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Mitä 
teemme?



Imetyksen tuki ry:n perustehtävä on yksilöllisen imetyksen tukeminen tarjoamalla 
laadukastavertaistukea ja edistämällä imetysmyönteisiä asenteita yhteiskunnassa. 
Yhdistys toimii Suomessa valtakunnallisesti. 

Imetyksen tuki ry:n 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 lap-
sen 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 
kaikenlaisille perheille, kaikenlaiseen imetykseen

Lähestyttävyys. Helposti lähestyttävä, avoin, läpinäkyvä, perheiden erilaiset tilan-
teethuomioon ottava, joustava

Luotettavuus. Käytössä viimeisin ja tutkittu tieto, asiantuntijuus, avun tavoitetta-
vuus ja saavutettavuus, luottamuksellisuus, vastuullisuus

Lempeys. Ilo, inhimillisyys ja tunteiden huomioiminen, myötätuntoisuus
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2020 poikkeuksellinen vuosi 
Tuskin kukaan olisi pystynyt kuvittelemaan, 
millainen vuodesta 2020 muodostui korona-
viruksen ja sen hillitsemiseksi asetettujen 
rajoitusten myötä. Perheiden, koko järjestö-
kentän ja Imetyksen tuen tilanne muuttui 
yhteiskunnan muiden osasten ja toimijoiden 
ohella täysin ja osin peruuttamattomasti. 

Imetyksen tuki seurasi Suomen korona-
virustilannetta tarkasti aina epidemian 
alkumetreiltä lähtien. Yhdistys teki nopeita 
ratkaisuja, osin jo ennen virallisia ohjeita, 
toiminnan rajoittamiseksi, koska imettävien 
perheiden ja omien vapaaehtoisten imetys-
tukiäitien turvallisuus on sille ensisijaisen 
tärkeää. 

Maaliskuussa koko tukitoiminta siirtyi verk-
koon ja puhelimeen. Kasvokkain järjestettävät 
koulutukset jäivät tauolle, mutta samaan 
aikaan yhdistyksen käyttöön saatiin STEA:n 
ylimääräisen korona-avustuksen turvin 
verkkokoulutusalusta. Alusta mahdollisti sen, 
että koulutuksia päästiin epidemiatilannetta 
ja tulevaisuutta silmällä pitäen rakentamaan 

verkkoon. STEA:n ylimääräisellä avustuksella 
päästiin myös kehittämään uutta, joustavaan 
ja matalan kynnyksen tukeen tarkoitettua 
imetystukisovellusta sekä yhdistyksen verk-
kosivuja. 

Kevään aikana tukimuodot – ImetysChat 
ja imetystukipuhelin – olivat avoinna joka 
päivä, sillä oli selvää, että julkisen terveyden-
huollon puolella tehtyjen palvelujen supista-
misen myötä, perheiden tuen tarve kasvaisi. 
Ja näin myös kävi. Imetyksen tuen vapaaeh-
toiset imetystukiäidit vastasivat vuoden 2020 
aikana sähköisissä kanavissa ennätykselli-
sen moneen tukipyyntöön. Chatissa otettiin 
nopealla aikataululla käyttöön mahdollisuus 
videovälitteiseen tukeen.
 
Liveryhmien tilalla aloitettiin huhtikuussa 
Imetystreffit etäyhteydellä verkossa. Uusi 
tuen muoto sai runsaasti hyvää palautetta ja 
treffien järjestämistä jatkettiin koko vuoden.  

Facebookin vertaistukiryhmässä otettiin 
käyttöön julkaisujen ennakkohyväksyntä, 
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jotta perheiden tuki saatiin mahdollisim-
man turvalliseksi. Poikkeusaika toi ryhmään 
runsaasti tukipyyntöjä ja kysymyksiä, jotka 
olivat haastavia ja joissa olisi ollut tarve 
ammattilaisavulle. 

Epidemia-aika heijastui myös Imetyksen tuen 
vapaaehtoisten imetystukiäitien elämään. 
Osa tukiäideistä jäi tukityöstä hetkeksi tauol-
le, osa rajasi vapaaehtoistyön määrää. Pitkin 
kevättä yhdistyksen työntekijät järjestivät 
imetystukiäideille pieniä arvontoja, viikottai-
sia etäkahveja sekä pieniä täydennyskoulu-
tuksia arkea piristämään.

Yhdistys suomensi epidemian alkuvaiheessa 
Covid-19 koskevia tutkimuksia ja kansain-
välisiä suosituksia ja teki niiden pohjalta 
suomenkielisen tietopaketin perheille 

korona-ajan imetyksestä. Yhdistys teki myös 
tiivistä yhteistyötä verkostojensa kanssa, 
kartoitti kyselyllä poikkeusaikana synnyt-
täneiden kokemuksia imetysohjauksesta ja 
julkaisi yhdessä Suomen Vauvamyöntei-
syyskouluttajat ry:n ja Suomen Kätilöliiton 
kanssa valtakunnallisen ohjeen imettävän 
äidin sairaalahoitoa koskien.

Kokonaisuutena vuosi 2020 oli imetystuen  
näkökulmasta raskas, mutta myös opettavai-
nen. Poikkeusaika antoi yhdistykselle mah-
dollisuuden kokeilla rohkeasti uutta. Mah-
dollisuuteen tartuttiin, ja tämän seurauksena 
imetystuen tulevaisuus näyttää valoisalta ja 
vahvemmalta. 
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Vaikuttavaa tukea 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 
pohjaa tutkittuun sekä kokemusperäiseen 
tietoon imetyksestä. Se lähtee aina tuettavan 
perheen tarpeista ja omista imetystoiveista. 
Tuen antamista ohjaavat imetystuen eetti-
set periaatteet sekä imetyksen vertaistuen 
rajaukset. Imetyksen tuki ry:n vertaistuen 
kanavia ovat imetystukiryhmät, imetystuki-
puhelin sekä verkkotuki chatissa ja imetystu-
kisovelluksessa.

Tukikanavissa annettavan tuen mahdollis-
tavat yhdistyksen koulutetut vapaaehtoiset 
imetystukiäidit. He ovatkin koko yhdistyksen 
sydän. Imetystukiäidit 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. 

Imetyksen tuen tukikanavat on suunnitel-
tu siten, että ne mahdollistavat joustavan 
osallistumisen niin tuettaville kuin tukijoille, 
jotka elävät hektistä elämänvaihetta pienten 
lasten vanhempina. Yhdistys toimii perheen 
ehdoilla ja vauva saa olla äidin mukana 
toiminnassa. Tukityötä voi tehdä halutessaan 
kotoa käsin verkossa tai puhelimessa. Myös 
lasten ottaminen mukaan tukiryhmän tapaa-
misiin on useimmiten mahdollista.

Imetystukiäitejä oli mukana vuoden 2020 
aikana 535. Heistä tukityöhon osallistui 44 
prosenttia ja vapaaehtoistyötä teki kerran 
viikossa tai useamman kerran kuussa 40 pro-
senttia. Tauolla toiminnasta oli 42 prosenttia 
tukiäideistä ja vapaaehtoistyönsä päätti vuo-
den aikana 14 prosenttia eli 90 tukiäitiä. 

Imetystukiäitien hyvinvointia sekä vapaaeh-
toistoimintaan osallistumista ja sen esteitä 
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seurattiin koronavirusepidemian aikana tark-
kaan muun muassa kyselyin. Epidemia-aika 
kuormitti imetystukiäitien jaksamista monin 
tavoin. Lasten siirtyminen poikkeusaikana ja 
osin sen jälkeenkin etäkouluun ja kotihoitoon 
vähensi vapaaehtoistyöhön käytössä olevaa 
aikaa ja voimavaroja. Epidemia toi mukanaan 
vapaaehtoisten elämään taloudellisia haas-
teita, vähensi läheisiltä saatua apua ja tukea 
lapsiperhearkeen, aiheutti huolta läheisistä 
ja vähensi mahdollisuuksia oman jaksami-
sen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen. Näistä 
syistä osa imetystukiäideistä jäi tukityöstä 

tauolle ja osa rajasi vapaaehtoistyön määrää. 
Muita imetystukiäitien esille tuomia esteitä 
tukityölle olivat arkiset kiireet pienten lasten 
vanhempana ruuhkavuosien keskellä, muu-
tokset elämäntilanteissa ja haasteet löytää 
itselle sopiva tukimuoto. 

Tavallista pienempi imetystukiäitien määrä 
johti siihen, että lisääntyneet ja haastavam-
mat tukipyynnöt jäivät yhä pienemmän va-
paaehtoisjoukon harteille. Heidän jaksamis-
taan pyrittiin tukemaan kaikin mahdollisin 
yhteisin tavoin, muun muassa virtuaalisin 
kahvihetkin ja muunlaisin pääasiassa etänä 
pidettävin tilaisuuksin ja arvonnoin. 

Haasteista huolimatta imetystukiäidit 
vastasivat vuonna 2020 kaiken kaikkiaan 20 
102 tukipyyntöön ja kohtasivat yli 20 200 
aikuista ja lasta eri tukimuotojen ja tapahtu-
mien kautta. 

Imetystukiäiti on vapaaehtoinen, 
koulutettu vertaistukija.  
Hänellä on omakohtaista  
kokemusta imetyksestä.  
Hän on saanut tehtäväänsä  
koulutuksen ja on sitoutunut  
imetystuen eettisiin periaatteisiin. 

Tukiäitejä mukana vuoden aikana 535 
Vuoden aikana vapaaehtoisuuden  
päätti 92 tukiäitiä

Mukana olleista 483:stä:
Aktiivisia 234 (38%)
Lyhyellä tauolla 145 (30%)
Pitkällä tauolla 65 (13%)

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. Ryhmät kokoontuvat taval-
lisesti 1–2 kertaa kuussa ja niiden lukumäärä 
on vaihdellut vuosittain 50–60 välillä. 

Vuonna 2020 tavoitteena oli vahvistaa 
ryhmien toimintaa sekä niiden yhteistyötä 
neuvoloiden ja synnytyssairaaloiden kanssa. 

