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Mitä 
teemme?



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 
kaikenlaisille perheille, kaikenlaiseen imetykseen

Lähestyttävyys. Helposti lähestyttävä, avoin, läpinäkyvä, perheiden erilaiset  
tilanteethuomioon ottava, joustava

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

Lempeys. Ilo, inhimillisyys ja tunteiden huomioiminen, myötätuntoisuus

Imetyksen tuki ry:n perustehtävä on yksilöllisen imetyksen tukeminen tarjoamalla 
laadukasta vertaistukea 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.

| 4 | Imetyksen tuki ry:n toimintakertomus 2020



Poikkeukselliset ajat jatkuivat  
myös vuonna 2021 
Kukaan ei tainnut odottaa, että vuoden 2020 
vaihtuessa vuoteen 2021 korona ei hellittäisi 
otettaan kuin hetkellisesti. Vaikka vielä hel-
mikuussa ajateltiin loppukirin häämöttävän, 
vuoden 2021 lopulla tilanne jälleen paheni.

Yhdistyksessä ei jääty paikoilleen, vaan 
toimintaa kehitettiin myös toisena epide-
miavuonna. Kauan toiveissa ollut, Suomen 
ensimmäinen imetystukisovellus Rinnalla 
otettiin testikäyttöön keväällä 2021. Imetys-
viikolla se aukesi laajemmin perheiden käyt-
töön, ja nousi heti yhdeksi suosituimmaksi 
tuen muodoksi.

Koronaepidemia vaikeutti erityisesti vuonna 
2020 uusien imetystukiäitien kouluttamista, 
sillä livekursseja ei voinut toteuttaa. Uusi 
verkkokoulutusalusta ImetysAkatemia toi 
tähän kaivatun muutoksen vuonna 2021. 
Huhtikuussa ensimmäiset kokonaan verkos-
sa koulutetut imetystukiäidit valmistuivat 
peruskurssilta ja aloittivat vapaaehtoistyön 
yhdistyksessä. Palaute etäkoulutuksesta oli 

hyvää ja peruskoulutusta kehitettiin hybri 
dimuotoiseksi myös kokoontumisrajoitusten 
purkamisen jälkeistä aikaa ajatellen.

Yhdistyksessä riitti muutoksia vielä syksyl-
läkin, kun kolme vuotta toiminnanjohtajana 
toiminut Saija Ohtonen-Jones siirtyi toisiin 
tehtäviin. Yhdistyksessä päädyttiin tekemään 
organisaatiomuutos, jossa aiemmin osa-ai-
kaisesti työskennelleet työntekijät siirtyivät 
työskentelemään kokoaikaisesti. Uusi toimin-
nanjohtaja rekrytoitiin työyhteisön sisältä. 
Myös toimenkuvia muokattiin vastaamaan 
paremmin työtehtävien ja vastuiden sisältöjä.

Imetystukipuhelimen toiminta päättyi lop-
puvuodesta. Puhelintuen suosio oli hiipunut 
hiljalleen verkkotuen vahvistumisen myötä, 
ja uusi sovellus mahdollistaa jatkossa myös 
puhelintuen maksuttomien nettipuheluiden 
avulla. Haluamme lämpimästi kiittää vuosien 
varrella imetystukipuhelimeen soittaneita 
perheitä ja puhelimessa päivystäneitä ime-
tystukiäitejä!
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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 ka-
navia ovat imetystukiryhmät sekä verkkotuki 
chatissa ja imetystukisovelluksessa.

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.

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 
lapset saavat olla äidin mukana toiminnassa. 
Tukityötä voi tehdä halutessaan kotoa käsin 
verkossa tai puhelimessa. Myös lasten otta-
minen mukaan tukiryhmän tapaamisiin on 
useimmiten mahdollista. 

Imetystukiäitejä oli mukana vuoden 2021 
aikana 520, joista aktiiviseen toimintaan osal-

listui 46 prosenttia. Heistä vapaaehtoistyötä 
teki kerran viikossa tai useamman kerran 
kuussa 67 prosenttia. Tauolla toiminnasta 
oli 33 prosenttia tukiäideistä ja vapaaehtois-
työnsä päätti vuoden aikana 21 prosenttia 
tukiäideistä.

