 
terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla. Vuo-
delle 2021 yhdistys hakee sosiaali- ja terveys-
järjestöjen avustuskeskukselta (STEA) 308 
250 euroa kohdennettua toiminta-avustusta. 
Avustus on tarkoitettu imetyksen edistämi-
seen ja tukemiseen vertaistukitoiminnalla 
sekä tietoa ja tukimateriaaleja tuottamalla. 
Yhdistys on myös vuosittain saanut avustus-
ta toimintaansa joiltakin kunnilta, mm. Hel-
sinki, Espoo, Kouvola, Porvoo, Vantaa, Oulu, 
Lahti ja Lappeenranta. Näiltä ja mahdollisesti 
myös muilta kaupungeilta haetaan avustus-
ta myös vuonna 2021. Lisäksi avustuksia 
voidaan hakea muilta soveltuvilta tahoilta, 
esimerkiksi säätiöiltä. 

Imetyksen tuki ry pyrkii strategiansa mukai-
sesti vuonna 2021 vahvistamaan rahoitus-

pohjaansa ja myös omarahoituksen osuutta. 
Yhdistyksen omaan varainhankintaan sisäl-
tyvät koulutustuotot ja osallistumismaksut, 
tuotemyynnistä saatavat tulot, jäsenmaksut 
sekä Imetysuutisia -lehden mainostuotot ja 
tilausmaksut. 

Vuonna 2021 yhdistys pyrkii lisäämään 
omaa varainhankintaa erityisesti paranta-
malla kannatustuotevalikoimaa ja niiden 
markkinointia ja myyntiä sekä hankkimalla 
lahjoituksia. Lahjoitusten pyytäminen on 
yhdistyksessä nyt mahdollista, kun sillä on 
toistaiseksi voimassa oleva rahankeräyslupa. 
Lisäksi yrityksiä lähestytään ja kannustetaan 
liittymään yhdistyksen yhteisöjäseniksi ja 
näin tukemaan yhdistyksen toimintaa. 

Yhdistyksen talousarvio vuodelle 2021 on 
tämän toimintasuunnitelman liitteenä. 

Toimitilat 
Imetyksen tuki ry:n toimisto on Helsingissä 
osoitteessa Karjalankatu 2 A, 00520 Helsinki. 
Toimistoon kuuluu kaksi työhuonetta sekä 
käyttöoikeus kokous- ja neuvottelutiloihin. 
Toimiston tilat on vuokrattu Suomen 4H-lii-
tolta. 

Kurssit, koulutukset ja muut tapahtumat 
järjestetään esimerkiksi kaupunkien leikki-
puistoissa, avoimien päiväkotien tiloissa tai 
yhteistyöjärjestöjen tiloissa. Imetyksen tuki 
ry:n toimiston tiloja käytetään kokousten ja 
koulutusten järjestämiseen mahdollisuuksien 
mukaan. 

Jäsenyydet järjestöissä  
ja verkostoissa 
Imetyksen tuki ry jatkaa jäsenyyttään vuonna 
2021 seuraavissa järjestöissä ja verkostoissa: 

z Hyvinvointialan liitto, HALI ry 
z Suomen sosiaali- ja terveys ry, SOSTE 
z Naisjärjestöjen keskusliitto 
z Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto, 

Kultti ry 
z Puhelin- ja verkkoauttamisen eettisten 

periaatteiden neuvottelukunta, PuhEet 

z Kansalaisareena ry 
z Väestöliitto ry 
z The World Alliance for Breastfeeding 

Action, WABA 
z International Baby Food Action Network, 

IBFAN (kansainvälinen äidinmaidonkor-
vikkeiden ja vauvanruokien markkinointia 
ja mainontaa koskevan koodin valvonta-
verkosto) 
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Imetyksen tuki ry 

Karjalankatu 2 A, 2 krs 
00520 Helsinki 

itu@imetys. f 
imetys.f 

https://imetys.fi

	Mitä teemme?
	Imetyksen tuki ry:n tehtävänä on...
	Tavoitteena kattava ja 
vaikuttava tuki imetykseen 
	Imetystukiryhmistä 
imetystukea kasvotusten
	Imetystukipuhelin mahdollistaa tukemisen haastavissakin tilanteissa
	Monipuolista ja joustavaa tukea imetykseen verkossa
	Matalan kynnyksen imetystukea chatista ja sovelluksesta
	Vertaistukea turvallisesti 
Facebookissa
	Imetys.fi – kattava verkkopalvelu imetyksen ja vanhemmuuden tukena

	Laadukkaat koulutukset ja tuki 
vaikuttavan vertaistuen taustalla 
	Imetystuen koulutuksista 
valmiudet imetystukiäitinä 
toimimiseen
	Kouluttajat ja mentorit 
vahvistavat yhdistyksen 
vapaaehtoistoimintaa
	Erilaiset perehdytykset ja 
työntekijöiden tuki madaltavat kynnystä heittäytyä tukityöhön
	Tukiäitipäivät ja -treffit tuen, tiedon ja ilon lähteinä 

	Yhteistyöllä imetystä eteenpäin 
	Terveydenhuollon rinnalla 
imetystä tukemassa
	Järjestöyhteistyössä on voimaa
	Yhteistyö oppilaitosten kanssa luo kosketuspintaa tulevaisuuden ammattilaisiin
	Paikalliset yhteistyöverkostot lisäävät imetystuen 
saavutettavuutta

	Tekoja imetysmyönteisen 
Suomen eteen 
	Vaikuttavaa viestintää
	Vahvaa vaikuttamista 
imetyksen puolesta
	Imetysviikolla ja teemapäivinä tehdään imetystä näkyväksi
	Hallinto 
ja talous

	Päätöksenteko
	Henkilöstö ja muut palvelut
	Talous ja varainhankinta
	Toimitilat
	Jäsenyydet järjestöissä 
ja verkostoissa