Koronavirusepidemia vaikutti erityisen 
vahvasti juuri imetystukiryhmien toimintaan 
ja niissä annettavaan tukeen. Vuoden alussa, 
tammi-helmikuussa, toimintansa ennät-
ti käynnistää 35 ryhmää. Yleisimmät syyt 
ryhmiin hakeutumiseen olivat imetyskipu, 
epäily kireistä kieli- ja huulijänteistä sekä 
halu ymmärtää paremmin imetetyn vauvan 
käyttäytymistä. Ryhmien toiminta jouduttiin 
kuitenkin keskeyttämään maaliskuussa, kun 
koronavirusepidemian hillitsemiseksi asetetut 
kokoontumisrajoitukset astuivat voimaan. Osa 
ryhmistä ei päässyt käynnistämään toimin-
taansa lainkaan. Ryhmien toiminnan keskeyt-
täminen ja koronavirusepidemian neuvoloille 
ja synnytyssairaaloille tuomat paineet vai-
keuttivat paikallisen yhteistyön rakentamista, 
johon alkuvuodesta kehitettiin avuksi oma 
materiaali ja käytännön toimintaohjeet. 

Imetyksen tuki seurasi koronarajoituksia 
tiiviisti koko vuoden. Vaikka tahtotila syksyn 
alussa oli käynnistää ryhmätoiminta tietyin 
varotoimin uudelleen, ei koronavirustilan-
ne antanut siihen mahdollisuutta. Imetyk-
sen tuen vapaaehtoiset ja ryhmissä käyvät 
vanhemmat lapsineen muodostavat erityisen 
haavoittuvan kohderyhmän, jota yhdistys on 
halunnut suojata mahdollisilta korona-altis-
tuksilta ja -tartunnoilta. Siksi perheiden tuki 
keskitettiin myös syksyllä verkkoon.

Imetystukiryhmät tarjoavat  
mahdollisuuden imetystukeen 
kasvotusten

Tilastot ja luvut
35 ryhmää
130 tukiäitiä
86 tapaamiskertaa
764 kävijää, joista aikuisia 434 
ja lapsia ja vauvoja 330
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Imetystreffit verkossa korvaavat 
paikallista ryhmätoimintaa

Kun paikallinen ja kasvokkain tapahtuva 
ryhmätoiminta jouduttiin koronavirusepide-
mian vuoksi laittamaan maaliskuussa tauolle, 
kehitettiin niiden tilalle nopeassa aikataulus-
sa konsepti “imetystreffit verkossa”.  Ime-
tystreffit verkossa on Zoom-ohjelman avulla 
organisoitu ryhmä, joka on rakennettu tietyn 
teeman ympärille. Ensimmäiset treffit pidet-
tiin heti huhtikuun alussa ja ne oli suunnattu 
odottajille. Myös seuraavista treffeistä suuri 
osa oli kohdennettu odottajille, sillä mo-
net kunnat ja synnytyssairaalat lopettivat 
tilapäisesti perhe- ja synnytysvalmennusten 
järjestämisen. Imetyksen tuki halusi ime-
tystreffejä odottajille järjestämällä osaltaan 
paikata perheiden vaillinaiseksi jäänyttä 
tukea. Treffejä järjestettiin aluksi keväällä 
kaksi kertaa kuukaudessa ja syksyllä hieman 
pidemmin välein. 

Muita imetystreffejä järjestettiin perheitä 
useimmiten askarruttavista aiheista, kuten 
kiinteiden aloituksesta, rintaraivareista, imet-
tävän vanhemman työhön paluusta, taaperoi-
metyksestä sekä vauvojen unesta ja perheen 

jaksamisesta, huhti- ja kesäkuun välisenä 
aikana kerran viikossa. Syksyllä, kun tilanne 
koronavirusepidemian ja neuvoloiden ja syn-
nytyssairaaloiden tuen osalta oli jo hitusen 
vakiintuneempi, treffejä järjestettiin noin 
kerran kuukaudessa. Osa treffeistä pidettiin 
englanniksi, jotta tukea olisi tarjolla myös 
muille kuin suomea puhuville perheille. 
Yhteensä imetystreffejä verkossa järjestettiin 
vuoden aikana 39 kertaa. 

Imetystreffit verkossa otettiin innostuneena 
vastaan niin vapaaehtoisten kuin perhei-
denkin keskuudessa. Treffeille oli paljon 
innokkaita osallistujia ympäri Suomen, myös 
sellaisilta paikkakunnilta, joissa paikallista 
ryhmätoimintaa ei ole ollut. Treffeille osallis-
tui myös ulkomailla asuvia suomalaisia. 

Keväällä testattiin ja pidettiin verkossa 
pienille vauvoille ja heidän vanhemmilleen 
suunnattu ryhmä, jota ohjasivat tukiäitien 

lisäksi kaksi Imetyksen tuen koordinaattoria. 
Ryhmä oli suunnattu sellaisille perheille, jotka 
olivat saaneet ensimmäisen vauvansa korona-
rajoitusten aikana. Tarkoituksena oli lievittää 
heidän yksinäisyyden tunteitaan uudessa ja 
epävarmassa tilanteessa. Ryhmään osallistui 
kuusi vanhempaa eri puolilta Suomea.

Kaikkien imetystreffien ja ryhmien jälkeen 
osallistujilta kerättiin palautetta, jotta 
toimintaa pystyttiin nopeasti kehittämään 
perheiden tarpeita paremmin vastaavak-
si. Palaute perheiltä oli suurimmalta osin 
positiivista ja treffeihin sekä ryhmiin oltiin 
tyytyväisiä. Palautteen antajista 95 prosenttia 
suosittelisi treffejä tuttavilleen.

Tilastot ja luvut
Imetystreffejä 39 
Imetystreffeille osallistuneita 
tukiäitejä 31
Imetystreffeille osallistuneita 
henkilöitä 379

“Hyvä, että näitä etäryhmiä on! 
Olen nyt ollut imetyspulmien kans-
sa yksin koko korona-ajan, mikä on 
ollut tosi kuluttavaa.”

Imetystukipuhelin mahdollistaa  
tukemisen haastavissakin tilanteissa

Imetystukipuhelimessa tuettiin vuoden ai-
kana 437 äitiä. Puhelin päivysti 2–3 päivänä 
viikossa, tunnin kerrallaan.

Puhelintuki vaatii tukijalta vahvaa imetys-
osaamista ja taitoa sopeutua yllättäviin tuki-
tilanteisiin. Puhelintuki on nopeatempoista 
ja intensiivistä tukea, jossa jokaisen puhelun 
aikana oppii uutta vuorovaikutuksesta ja koh-
taamisesta.  Puhelintuki on monelle tukiäidil-
le kuin “livetukea kotisohvalta”. 

Puhelintuki vaatii soittajalta hieman rohkeut-
ta. Asioiminen on siirtynyt yhä enemmän 
verkkoon ja puhelinsoitto ei enää ole kaikille  
nykyvanhemmille luonteva tai vakiintu-
nut tapa ottaa yhteyttä. Puhelun vahvuus 
kuitenkin on, että sen kautta perheen imetys-
tilanne on mahdollista kartoittaa nopeasti ja 
kattavasti. Puhelimessa puhuminen onnistuu 
usein myös vauvaa imettäessä, jolloin vies-
tien kirjoittaminen voi olla hankalaa. Tuki 
voi myös saada syvemmän ulottuvuuden 
kuin chatissa, jossa tukiäidin äänensävyt ja 
reaktiot eivät aina välity tuettavalle äidille 
selkeästi, tai päinvastoin.

Kokonaisuudessaan puhelimeen soitettiin yli 
1436 puhelua. Vastaamattomista puheluista 
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valtaosa tuli päivystysaikojen ulkopuolella 
ja ohjautui vaihteen viestiin, jossa tiedote-
taan palvelun aukioloajat. Päivystysaikoina 
vastaamatta jäi 270 puhelua. Tuen tarvetta oli 
enemmän kuin mihin päivystäjäresurssi riitti. 

Poikkeuksellinen koronavuosi vaikutti 
tukiäitien voimavaroihin, aikatauluihin ja 
mahdollisuuksiin tehdä tukityötä. Puheli-
messa päivysti 25  päivystäjää, eli puolet 
vähemmän kuin edellisenä vuonna.  Lähes 
kaikki puhelinpäivystäjät tekivät tukipu-
helimen ohella myös muuta tukityötä. Osa 
tukiäideistä oli mukana päivystystiimissä 
koko vuoden, osa muutaman viikon. Päivys-
tystiimillä oli verkossa tukena oma keskus-
teluryhmä, jonka kautta he pitivät yhteyttä 
päivystysaikoina.

Puhelinpäivystyksestä tiedotettiin perheille 
yhdistyksen internet-sivuilla sekä sosiaalisen 
median kautta Facebookissa ja Instagramissa. 

ImetysChat on Suomen 
suurimpia tukichatteja

ImetysChat on Suomen suurimpia vapaa-
ehtoisvoimin toimivia tukichatteja. Chatis-
sa keskustellaan tukiäidin kanssa kahden 
kesken, anonyymisti. Chat-tuki on helposti 

saatavilla ja monelle luonteva tapa pyytää 
ja saada tukea. Päivystysajat suunnitellaan 
vapaaehtoisten aikataulujen ehdoilla, huomi-
oiden myös tuettavien perheiden tarpeet. 

Chat päivystää myös niinä aikoina, kun 
terveyden huollon ammattilaisia on vaikeaa 
saada kiinni: iltaisin, viikonloppuisin ja 
juhlapyhinä. Chattiin toivotaan kuitenkin 
säännöllisesti vielä laajempia aukioloaiko-
ja. ImetysChatin rinnalla toimi myös Kysy 
tukiäidiltä -chat, jonka kautta tukiäidit olivat 
tavoitettavissa muulloinkin kuin etukäteen 
sovittuina päivystysaikoina. 

Chatin kautta tukea sai vuoden aikana 
yhteensä 3038 henkilöä. Yleisimpiä keskus-
telunaiheita oli äidin huoli maidon määrästä,  
imetyskipu ja lisämaitoihin liittyvät tilanteet. 