Pitkään jatkunut epidemia ja sen tuomat 
haasteet ihmisten elämään olivat nähtävissä 
vapaaehtoistoiminnassa, vapaaehtoisten voi-
mavaroissa sekä mahdollisuuksissa osallistua 
vapaaehtoistoimintaan. Tukityötä vaikeutti 
myös terveydenhuollon tarjoaman imetysoh-
jauksen notkahdus, kun perheille suunnattuja 
ohjausresursseja ohjattiin epidemian hoitoon 
ja rokotuksiin. Perheiden imetystilanteet oli-
vat usein monimutkaisia ja tukiäitien arvion 
mukaan noin 40 prosenttia chattiin tulleista 
kysymyksistä olisi kuulunut terveydenhuol-
toon, ei vertaistukeen.

Alkuvuonna erityisesti chat oli ruuhkainen ja 
sinne oli haastavaa saada riittävästi tukijoita. 
Samaan aikaan imetystukiryhmiä luotsannei-
ta ryhmänohjaajia turhautti, ettei tärkeää ja 
rakasta livetukea päässyt tekemään pitkään 
aikaan. Osa tukiäideistä löysi kuitenkin oman 
tukimuotonsa uudesta Rinnalla-sovelluksesta, 
jossa oli mahdollista luoda perheen kanssa 
henkilökohtaisempi, pitempiaikainen tuki-
suhde.

Toiminnassa olevia tukiäitejä pyrittiin kan-
nustamaan ja tukemaan monin eri keinoin, 
jotta jaksaminen vaativassa vapaaehtois-
työssä pysyisi yllä. Tukiäideille järjestettiin 
joka toinen viikko etätapaamisia, noin kerran 
kuussa työnohjausta sekä erilaisia arvontoja 
ja lisäkoulutuksia pitkin vuotta.

Haasteista huolimatta imetystukiäidit vasta-
sivat vuonna 2021 kaiken kaikkiaan 16 330 
tukipyyntöön.

 

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 520  
Vuoden aikana vapaaehtoisuuden  
päätti 110 tukiäitiä (21%)

Mukana olleista 410:stä:
Aktiivisia 237 (46%)
Lyhyellä tauolla 107 (20%)
Pitkällä tauolla 66 (13%)
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Olemme tukena imetyksessä  
ja vanhemmuudessa

Uusi Rinnalla-sovellus mahdollistaa 
pitkäaikaisen tukisuhteen

Imetyksen tuen Rinnalla on ensimmäinen 
suomalainen imetystukisovellus. Se otettiin 
testikäyttöön helmikuussa 2021. Sovelluksen 
kehitti Imetyksen tuen tarjoaman vertaistuen 
tarpeisiin Mesensei.

Odottavat ja imettävät perheet voivat jutella 
sovelluksen kautta imetystukiäidin kanssa 
nimettömänä. Sovelluksen voi ladata mak-
sutta sovelluskaupasta ja se toimii Android- 
ja iOS-laitteilla. Sovellus on ladattavissa 
suomeksi ja englanniksi. Imetystukiäidit 
antoivat sovelluksessa tukea aloitusvuonna 

suomen kielen lisäksi myös ruotsiksi, englan-
niksi, saksaksi ja somalin kielellä.

Sovellustukiäitien testiryhmään koulutet-
tiin alkuun noin 20 vapaaehtoisen porukka. 
Testiryhmän kanssa kokeiltiin sovelluksen 
toimintoja, luotiin ohjeistusta sen käyttäjille 
ja haarukoitiin kehityskohteita. Kevään 2021 
aikana sovellusta pidettiin virallisesti auki 
teemapäivinä, jolloin tukiäideiltä sai tukea 
mm. imetyksen ensiviikoista, kiinteiden aloi-
tuksesta ja taaperoimetyksestä. Aukioloaikoja 
jatkettiin kesän ja alkusyksyn aikana, kunnes 
sovellustuki avautui 24/7 avoinna olevaksi 
imetysviikolla lokakuussa. Tässä vaiheessa 
mukana oli 80 sovellustukemiseen perehdy-

Imetystukiäidit antavat kiireetöntä, ystävällistä tukea imetyksen  
kaikkiin vaiheisiin. Saat luotettavaa tietoa ja omaan imetykseesi  
sopivia vinkkejä - silloin kun niitä tarvitset.