Epidemiatilanne vaikutti chat-tukeen monin 
tavoin. Päivystäjien määrä väheni kuormit-
tavan tilanteen vuoksi useilla kymmenillä 
edelliseen vuoteen verrattuna. Samalla tuki-
kysymykset muuttuivat yhä haastavammiksi. 
Poikkeusaikana synnyttäjät pyrittiin kotiut-
tamaan synnytyssairaalasta mahdollisim-
man nopeasti ja usein käytössä saattoi olla 
runsaatkin lisämaidot. Monessa kunnassa 
vähennettiin neuvolakäyntejä, perhetyötä ja 
saatavilla olevaa imetysohjausta. Päivystäjät 
arvioivat, että 40 % tuen tarvitsijoista olisi 
tarvinnut imetykseensä ammattilaisen apua 
epidemiakevään aikana. Chattiin hakeutui 
erityisen runsaasti alle viikon ikäisten vauvo-
jen vanhempia, jotka olivat kotiutuneet ilman 
riittävää imetysohjausta.

Kaikki puhelut 1436
Vastatut 437
Vastaamattomat 999  
(päivystysaikoina vastaamattomia 270)

“Tuntui hyvältä, kun sain rauhassa 
kertoa huoleni, jonka jälkeen pu-
heluun vastannut tukiäiti sanoitti 
tunteitani kauniisti ja lempeästi, 
ennen kuin alkoi neuvoa miten 
minun kannattaisi toimia. Tuntui, 
että tulin aidosti kohdatuksi ja 
kuulluksi. Neuvojen lisäksi sain pal-
jon apua jaksamiseeni siitä, miten 
minut kohdattiin.”
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Pian poikkeusolojen alkamisen jälkeen 
chatissa otettiin käyttöön mahdollisuus vi-
deovälitteiseen keskusteluun, jota käytti osa 
päivystäjistä. Se koettiin erityisen hyväksi 
pienten vauvojen äitien tukemisessa. Esimer-
kiksi paremman imetysasennon ohjaaminen 
on helpompaa videon välityksellä.

ImetysChat oli tammikuusta toukokuun 
loppuun avoinna viitenä päivänä viikossa. 
Viimeisellä vuosipuolikkaalla chattia voitiin 
pitää avoinna 3–4 päivänä viikossa rajallisen 

päivystäjämäärän vuoksi. Vuoden aikana 
järjestettiin kaksi chat-maratonia eli pidem-
pää päivystystä, jonka aikana päivystäjät 
olivat etäyhteydessä toisiinsa ja toimiston 
työntekijöihin. Chat oli avoinna useimpina 
juhlapyhinä, myös jouluaattoyönä. Suomen 
kielen lisäksi tukea oli tarjolla somalin ja 
arabian kielellä. Yhden tukikeskustelun kesto 
oli keskimäärin 30 minuuttia ja jonotusaika 
noin 4,5 minuuttia.

Vuoden aikana chatissa päivysti yhteensä 98  
tukiäitiä (130 tukiäitiä vuonna 2019). Osa oli 
mukana koko vuoden eri päivystysvuoroilla, 
osa 1–3 kertaa. Koska Imetystuen peruskurs-
seja ei epidemian takia voitu järjestää normaa-
liin tapaan, myös chat-perehdytyksiä järjes-
tettiin harvemmin ja niihin tuli niukemmin 
osallistujia. Päivystäjille järjestettiin kuitenkin 
perehdytystä videochatin käyttöön sekä eril-
linen koulutus helpompaan chat-tukemiseen 
Ninchatin uusia ominaisuuksia hyödyntäen. 

Tukea tukityöhön sai reaaliajassa päivystä-
jien omalla chat-kanavalla, jossa annettiin 
vinkkejä haastaviin tukikysymyksiin ja 

rohkaistiin uusia päivystäjiä. Chat-päivystäjät 
saivat myös työnohjauksellista tukea ryhmä-
muotoisesti etäyhteydellä. Työntekijät olivat 
vuoden aikana mukana päivystysvuoroilla 
tavallista tiiviimmin etenkin ruuhkaisina 
aikoina ja poikkeusolojen aikana.

Chat-tuesta tiedotettiin perheille yhdistyksen 
nettisivuilla sekä sosiaalisen median kanavis-
sa Facebookissa ja Instagramissa.

Tilastot ja luvut
Chat-päivystyksiä 200
Tuettuja henkilöitä 3 038
Vastatut tukipyynnöt 86 %
Vastaamattomat, jonosta pudonneet 
tai poistuneet 14 %

Perheiden palautetta  
chat-tuesta
Chat-tuki vastasi siihen tarpeeseen, 
joka äidillä chattin tullessa oli 
Kyllä  92 %
Ehkä  7 %
Ei  1 % 

”Tuoreena esikoisen äitinä  
oli helpottavaa, että chatissa 
oli paikalla oikea ihminen,  
joka auttoi ihanasti. Itse kirjoista 
ja netistä tiedon etsiminen  
oli jo käynyt uuvuttavaksi  
uuden arjen keskellä.”

Sosiaalisessa mediassa tukea 
imetykseen 24/7

Yhdistyksen ylläpitämä Imetyksen tuen 
Facebook-ryhmä oli merkittävä vertaistuelli-
nen yhteisö myös epidemiavuonna.  Ryhmän 
jäsenmäärä kasvoi tuhansilla ja siellä käytiin 
vilkasta imetyskeskustelua vanhempien, 
tukiäitien ja osin myös terveydenhuollon 
ammattilaisten kesken. 

Perheet etsivät ryhmässä vertaistukea 
eri-ikäisten vauvojen ja lasten imetyksen 
ongelmatilanteisiin, imettävän vanhemman 
terveyteen liittyviin kysymyksiin, imetyksen 
päättämiseen sekä erilaisiin elämänmuutok-
siin ja sosiaalisiin paineisiin, joita he poh-
tivat imetyksen näkökulmasta. Yksi tärkeä 
pohdinnan aihe oli myös imetetyn vauvan 
käyttäytymisen ymmärtäminen. Ryhmässä 
jaettiin  runsaasti  hetkiä perheiden omasta 
imetysarjesta: tilannekuvia imetyksestä sekä 
tunnelmia imetystaipaleista eri ikäisten 
lasten kanssa. 

Facebook-ryhmään tulevat kysymykset 
imetyksestä ovat keskimäärin haastavampia 
kuin muihin tukikanaviin tulevat tukipyyn-
nöt. Tämä korostui epidemian puhkeamisen 
myötä. Osa ryhmään kirjoittaneista äideistä 
tarvitsi perustason imetysohjausta tai vaa-
tivaa erityistason imetysohjausta ja hyvin 
tiivistä tukea. Ryhmään tuli myös tavallista 
enemmän tukipyyntöjä aivan vastasyntynei-
den vauvojen äideiltä tai perheiltä, joiden 
vauva kasvoi niukasti. 
Poikkeusaikana perheitä ei ollut aina mahdol-
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lista ohjata eteenpäin neuvolaan tai esimerkik-
si kielijänne- spesialistille, joten apua pyrittiin 
järjestämään kaikin mahdollisin keinoin. 
Tukiäitien lisäksi Imetyksen tuen työntekijät 
auttoivat perheitä ryhmässä. Tärkeänä apuna 
olivat myös Imetyksen tuen ammattilaisyh-
teistyökumppanit, kolme IBCLC-tutkinnon 
suorittanutta imetysasiantuntijaa, jotka 
auttoivat haastavimmissa imetystilanteissa ja 
tukivat myös tukiäitejä vaativimmissa kysy-
myksissä. Osa yksityisistä imetysasiantunti-
joista tarjosi ohjausta etäyhteydellä. Myös tätä 
vaihtoehtoa suositeltiin perheille.

Toukokuussa ryhmässä otettiin  turvalli-
suussyistä käyttöön julkaisujen ennakko-
hyväksyntä. Koska ryhmässä kysyttiin apua 
yhä vaativampiin imetysongelmiin, halusi 
Imetyksen tuki varmistaa etteivät perheet 
saisi hyvää tarkoittavia, mutta haitallisia 
neuvoja. Ennakkohyväksynnän avulla ryhmän 
julkaisut voitiin luokitella kaikille avoimiksi, 
tukiäitien vastattaviksi tai ammattilaisen 
apua vaativiksi. Aloituksiin kirjoitettiin heti 
julkaisun jälkeen perheen imetysongelmas-
sa eteenpäin auttava tukiäidin kommentti. 
Tehtävään rekrytoitiin ja koulutettiin koke-
neista tukiäideistä Facebookin Host-tiimi. 
Ennakkohyväksyntä otettiin ryhmässä hyvin 
vastaan. Se myös rauhoitti ja paransi ryhmän 
keskusteluilmapiiriä ja vähensi moderoinnin 
tarvetta. Julkaisujen määrä väheni ennak-
kohyväksynnän myötä jonkin verran, mutta 
tuen laatu ja luotettavuus parani.

Ryhmässä tehtiin vuoden aikana 5600  
imetysaiheista keskustelunaloitusta, joihin 
vastasivat imetystukiäidit ja osin myös ryh-
män muut jäsenet. Tukiäitien yksityisyyden 

suojan takaamiseksi tukeminen tapahtui 
anonyymin Imetystukiäiti-profiilin kautta.

Facebook-ryhmään hyväksyttiin vuoden ai-
kana 9600 uutta jäsentä. Mukana oli odotta-
via vanhempia, vauvojen ja isompien lasten 
vanhempia, terveydenhuollon ammattilaisia 
ja opiskelijoita. Ryhmään liittyi runsaasti 
imetysohjaajakoulutusta eri oppilaitoksissa 
suorittavia terveydenhuoltoalan opiskelijoita. 
Ryhmään pääsy edellytti jäsenyyskysymyksiin 
vastaamista sekä ryhmän sääntöjen hyväksy-
mistä. Ryhmästä poistui jäseniä, joille ime-
tystuki ei ollut enää ajankohtaista. Ryhmän 
jäsenmäärä oli vuoden lopussa 43 500.

Ryhmän ylläpitoon osallistui muutaman ime-
tystukiäidin moderaattoritiimi, joka moderoi 
anonyymin ylläpitoprofiilin kautta. Mo-
deraattoritiimi toimii aktiivisesti yhteistyös-
sä yhdistyksen työntekijöiden ja Host-tiimin 
kanssa. Moderointi on olennainen ja tärkeä 
osa yhdistyksen tukea ja viestintää.

Facebook-ryhmän lisäksi Imetyksen tuki ry 
tarjoaa imetystukea sosiaalisen median puo-
lella Youtubessa, jossa yhdistyksen koulutta-
ma imetystubeäiti kertoo omasta imetysmat-
kastaan ja käy läpi imetyksen eri vaiheita ja 
niihin mahdollisesti liittyviä haasteita. 

Sosiaalisen median  
imetystukiryhmä Facebookissa
Jäseniä yhteensä 43 500
Uusia jäseniä 9600
Aktiivisia keskustelijoita 19 700
Imetysaiheisia keskustelunaloituksia 
5590, joissa: 

84 060 kommenttia
538 200 reagointia

Tukea monipuolisia verkostoja pitkin
Eri tukikanavien lisäksi imetystukiäidit 
kohtaavat perheitä ja antavat imetystukea 
tapahtumissa. Perheitä kohdataan myös eri-
laisissa tilaisuuksissa yhteistyössä neuvola- 
ja synnytyssairaaloiden kanssa. Koronaviru-
sepidemia perui tai siirsi useimmat vuoden 
2020 tapahtumista. Lisäksi Imetyksen tuki 
suositti vapaaehtoisilleen, ettei tapahtumiin 
osallistuta muutoin kuin etäyhteydellä. 

Tammikuussa tukiäidit osallistuivat vielä 
Mennään naimisiin -häämessuille Helsingin 
Wanhassa Satamassa. Tukiäidit emännöivät 
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messujen imetyspistettä ja antoivat tarvit-
taessa tukea imetykseen. Tapahtumassa koh-
dattiin yhteensä 115 imettävää vanhempaa. 
Messuja varten yhdistyksen sivuille koottiin 
imettävien perheiden vinkit häiden järjestä-
miseen ja viettoon imetysaikana. 

Lapsimessut järjestettiin vuonna 2020 virtuaa-
lisena ja yhdistys osallistui niihin imetyksen 
ensiviikoista kertovalla luentotallenteella.

Imetystukiäidit osallistuivat eri puolilla Suo-
mea, omilla paikkakunnillaan tai lähialueilla 
134 lapsiperheille suunnattuun tapahtumaan. 
Tapahtumat olivat pääsääntöisesti perhe-
kahvilavierailuja, perhevalmennusmessuja, 
parhevalmennuksia sekä imetyskahviloita. 
Osa tapahtumista pidettiin verkossa ja osan 
tapahtumista vapaaehtoiset imetystukiäidit 
järjestivät itse. Näissä tapahtumissa tukiäidit 
kohtasivat 1036 perhettä tai ammattilaista.

Tukiäidit antoivat omalla asuinpaikkakunnal-
laan perheille henkilökohtaista tukea myös 
Imetyksen tuen säännöllisten tukikanavien 
ulkopuolella. Yhteydenotto saattoi tulla neu-
volan kautta tai tukiäidin omista verkostoista. 
Tukea annettiin myös, jos tukiryhmän tapaa-
misen jälkeen ilmeni akuuttia vertaistuen 
tarvetta tai perhe hyötyi verkko- ja puhelin-
tuen lisäksi henkilökohtaisesta kontaktista. 
Tällaisia tukikontakteja ilmoitti 285 imetys-
tukiäitiä. Tukiäitien verkostojen kautta tukea 
sai vuoden aikana 9518 henkilöä. 

Luotettava tietomateriaali  
perheiden imetyksen tukena ja 
asiantuntijoiden apuna

Suosittu imetys.fi -sivusto on osa Imetyksen 
tuen tarjoamaa verkkotuen kokonaisuutta. Si-
vuilla oli vuoden lopussa yli kahdeksankym-
mentä imetystietoartikkelia usein kysytyistä 
aiheista. Lisäksi sivuilla oli yli kolmekym-
mentä tulostettavaa tietoiskua, joista osa oli 
käännetty myös selkosuomeksi, ruotsiksi, 
englanniksi ja venäjäksi.

Verkkosivustolla vieraili vuoden 2020 aikana 
noin 516 000 käyttäjää. Sivujen katselukerto-
ja kertyi lähes  2 069 000. Sivujen imetystie-
tosisällöistä tuli paljon myönteistä palautetta 
niin perheiltä, yhdistyksen tukiäideiltä kuin 
terveydenhuollon ammattilaisilta. Yhdistyk-
sen terveydenhuollon yhteistyötahoista 90 
prosenttia piti sivuston materiaalia asian-
tuntevana ja hyödynsi sitä säännöllisesti 
työssään asiakasperheiden parissa.

Toukokuussa sivustolle avattiin oma koko-
naisuutensa imetyksestä sateenkaariperheis-
sä. Imetys sateenkaariperheessä -sivusto on 
ensimmäinen suomenkielinen tietopaketti 
aiheesta ja laajuudessaan ainutlaatuinen 
myös kansainvälisesti. Sivusto on tarkoitet-
tu perheille, mutta se toimii tiedonlähteenä 
myös perheiden kanssa työskenteleville. Tar-
ve sivuston kehittämiselle nousi sateenkaa-
riperheiden toiveista. Yhteistyökumppanina 
sateenkaariperheiden sivuston kehittämises-
sä oli Sateenkaariperheet ry, minkä ansiosta 
sivulla on ainutlaatuista tietoa suomalaisten 
sateenkaariperheiden imetyskokemuksista ja 
toiveista. 

Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla imetys.
fi -sivustolla käynnistyi mittava ilmeen ja 
rakenteen uudistus, joka toteutettiin yhteis-
työssä Mesensei Oy:n kanssa. Verkkosivustoa 
lähdettiin kehittämään yhä nykyaikaisem-
paan, palvelevampaan ja käyttäjäystäväl-
lisempään suuntaan, huomoiden saavu-
tettavuus ja etenkin mobiilikäyttäjät, joita 
sivuston vierailijoista on yli 90 prosenttia. 
Työ jatkuu vuonna 2021. Kaikkea Imetyksen 
tuen sähköistä ja painettua materiaalia ei 
uusittu heti uuden ilmeen mukaiseksi, vaan 
esimerkiksi jo painettu materiaali käytetään 
loppuun kestävien periaatteiden mukaisesti.

Myös yhdistyksen visuaalinen ilme ja logo 
uudistuivat. Uudessa, selkeäpiirteisessä lo-
gossa ilmennetään aikuisen ja lapsen välisen 
läheisyyden ja vuorovaikutuksen merkitystä 
sekä perheiden ja imetyksen moninaisuutta. 
Logo muistuttaa myös, ettei imetys ole vain 
imettävän vanhemman ja lapsen välinen asia. 
Imetyksen ja vanhemmuuden tueksi tarvi-
taan koko perheen lähipiiriä sekä yhteiskun-
nan myönteistä asennetta.
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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 imetystukiäitejä, ylläpitää 
vapaaehtoisten tiedollista imetysosaamista 
ja kehittää tukemisen ja vuorovaikutuksen 
taitoja. Laadukkaat lisäkoulutukset ovat myös 
tärkeä innostamisen ja sitouttamisen väline. 
Koulutukset ovat keskeinen osa tukiäideille 
annettavaa tukea, ja niistä kerätty palaute on 
arvokas työkalu toiminnan arvioinnissa ja 
kehittämisessä.

Maaliskuussa 2020 koulutustoiminta kes-
keytyi kokonaan koronarajoitusten takia. 
Loppukesän ja alkusyksyn aikana toimintaa 
saatiin matalan koronariskin alueilla elvytet-
tyä hieman, mutta suurin osa suunnitelluis-

ta kursseista jäi poikkeuksellisena vuonna 
pitämättä.

Imetystuen peruskurssi kouluttaa 
a rohkaisee imetystukiäitinä  
oimimiseen 

j
t

Imetystuen peruskurssi on nelipäiväinen 
koulutuspaketti, joka antaa tuleville ime-
tystukiäideille tiedollisen perusosaamisen 
imetyksestä sekä perehdyttää yhdistyksen 
vapaaehtoistoimintaan. Peruskursseja oli 
tarkoitus järjestää vuonna 2020 kymmenel-
lä paikkakunnalla, mutta koronatilanteen 
vuoksi vain kolme suunnitelluista kursseista 
oli mahdollista toteuttaa turvallisesti. Ime-
tystuen peruskurssit järjestettiin Raumalla, 
Kajaanissa ja Kouvolassa. Yhteensä kursseilla 
koulutettiin 26 uutta vapaaehtoista.
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Kurssilaiset saivat arvioida sähköisellä 
palautelomakkeella Imetystuen peruskurssin 
eri osa-alueita, kurssilta saamiaan valmiuksia 
sekä antaa vapaamuotoisesti ruusuja ja risuja. 
Imetystuen peruskursseilta kerätty palaute 

oli kiittävää: asteikolla 1–5 kaikkien kurssien 
eri osa-alueiden keskiarvo oli huikeat 4,7. 
Erityisen positiivisesti kurssilaiset arvioivat 
kurssien lähiopetuksen, kurssivihon, ilmapii-
rin, sekä tukiäitiyteen saamansa valmiudet.

Koska uusia vapaaehtoisia ei saatu taval-
liseen tapaan mukaan tukiäititoimintaan 
koulutustoiminnan ollessa jäissä, resursseja 
suunnattiin jo koulutettujen, mutta syystä 
tai toisesta vapaaehtoistoiminnasta taukoa 
pitävien motivoimiseen takaisin aktiivien 
vapaaehtoisten joukkoon. Heidän tuekseen 
kehitettiin tavallisten chat-perehdytysten 
rinnalle verkkotukemisen valmiuksia antava 
Helppoa chat-tukemista -perehdytys. Lisäksi 
imetystuen peruskurssin sisällöistä koottiin 
verkkomuotoinen Tauolta toimintaan -ker-
tauskurssi, jonka avulla rohkaisua kaipaavat 
vapaaehtoiset voivat virkistää tiedollista ja 
taidollista osaamistaan. Kertauskurssin päät-
teeksi vapaaehtoinen kontaktoidaan henkilö-
kohtaisesti ja pyritään löytämään jokaiselle 
sopiva tapa palata imetystukitoimintaan.

ImetysAkatemia – Jatkokoulutus 
siirtyy verkkoon

Jatkokoulutusten peruuntuminen ja STEA: 
lta saatu lisärahoitus mahdollistivat kauan 
odotetun verkkokoulutusalustan hankin-
nan ja verkkokoulutusten kehittämisen. 
Vapaaehtoisten lisäkoulutuksen siirtämis-
tä verkkokoulutuksiksi oli pohjusteltu jo 
aiemmin, mm. keräämällä 2019 jatkokurssille 
osallistuneilta palautetta ja ideoita verkko-
koulutuksista. Syksyllä 2020 päästiin haa-
veista tekoihin, kun yhdistys hankki oman 
Priima-koulutusympäristön, joka nimettiin 
ImetysAkatemiaksi. 

Koulutus Kurssimäärä Osallistujat 
(tukiäidit) 

Osallistujia/
kurssi (ka)

Imetystuen peruskurssi 3 26 9

Imetystuen jatkokurssi Ei toteutunut koronarajoitusten takia

Kouluttaja- ja mentorkoulutus 1  30  30

Chat-perehdytykset 6 41 7

Tukiäitipäivät Ei toteutunut koronarajoitusten takia

Koulutukset verkkotukijoille 
(mm. netti treffeistä)

9 90 10

Työpaja seksuaalisuusteemoista 1 13 avoin tukiäideille

Instalive imetystietoaiheesta 1 yli 900 avoin kaikille

Palautetta peruskursseista

“Tosi ihana henki kurssilla ja vaikka 
tietoa tuli ihan mieletön määrä, olivat 
kurssittajat ihanan rohkaisevia että 
osaamme asiat. Tosi kivoja toiminnalli-
set tehtävät, ettei tarvinnut kuunnella 
vain luentoja aiheesta.”

“Ohjaajat olivat aivan mahtavia ja heis-
tä huokui kiinnostus ja into opettaa. 
Tunsin oloni tervetulleeksi kurssille ja 
keskustellessa tunsin, että minua halu-
taan kuunnella ja muut olivat kiinnostu-
neita kertomistani asioista.”

“Mahtavaa oli tutustua ihaniin ihmisiin 
ja keskustelut kurssin aikana olivat 
antoisia. Oli myös hienoa että kurssilla 
opiskeltiin asioita itse pohtien ja käy-
tännönläheisesti erilaisten tehtävien 
avulla. Asiat jäävät näin ehkä paremmin 
mieleen.”

“Kurssilla tunnelma oli hyväksyvä ja 
lämmin, kurssille oli helppo tulla.”

“Hyvin rakennettu kurssi, tosi paljon 
tietoa jota kaipasinkin ja omaa proses-
sointia ja keskustelua. Selkeä kokonai-
suus. Opetusmenetelmät kiinnostavia 
ja vaihtelevia.”
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Verkkokoulutukset madaltavat vapaaehtois-
ten kynnystä osallistua lisäkoulutukseen: 
kotoa käsin opiskelu ei aiheuta kustannuksia 
ja jokaisella on yhtäläiset mahdollisuudet 
kouluttautua asuinpaikasta riippumatta. Li-
säksi verkkokoulutukset on rakennettu niin, 
että kukin voi valita tarjonnasta juuri itseään 
kiinnostavat aiheet. 

Ensimmäisenä koulutuksena ImetysAkate-
miassa avautuivat joulukuussa 2020 kai-
kille avoin itseopiskelukurssi äidinmaidon 
lypsämisestä sekä tauolla olleiden tukiäitien 
palaamista vapaaehtoistoimintaan tukeva 
Tauolta toimintaan -kertauskurssi. Koulutuk-
siin osallistuneet ovat antaneet pelkästään 

kiittävää palautetta sekä verkkokursseista 
että ImetysAkatemiasta.

ImetysAkatemian palautetta

“Ihana lisätietopaketti ja ihana Imetys-
akatemia!”

“Alusta toimi hyvin ja kurssi oli helppo 
suorittaa, kun pystyi myös pitämään 
taukoa tarvittaessa. Välitehtävät te-
hostivat oppimista ja kertaus kruunasi 
kokonaisuuden. Kiitos!”

“Erittäin selkeä ja helppokäyttöinen  
sivusto- koko Imetysakatemia. Kovasti 
tykkään.”

”Mielestäni koulutus oli todella laaja ja 
hyvä, en keksi lisättävää.”

Kouluttajat ja mentorit vahvistavat 
yhdistyksen vapaaehtoistoimintaa

Yhdistyksen koulutus- ja mentortoiminnas-
ta kiinnostuneille sekä jo kouluttajina tai 
mentoreina toimiville imetystukiäideille 
järjestettiin kaksipäiväinen kouluttaja-
koulutus tammikuussa 2020. Jo perinteeksi 
muodostunut, odotettu tapahtuma keräsi 30 
osallistujaa Helsinkiin kouluttautumaan ja 
verkostoitumaan. 

Kouluttajakoulutuksen lisäksi koulutus-
koordinaattori perehdytti osaa kouluttajista 
henkilökohtaisesti. Lisäksi kaikkiin kursseja ja 
mentorointiryhmiä ohjaaviin pidettiin yhteyttä 
kurssien järjestelyyn ja toteutukseen liittyen.

ImetysAkatemian toimivuutta ja käyttäjäys-
tävällisyyttä testattiin kolmesta kouluttajasta 
muodostuvan tiimin avulla ennen sen julkaise-
mista. Samalla testattiin kouluttajien etäpereh-
dyttämisen mallia. Testaukseen osallistuneet 
kouluttajat perehdytettiin samalla yhdistyksen 
ensimmäisiksi verkkokouluttajiksi.

Chat-perehdytys madaltaa kynnystä 
heittäytyä tukityöhön 

Yhdistyksen koordinaattorit perehdyttivät 
tukiäitejä chat-tukemiseen chat-alustalla ja 
Zoomin välityksellä toteutetuilla minikou-

ImetysAkatemian monik-
kokoulutuksen videoita 
kuvattiin marraskuussa 
2020 Itun toimistolla. 
Mukana imetystukiäiti 
Elina Paala sekä koordi-
naattorit Niina ja Anna.
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lutuksilla. Etäkoulutus mahdollisti osallistu-
misen jokaiselle kiinnostuneelle kotisohvalta 
käsin. Vuonna 2020 chat-perehdytyksiä 
järjestettiin lomakuukausia lukuun otta-
matta noin kuukausittain ja niihin osallistui 
yhteensä 46 tukiäitiä. Osallistujat kokivat 
perehdytyksen selkeäksi ja vaivattomaksi 
ja kynnys aloittaa chat-tukeminen pieneni 
huomattavasti. Vuonna 2020 tavallisten 
chat-perehdytysten rinnalle kehitettiin myös 
kirjoittamalla tukemisen valmiuksia lisäävä 
Helppoa chat-tukemista -koulutus, joka toteu-
tettiin myös etäyhteyksillä.

Tukiäitien keskinäiset tapaamiset  
ja tapahtumat tuovat iloa ja  
jaksamista tukityöhön

Tukiäitipäiviä järjestetään tavallisesti kaksi 
kertaa vuodessa, kerran keväällä ja kerran 
syksyllä. Koronavirusepidemian vuoksi 
vuonna 2020 molemmat tukiäitipäivät 
jouduttiin perumaan. Tukiäitipäivien kor-
vaavaksi ohjelmaksi järjestettiin syksyllä, 
epidemiatilanteen ollessa rauhallisempi, 
Nuuksiossa yhden päivän laavuretki, jossa 
ohjelmassa oli eläinimetys-rastirata perheen 
pienimmille, makkaran- ja letunpaistoa sekä 
tukiäideille ohjattu omien voimavarojen 
vahvistamista tukeva hiljentymisen hetki. 
Nuuksion retkelle osallistui yhteensä seit-
semän tukiäitiä, kaksi puolisoa sekä kaksi-
toista lasta. Päivä oli oikein onnistunut ja 
osallistuneet perheet pitivät tärkeänä päästä 
tapaamaan toisia tukiäitejä rankaksi koetun 
vuoden loppupuolella.

Tukiäititreffit ovat vapaaehtoisten itse 
järjestämä paikallinen tai alueellinen tapaa-
minen, joka keskittyy paikallistoiminnan 
suunnitteluun ja kehittämiseen sekä tukiäitien 
keskinäiseen tukeen ja virkistäytymiseen. 
Tukiäititreffien järjestämiseen tarjottiin mah-
dollisuus loppuvuodesta ja ne ehdittiin, ennen 
epidemiatilanteen heikentymistä ja rajoitusten 
kiristymistä, järjestää kahdeksalla paikka-
kunnalla. Kolmella paikkakunnalla treffien 
järjestäminen jouduttiin perumaan ja kahdella 
paikkakunnalla treffit järjestettiin etäyhtey-
dellä. Poikkeusajan tukiäititreffit järjestettiin 
pääsääntöisesti ulkona ja niissä tarkoitus oli 
virkistäytyä ja tavata muita oman tai lähi-
alueen tukiäitejä pitkän tauon jälkeen.

Kun kevään aikana kävi ilmi, että monet 
tapahtumista joudutaan perumaan, käynnis-
tivät Imetyksen tuen koordinaattorit sään-
nölliset tukiäitikahvit Zoomin välityksellä. 

Kahvien tarkoituksena oli lisätä tukiäitien 
välistä yhteisöllisyyttä ja mahdollistaa mui-
den ihmisten tapaaminen tilanteessa, jossa 
kontaktien määrää oli vahvasti rajoitettu. 
Tukiäitien kahveja järjestettiin vuoden aikana 
13 kertaa. Niille osallistui kerrasta riippuen 
2–10 tukiäitiä. 

Mentori tukee aloittelevaa  
tukiäitiä vapaaehtoisuuden  
polun alkutaipaleella

Mentorointi on Imetyksen tuki ry:n vapaa-
ehtoisten tukemisen muoto, jota pilotoitiin 
vuonna 2019. Mentorointi on alunperin tar-
koitettu uusille tukiäideille ja mentorointiryh-
mä voidaan käynnistää paikkakunnalla pian 
peruskurssin päättymisen jälkeen. Mento-
roinnin tavoitteena on auttaa uutta tukiäitiä 

pääsemään mukaan toimintaan, huojentaa 
alun epävarmuutta, helpottaa alueen uusien 
ja vanhojen tukiäitien yhteistyötä sekä antaa 
työkaluja itsetuntemuksen kehittämiseen. Yksi 
mentorointiryhmä tapaa viisi kertaa. 

Koronavirusepidemia hankaloitti muun toi-
minnan ohella vuonna 2020 myös mentoroin-
tiryhmien järjestämistä. Mentorointiryhmiä 
pystyttiin vuoden aikana järjestämään kolme 
kertaa. Syksyllä aloitettiin kokonaan verkko-
muotoisen mentoroinnin testaaminen. Verk-
komuotoisille mentorointiryhmille annettiin 
nimeksi Taito-ryhmä. Taito-ryhmien sisällöt 
ovat pääosin samoja kuin mentoroinnissakin, 
mutta ryhmät kokoontuvat pelkästään ver-
kossa, eivätkä ne ole sidottuja tiettyyn paik-
kakuntaan tai kurssiin. Taito-ryhmiin voivat 
näin osallistua myös ne imetystukiäidit, jotka 
ovat palaamassa takaisin toimintaan tauolta 
tai ne, joiden paikkakunnalla ei ole riittävästi 
imetystukiäitejä oman mentorointiryhmän 
järjestämiseen.

Vuonna 2020 mentorointi- ja Taito-ryhmiä 
pidettiin yhteensä kolme, joista kahden ryh-
män tapaamiset jatkuivat vielä vuoden 2021 
puolelle. Ryhmiin osallistui 19 eri tukiäi-
tiyden vaiheessa olevaa tukiäitiä. Ryhmiä 
ohjasi viisi mentorointikoulutuksen saanutta 
tukiäitiä. 

“Kiitos ryhmän, on selkeämpi olo 
siitä millainen tukiäiti haluan olla 
ja paljonko aikaa käytän ja mihin 
tukiäitinä sitä satsaan.”
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Yhteistyö vie 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 
on vuoden aikana edelleen pyritty lisäämään 
myös lapsi- ja perhejärjestöjen piirissä. 

Terveydenhuollon rinnalla  
imetystä tukemassa

Koronaepidemia vaikutti monin tavoin terve-
ydenhuollon toimintaan ja perheiden saa-
maan imetysohjaukseen. Monessa kunnassa 
vähennettiin neuvolakäyntejä, perhetyötä 
ja saatavilla olevaa imetysohjausta. Myös 
synnytyssairaalat supistivat palveluitaan ja 
osassa sairaaloista imetyspoliklinikoiden 
toiminta keskeytettiin. Imetyksen tuki pyrki 
parhaansa mukaan lisäämään omaa tukeaan 
perheille tilanteessa, jossa perheiden tuen 
tarve oli entisensä tai jopa aiempaa suurem-
pi, mutta terveydenhuollon toimintakyky 
perheiden palveluiden suhteen tilapäisesti 
heikentynyt. 

Imetyksen tuki pyrki osaltaan myös palvele-
maan perheiden kasvanutta tiedon tarvetta. 
Yhdistys suomensi epidemian alkuvaiheessa 
Covid-19 koskevia tutkimuksia ja kansain-
välisiä suosituksia ja teki niiden pohjalta 
suomenkielisen tietopaketin perheille 
korona-ajan imetyksestä. Lisäksi Imetyksen 
tuki oli mukana laatimassa ja julkaisemassa 
valtakunnallista ohjetta terveydenhuollolle 
imettävän äidin sairaalahoidosta koronaviru-
sepidemian aikana.  

Vaikka poikkeusaika haastoi totutun muotoi-
sen yhteistyön neuvoloiden, synnytyssairaa-
loiden, oppilaitosten ja muiden imetykseen 
liittyvien julkisen terveydenhuollon toimi-
joiden kanssa , voitiin hyvää yhteistyötä 
imetystuen ja -ohjauksen kehittämiseksi kui-
tenkin osin jatkaa. Imetyksen tuki osallistui 
aktiivisesti THL:n koordinoimaan imetyksen 
edistämisen verkostoon. Lisäksi yhdistyksen 
koordinaattorit ja imetystukiäidit vierailivat 
vuoden 2020 aikana luennoimassa erilaisista 
imetykseen liittyvistä teemoista ja esitte-
lemässä imetyksen vertaistukea kätilöille, 
terveydenhoitajille, lasten- ja perushoitajille, 
kotipalvelun työntekijöille sekä terveyden-
huoltoalojen opiskelijoille muun muassa 
Helsingissä, Espoossa, Seinäjoella, Sipoossa, 
Oulussa, Vantaalla, Jyväskylässä ja Turussa. 
Lisäksi yhdistyksen työntekijöitä ja tukiäite-
jä osallistui Imetyksen tuki ry:n edustajina 
alueellisiin, imetystoimijoiden moniammatil-
lisiin yhteistyöverkostoihin mm. pääkaupun-
kiseudulla, Tampereella, Turussa, Oulussa, 
Seinäjoella ja Jyväskylässä. 

Järjestöyhteistyössä on voimaa

Imetyksen tuki on aktiivinen toimija kansalli-
sessa imetyksen edistämisen verkostossa, jo-
hon kuuluvat sen lisäksi Ensi- ja turvakotien 
liitto, Folkhälsan, Metropolia ammattikor-
keakoulu, Helsingin ja Uudenmaan sairaan-
hoitopiiri, Suomen kätilöliitto ry, Suomen 
Terveydenhoitajaliitto ry ja Tehyn tervey-
denhoitajajaosto.  Verkoston suurin yhteinen 
ponnistus on vuoden aikana järjestettävä 
imetysviikon seminaari, joka koronavuonna 
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järjestettiin ensimmäistä kertaa kokonaan 
verkossa. 

Verkoston järjestöistä osan kanssa laadittiin 
myös yhteinen kannanotto imetyksen ja 
riittävän imetysohjauksen ja -tuen turvaami-
sesta poikkeusaikana. Kannanotto oli vas-
taus Suomen suurimman synnytyssairaalan 
koronavirusepidemian aikana omaksumaan 
käytäntöön, jossa perheiden kotiuttamista 
haluttiin nopeuttaa ja mahdollisimman mo-
nen vauvan kotiinlähtökelpoisuus varmistaa 
antamalla lievästi kellastuneille ja diabeetik-
koäitien vastasyntyneille rutiininomaisesti 
suuria määriä lisämaitoa. 

Uusi ja osin muiden järjestöjen kanssa tehtä-
vä yhteistyön muoto syntyi, kun eduskuntaan 
perustettiin Turvallisen odotus- ja vauva-ajan 
edistämisryhmä. Ryhmän tarkoituksena on 
vahvistaa vauvamyönteistä yhteiskuntaa 
ja lisätä päättäjien tietoisuutta odotus- ja 
vauva-ajan merkityksellisyydestä elämänvai-
heena sekä sen vaikutuksista myöhempään 
elämään. Lisäksi ryhmä pyrkii lisäämään 
päättäjien ymmärrystä vauvaperheiden 
tuen tarpeista ja toimivista tuen muodoista. 
Imetyksen tuki oli ryhmän perustamisessa 
aloitteellinen ja on yksi ryhmän asiantunti-
jajäsenistä. Muita asiantuntijajäseniä ovat 
Suomen Kätilöliitto, Ensi- ja turvakotien liit-
to, Väestöliitto, Lastensuojelun keskusliitto, 
Folkhälsan, Suomen Vauvamyönteisyyskou-
luttajat ry., Terveydenhoitajaliitto,  Psykologi-
liiton varhaisen kehityksen ja perhesuhteiden 
työryhmä ja Fenix Helsinki. Vuonna 2020 
työryhmä kokoontui 3 kertaa.  

Suomen monikkoperheet ry:n kanssa yhteis-
työtä tehtiin imetyksen edistämiseksi kaksos- 
ja muissa monikkovauvaperheissä. Imetyksen 
tuki räätälöi monikkovalmentajille imetysai-
heisen viikonloppukoulutuksen, jonka piti to-
teutua maaliskuussa 2020. Koulutus kuitenkin 
siirtyi koronarajoitusten takia. Osa yhteistyöstä 
siirtyi verkkoon, mm. tukiäidit vierailivat etänä 
pidettävissä monikkoperhevalmennuksissa.

Imetyksen tuki ja Sateenkaariperheet ry:n 
yhteistyönä julkaistiin ainutlaatuinen Imetys 
sateenkaariperheessä -tietosivusto touko-
kuussa 2020. Sateenkaariteemaa nostettiin 
vuoden aikana esiin kahdessa sosiaalisen-
median kampanjassa: toukokuussa liittyen 
Sateenkaariperhepäivään ja syyskuussa Hel-
sinki Pride -viikon tiimoilta. Sivuston myötä 
myös terveydenhuollossa virisi kiinnostusta 
sateenkaariperheiden imetysteemaan. 

Imetyksen tuki ry oli vuoden aikana mukana 
myös Loisto Setlementti ry:n nuorten perhei-
den Silmu-toiminnan asiantuntijaryhmässä, 
joka kokosi yhteen erityistä tukea tarvitsevia 
perheitä kohtaavia ammattilais- ja järjestötoi-
mijoita pääkaupunkiseudulta.

SOSTE käynnisti syksyllä 2020 uuden tervey-
den edistämisen verkoston, jossa Imetyksen 
tuki ry:llä on edustus yhdessä noin 25 muun 
sote-alan järjestön kanssa.

Yhteistyö oppilaitosten kanssa  
luo kosketuspintaa tulevaisuuden  
ammattilaisiin

Imetyksen tuki oli jo kolmatta vuotta mukana 
Metropolia AMK:n imetyskouluttaja-koulu-
tuksessa. Koulutuskoordinaattori luennoi ja 
ohjasi workshop-iltapäivän ratkaisukeskeises-
tä imetysohjauksesta. Lisäksi oppilaitosyh-
teistyötä tehtiin eri ammattikorkeakoulujen 
kanssa opinnäyte- ja projektitöiden tiimoilta. 
Yhteistyön tuloksena yhdistykselle saatiin 
uusia imetystietomateriaaleja. Tammikuussa 
2020 julkaistiin opiskelijayhteistyönä tehty 
käsinlypsyohje suomeksi ja ruotsiksi.

Paikalliset yhteistyöverkostot lisää-
vät imetystuen saavutettavuutta 

Paikallista yhteistyötä tehtiin vuoden aikana 
koronavirusepidemian rajoittamana vaihtele-
vasti ja usein etäyhteyksillä. 

Imetyksen tuki ry:n paikallisesti toimivia 
yhteistyökumppaneita olivat mm. Jyväskylän 
Imetystukiryhmä ry, Hämeenlinnan Imetys-
ryhmä ry, Keski-Suomen monikkoperheet 
ry, Suojasa ry, Lapsis ry, Loisto Setlementti, 
Aktiivinen synnytys ry, Tampereen Napapiiri 
ry, Allergialapset ry, Kiintymysvanhemmuus-
perheet ry, Kodin kestot ry, Äidit irti synny-
tysmasennuksesta ry, Folkhälsan, Mothers in 
Business, Mannerheimin lastensuojeluliiton 
paikallisyhdistykset ja paikalliset Ensi- ja 
turvakotiyhdistykset.

Imetystukiryhmät ja tukiäidit jatkoivat mah-
dollisuuksien mukaan yhteistyötä neuvoloi-
den, synnytyssairaaloiden ja imetyspolikli-
nikoiden kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehtiin 
kuntien varhaiskasvatuspalvelujen, seurakun-
tien lapsityön, oppilaitosten, paikallisten käti-
löyhdistysten, synnytysdoulien, kantoliina- ja 
allergiatukihenkilöiden sekä lapsiperhetoi-
mintaa organisoivien yhdistysten kanssa.
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Tekoja imetysmyönteisen  
Suomen eteen 
Imetyksen tuki edistää imetystä ja imetys-
myönteisiä asenteita myös muuten kuin 
vertaistukitoiminnan avulla. Yhdistys tekee 
kannanottoja ja tiedotteita, vaikuttaa monen-
laisissa verkostoissa ja tietenkin julkaisee 
luotettavaa, lämminhenkistä imetystietoa 
perheiden ja ammattilaisten käyttöön.

Yhdistyksen tärkeimmät viestintäkanavat 
ovat www.imetys.fi -verkkosivusto, yhdis-
tyksen sivu ja sosiaalisen median ryhmä 
Facebookissa sekä yhdistyksen Twitter- ja 
Instagram-tilit.

Imetyksen tuen Facebook-ryhmä jatkoi kas-
vuaan. Vuoden 2020 lopussa ryhmän jäsen-
määrä oli noin 43 500 henkilöä. Uusia jäseniä 
ryhmään tuli vuoden aikana noin 9 600. 
Yhdistyksen Facebook-sivuilla oli vuoden 
lopussa 9 786 seuraajaa. Twitterissä seuraa-
jia oli 448 ja Instagramissa 4 777. Imetys.fi 
-verkkosivustolla vieraili vuoden 2020 aikana 
noin 516 000 käyttäjää. Sivujen katselukerto-
ja kertyi lähes  2 069 000. 

Vuosi 2020 oli koronavirusepidemian vuoksi 
kannanottojen osalta vilkas. Imetyksen tuki 
piti esillä perheiden oikeutta imetysohjauk-
seen ja -tukeen myös pandemian aikana. 
Lisäksi yhdistys nosti keskusteluun perhei-
den kokemuksia riittämättömästä tuesta 
ja sen vaikutuksista vauvojen ja perheiden 
hyvinvointiin. Myös käynnissä olevasta 
perhevapaauudistuksesta ja imetyksen huo-
mioimisesta sen osana laadittiin kannanotto. 
Yhteensä vuoden 2020 aikana laadittiin 5 
kannanottoa sekä 4 tiedotetta tai mielipide-
kirjoitusta.   

www.imetys.fi -verkkosivuston ajankoh-
taista-osiossa julkaistiin vuoden aikana 36 
uutista, jotka liittyivät Imetyksen tuen toi-
mintaan, imetyksen vertaistuen tapahtumiin 
ja ajankohtaisiin imetysasioihin.
 
Muita kohtia, joissa imetystä nostettiin vuo-
den aikana hyvin tuloksin ja näkyvästi esille 
olivat kestävän kehityksen viikko, maailman 
ympäristöpäivä ja pohjoismainen ilmasto-
päivä, Pride-viikko ja sateenkaariperheiden 
päivä sekä maailman perhepäivä. 

Imetyksen tuki näkyi vuonna 2020 eri me-
dioissa, pääasiassa lehdissä. Eniten näkyvyyt-

tä sai yhdistyksen tiedote, jossa kerrottiin 
perheiden hätääntyneistä yhteydenotoista 
yhdistyksen tukikanaviin sen jälkeen, kun 
neuvolat, synnytyssairaalat ja monet yksityi-
set toimijat supistivat palveluitaan tai kes-
keyttivät ne  koronavirusepidemian johdosta 
keväällä kokonaan.  Mediaosumia vuonna 
2020 oli yhteensä 37.
 
Yhdistyksen jäsenlehdestä, Imetysuutisia, 
ilmestyi vuoden aikana kaksi numeroa. 
Lehden päätoimittajana toimi Miina Korpi. 
Huhtikuussa ilmestyneen Imetysuutisia 
1/2020 numeron teemana oli imetyksen mo-
ninaisuus. Syksyn numero 2/2020 puolestaan 
painottui koronakevään vaikutuksiin imetyk-
sen ja perheiden hyvinvoinnin näkökulmas-
ta. Imetysuutisia-lehti huomioitiin vuoden 
aikana Kultti ry:n laatulehti- kilpailussa.  
Lehti sijoittui yleisöäänestyksessä jaetulle 
ensimmäiselle sijalle. 

Imetysviikolla tehdään  
imetystä näkyväksi

Pohjoismaista imetysviikkoa vietettiin 28.9.-
4.10.2020. The World Alliance for Breastfee-
ding Action (WABA) oli valinnut vuoden 
teemaksi “Support breastfeeding for a healthier 
planet!”, joka käännettiin muotoon “Tue ime-
tystä - paranna maailma!”. 

Koska koronavirusepidemia haastoi perhei-
den arkea ja jaksamista, halusi Imetyksen 
tuki imetysviikon viestinnällä erityisesti 
tukea ja kannustaa sekä luoda myötätuntoista 
imetysilmapiiriä. Viestinnässä keskityttiinkin 
siihen, että jokaisella perheellä on oikeus 
imettää toivomallaan tavalla ja saada ime-
tykseen tukea. Epäonnistuneita imetyksiä ei 
ole. On vain riittämätöntä ja väärään aikaan 
annettua imetysohjausta ja -tukea. Lisäksi 
viestinnässä kannustettiin kaikkia perheitä 
lähellä olevia tahoja olemaan perheiden tuke-
na imetyksessä ja vanhemmuudessa. Vies-
tintä tapahtui pääsääntöisesti sosiaalisessa 
mediassa. Imetysviikon jokaiselle päivälle oli 
laadittu oma julkaisu. Yhdistyksen Instagram 
-tilillä jaettiin myös äitien stooreja, joilla he 
halusivat tehdä imetystä näkyväksi. Stoorit ja 
julkaisut tavoittivat yleisöä kattavasti. 

Imetysviikolla 29.9.2020 järjestettiin jo pe-
rinteeksi muodostunut imetysviikon semi-
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naari. Kokonaan etäyhteydellä järjestettyä 
seminaaria seurasi parhaimmillaan lähes 400 
henkilöä eri puolilta Suomea. Seminaarissa 
käsiteltiin imetysviikon teeman mukaisesti 
imetystä ja kestävää kehitystä sekä uuden 
imeväisruokintaselvityksen tuloksia, äidin-
maidon ihmeellistä koostumusta, imetyksen 
ja imetystuen oikeusperustaisuutta, neuvoloi-
den hyviä käytäntöjä ja sateenkaariperheiden 
imetystä. Seminaari päättyi terveydenhuol-
lon, järjestöjen ja valtiovallan edustajat koon-
neeseen paneelikeskusteluun, jossa keskus-
teltiin koronavirusepidemian vaikutuksista 
perheiden saamaan imetysohjaukseen ja -tu-
keen sekä etsittiin yhdessä ratkaisuja siihen, 
miten imetystä ja perheiden siihen saamaa 
tukea voidaan jatkossa vahvistaa.    

Imetysviikon seminaarissa julkaistiin myös 
Imetyksen edistämisen palkinnon saaja. 
Vuoden 2020 imetyksen edistämisen palkinto 
myönnettiin Teratologiselle tietopalvelul-
le.  Perusteena valinnalle oli Teratologisen 

tietopalvelun tarjoama ainutlaatuinen ja 
kattava informaatio imetysajan lääkityksistä. 
Informaation ansiosta perheet voivat välttää 
tarpeettomia imetystaukoja, jotka voivat vai-
kuttaa negatiivisesti imetyksen jatkumiseen  
sekä aiheuttaa huolta. Imetyksen tuki myön-
tää vuosittain imetyksen edistämisen palkin-
non henkilölle, organisaatiolle tai toimijalle, 
joka on tehnyt vaikuttavaa ja ansiokasta työtä 
imetyksen edistämiseksi.

Imetysviikolla pidettiin lisäksi perheiden 
tueksi yhdistyksen ensimmäinen Chat-ma-
ratoni, jolloin imetysChat päivysti koko klo 
8–20 välisen ajan. Chat-maratonin aikana 
tukea sai yhteensä 127 perhettä. Tukiäitejä 
oli maratonin aikana päivystämässä 36. Ma-
ratonin aikana työntekijät ja tukiäidit pitivät 
yhteyttä toisiinsa zoomin välityksellä. Tämä 
teki tukemisesta yhteisöllisempää ja haus-
kaa. Chat-maratoni sai hyvää palautetta niin 
perheiltä kuin tukiäideiltäkin. 

Imetyspäivän  
seminaari järjestettiin 

etäyhteyksin imetys-
viikolla lokakuussa. 

Metropolia ammattiko-
rkeakoulun kampuk-
selle saapuivat vain 

järjestäjät ja puhujat. 
Striimausta seurasi 

satoja ammattilaisia ja 
perheitä.
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Hallinto  
ja talous



Päätöksenteko
Vuonna 2020 yhdistyksen jäsenkokoukset 
järjestettiin 6.6.2020 ja 14.11.2020.

Hallitus kokoontui yhteensä 11 kertaa. Halli-
tuksen puheenjohtajana toimi Jaana Reinikka. 
Lisäksi hallitukseen kuuluivat seuraavat 
henkilöt:

 z Heidi Tervakangas (varapuheenjohtaja)
 z Anniina Heikkinen (rahastonhoitaja)

 z Linda Leinonen (sihteeri)
 z Lotta Haapala
 z Mari Aaltolaine
 z Heidi Paajala
 z Satu Jouha (varajäsen)
 z Tuuli-Annika Kuusaari (varajäsen)

Henkilöstö ja muut palvelut
Imetyksen tuen henkilöstöön kuului vuonna 
2020 kaksi täysiaikaista ja kolme osa-aikaista 
työntekijää (työaika 80 % täydestä työajasta). 
Täyttä työaikaa koko vuoden tekivät yhdis-
tyksen toiminnanjohtaja Saija Ohtonen-Jones 
ja paikallistoiminnan koordinaattori Anna 
Nupponen. Yhdistyksen koulutuksista vastaa-
va koulutuskoordinaattori Niina Mäkinen ja 
verkko-, puhelin- ja chat-tuesta vastaava ver-
taistukikoordinaattori Anna Groundstroem 
tekivät osan vuotta osa-aikaista ja osan täyttä 
työaikaa. Täyden työajan mahdollisti STEA:lta 
saatu ylimääräinen avustus. Järjestösihteeri 
jatkoi sopimuksen mukaisesti osa-aikaisena. 
Järjestösihteerin sijaisen, Kaisa Korpelan 
työsopimus päättyi maaliskuussa, jonka 
jälkeen ja siihen saakka, että yhdistyksen 
vakituinen järjestösihteeri Jenni Viljalinna 
palasi vanhempainvapaalta syyskuun alussa, 
apuja saatiin harjoittelija ja kesätyöntekijä 
Saana Valliukselta.   

Vakinaisen henkilöstön lisäksi Imetyksen 
tuki maksoi palkkioita imetystukikurssien 
kouluttajina toimiville imetystukiäideille, 
Imetysuutisia-lehden päätoimittajalle ja 
toimitussihteerille sekä satunnaisesti yhdis-

tyksen tilaisuuksissa luennoiville asiantun-
tijoille.
 
Yhdistyksen taloushallinto ostettiin Tilitoi-
misto Leerma Oy:ltä. Tilintarkastuksesta 
vastasi Jarmo Tähtinen Tilitoimisto Count 
Deal Oy:stä.
 
Työntekijöiden työterveyshuolto ostettiin 
AITO työterveys Oy:ltä. Loppuvuodesta ai-
empaa laajemmat työterveyspalvelut kilpai-
lutettiin ja työterveyspalveluiden tuottajaksi 
valikoitui Heltti Oy. Graafisia palveluita 
Imetyksen tuelle vuoden aikana tuottivat 
Nettienkelit ja Grafemi Oy. Internet-palvelut 
hankittiin Capnova Oy:lta ja chat-palvelu 
Ninchat Oy:ltä. It-tukea ostettiin Expletio 
Productionsilta. Matka- ja kulukorvaushake-
musten sähköiseen käsittelyyn oli edelleen 
käytössä Spinfire Oy:n Luovu. Mesensei 
Oy:ltä hankittiin imetystukisovellus Rinnalla 
sekä kilpailutuksen jälkeen verkkosivuston 
kehittämiseen ja visuaalisen ilmeen uudis-
tamiseen liittyvät palvelut. Imetysuutisia 
lehden painatus hankittiin Suomen Uusio-
kuori Oy:ltä. 
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Jäsenyys
Imetyksen tuki ry:n jäsenmäärä kasvoi mer-
kittävästi edelliseen vuoteen nähden. Kasvu 
oli pääasiassa seurausta järjestöjen rahoituk-
sen vähenemisen uhkaan.   

 z jäsenmäärä 31.12.2019 oli 642 (628 varsi-
naista jäsentä ja 14 kannatusjäsentä)

 z jäsenmäärä 31.12.2020 oli 767 (703 varsi-
naista jäsentä ja 55 kannatusjäsentä)

Vuoden aikana yhdistykseen liittyi 214 uutta 
varsinaista jäsentä ja 47 uutta kannatusjäsen-
tä. Eroavia jäseniä oli 35. Maksamattomien 
jäsenmaksujen vuoksi eronneeksi katsottiin 
72 jäsentä, mikä on huomattavasti edellis-
vuosia vähemmän. Vuonna 2020 jäsenmaksu-
jen maksamiseen kannustettiin useammilla 
muistutusviesteillä. 

Varsinaisen jäsenen jäsenmaksun suuruus 
oli 20 euroa. Edellisvuoden tapaan kolmen 
vuoden jäsenmaksun sai alennettuun hintaan 
siten, että jäsenmaksun suuruus kolmelta 
vuodelta oli yhteensä 50 euroa.  Kannatus-
jäsenmaksu oli ensimmäistä kertaa edellis-
vuosia pienempi, 10 euroa. Edullisempi hinta 
kannusti ihmisiä liittymään yhdistyksen 
kannatusjäseniksi. Kannatusjäsenten määrä 
kasvoi edellisvuoteen nähden 41 jäsenellä. 

Sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille jäsenille 
lähetettiin neljä sähköistä Itunen-uutiskirjet-
tä. Jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet saivat 
myös vuoden aikana ilmestyneet Imetysuuti-
sia-lehden kaksi numeroa.

Imetyksen tuen 
jäsenyydestä tehtiin 
jäsenkokemuskartoitusta 
vuoden 2019 lopus-
sa. Tulokset esiteltiin 
Menestyvät järjestöt 
-tapahtumassa vuoden 
2020 alussa. Kuvas-
sa Henna Peltola ja 
Jaana Lehtonen Suomen 
Liiketoimintapalvelusta, 
keskellä Imetyksen tuen 
toiminnanjohtaja Saija 
Ohtonen-Jones.
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Talouden tunnusluvut
Imetyksen tuki ry sai vuonna 2020 Sosiaa-
li- ja terveysministeriön myöntämää STEA:n 
kohdennettua toiminta-avustusta 289 450 
euroa imetyksen edistämiseen ja tukemiseen 
vertaistukitoiminnalla sekä tietoa ja tukima-
teriaaleja tuottamalla. Lisäksi STEA myönsi 
yhdistykselle koronavirustilanteeseen liitty-
västä ylimääräisestä avustushausta 31 100 
euroa. Hankeavustus myönnettiin digitaali-
sen ja etäyhteyksin toteutetun vertaistuen 
vahvistamiseen.  

Helsingin kaupungilta saatiin 3 000 euron 
avustus helsinkiläisiin kohdistuvaan ime-
tyksen vertaistukitoimintaan. Lisäksi saatiin 
Espoon kaupungilta 1 500 euron avustus, 
Porvoon kaupungilta 400 euron avustus, 
Kouvolan kaupungilta 554 euron avustus, 
Lahden kaupungilta 800 euron avustus ja 
Vantaan kaupungilta 200 euron avustus pai-
kalliseen imetystukitoimintaan.
 
Vertaistukitoimintaa rahoitettiin myös 
perimällä sitouttava kurssimaksu imetystu-
kikurssien osallistujilta. Maksujen tuotto jäi 
vuoden osalta huomattavan pieneksi, sillä 
suuri osa kursseista jouduttiin perumaan 
koronavirusepidemian vuoksi. Imetyksen 
lohtukirjaa markkinoitiin ja myytiin kiinnos-
tuneille.
 
Varainhankintatuotteina myynnissä oli mm. 
heijastimia, rintanappeja ja kangaskasse-
ja. Näistä kertyi tuottoja 2 639,00 euroa. 
Varainhankinnan keskeisin osa oli jäsenmak-
sutuotot, joita kertyi vuonna 2020 yhteensä 
12 585,00 euroa. Jäsenmaksutuottojen määrä 
kasvoi ennakoitua suuremmaksi, kun yh-

distykseen liittyi suuri määrä uusia jäseniä 
pääasiassa järjestörahoituksen leikkausuhan 
seurauksena. Osa uusista jäsenistä myös 
maksoi kerralla kolmen vuoden jäsenmak-
sun. Lahjoituksia yhdistys sai vuonna 2020 
yhteensä 1 130 euroa.

Merkittävä osa jäsenmaksutuotoista käytet-
tiin Imetysuutisia-lehden rahoittamiseen. 
Lehti on jäsenille tehdyn kyselyn mukaan 
tärkeä imetystiedon ja -tuen lähde. Imetys-
uutisia-lehti kerrytti jonkin verran omia 
tuottoja mainosmyynnistä sekä vuositilaus-
ten myynnistä. 

Imetyksen tuki ry:n kokonaistuotot, julkiset 
avustukset, jäsenmaksutuotot ja muut tuotot 
mukaan mukaan luettuina, olivat 305 037,01 
euroa ja kokonaiskulut 300 370,55 euroa. 
Tilikauden tulos oli 4 666,46 euroa ylijää-
mäinen, mikä johtuu pitkälti uusien jäsenten 
määrän ja tätä kautta jäsenmaksutuottojen 
ennakoitua suuremmasta kasvusta. Tase oli 
110 310,67 euroa. 
 
Imetyksen tuki ry:ltä jäi vuonna 2020 käyttä-
mättä Sosiaali- ja terveysministeriön myön-
tämää STEA:n kohdennettua toiminta-avus-
tusta 33 604,10 euroa. Käyttämättä jääneen 
avustuksen osuus on poikkeuksellisen suuri 
ja johtuu koronavirusepidemian aikaisista 
rajoituksista kasvokkain järjestettävälle ryh-
mätoiminnalle, koulutuksille ja tapahtumil-
le. Koska STEA:n ak-avustuksen käyttöaika 
on kaksi vuotta, käyttämättä jäävä avustus 
siirtyi käytettäväksi vuonna 2021. Hankea-
vustusta siirtyi vuodelle 2021 käytettäväksi 
yhteensä 399,99 euroa.
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Jäsenyydet järjestöissä  
ja verkostoissa
Imetyksen tuki ry oli jäsenenä 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 äidinmaidonkorvikkeiden 

ja vauvanruokien markkinointia ja mainontaa koskevan koodin valvontaverkosto)

imetys
IMETYKSEN TUKI RY

uutisia
2 / 2020

Suvi Riggs:  
"Äidinmaito on taianomaista ravintoa"

Pandemiakevät  
– imetysohjausta 
poikkeusoloissa

Imetysuutisia-lehti tuli 
Vuoden laatulehtikilpai-
lussa yleisöäänestyksen 
jaetulle voittosijalle. 
Palkinnon kävi pok-
kaamassa toiminnan-
johtaja Saija Ohtonen- 
Jones.
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