Imetyksen tuessa aloitettiin vuonna 2021 brändin kehittämistyö. Uusi arvolupaus  
kiteyttää, mitä yhdistys tarjoaa kohderyhmälleen eli odottaville ja imettäville perheille.
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tettyä tukiäitiä ja sovelluksen oli ladannut jo 
yli 1000 käyttäjää.

Perheet ja tukiäidit ottivat sovellustuen 
lämmöllä vastaan. Sovellus mahdollistaa 
pitempiaikaisen tukikontaktin saman tukiäidin 
kanssa, jolloin imetyshaasteen taustoitusta 
ei tarvitse aina aloittaa alusta. Perheet voi-
vat myös etsiä sovelluksesta asiasanahaulla 
tietyissä imetyksen erityistilanteissa tukevia 
tukiäitejä. Jokaisesta tukijasta löytyy pieni esit-
tely ja osaamisalueet, joka tuo ensi kertaa esiin 
tukiäitien laajan osaamisen ja kokemuksen.

Jatkossa sovelluksessa testataan sen puhe-
luominaisuutta ja korjaillaan matkan varrella 
esiin nousseita teknisiä pulmia, kuten notifi-
kaatioita ja pieniä viiveitä viesteissä.

ImetysChat auttaa monenlaisissa 
imetyshaasteissa

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 terve-
ydenhuollon ammattilaisia on vaikeaa saada 
kiinni: iltaisin, viikonloppuisin ja juhlapyhi-
nä. Chattiin toivotaan kuitenkin säännöllises-
ti vielä laajempia aukioloaikoja.

Chatin kautta tukea sai vuoden aikana 
yhteensä 2675 henkilöä. Yleisimpiä keskus-
telunaiheita olivat vanhemman huoli mai-
don määrästä sekä lisämaitojen antamiseen, 
vauvan rintaraivareihin ja vanhemman ime-
tyskipuun liittyvät tilanteet. Chat oli avoinna 
kolme kertaa viikossa 1–2 tuntia kerrallaan.

Epidemiatilanne vaikutti chat-tukeen edel-
leen vuonna 2021. Alkuvuonna chat-päivys-
tyksissä oli kovat ruuhkat ja tukikysymykset 
ja perheiden imetystilanteet usein todella 

haastavia. Terveydenhuollon rajalliset resurs-
sit antaa perheille riittävää imetysohjausta 
heijastuivat yhteydenottoihin selvästi.
Yhteydenottajista 40 prosenttia olisi tukiäidin 
arvion mukaan tarvinnut muuta kuin ime-
tyksen vertaistukea. Tämä kuormitti päivys-
täjiä ja vaikeutti tukityöhön osallistumista. 
Haastavien kontaktien hoitaminen vei myös 
enemmän aikaa.

Chat oli avoinna useimpina juhlapyhinä, 
myös jouluaattoyönä. Yhden tukikeskustelun 
kesto oli keskimäärin 30 minuuttia ja jono-
tusaika noin 5,5 minuuttia.

Vuoden aikana chatissa päivysti yhteensä 
106 tukiäitiä. Osa oli mukana koko vuoden 
eri päivystysvuoroilla, osa muutamia kerto-
ja. Imetystuen verkkoperuskurssien myötä 
chattiin saatiin mukaan lisää tukiäitejä. Rin-
nalla-sovelluksen lanseeraus vaikutti selvästi 
chatin tukikontaktimääriin marraskuusta 
alkaen. Tukikontaktien määrä per päivys-
tysvuoro väheni hallittavammalle tasolle ja 
mahdollisti paremman jaksamisen vapaaeh-
toistyössä.

Tukea tukityöhön sai reaaliajassa päivystä-
jien omalla chat-kanavalla, jossa annettiin 
vinkkejä haastaviin tukikysymyksiin ja 
rohkaistiin uusia päivystäjiä. Iltapäivystyk-
siin otettiin mukaan chat-vastaavat, kokeneet 
tukiäidit, jotka olivat uusien päivystäjien 
tukena ja pyysivät tarvittaessa lisäapuja 
ruuhkaisemmille vuoroille. Chat-päivystäjät 
saivat myös työnohjauksellista tukea ryhmä-
muotoisesti etäyhteydellä.

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

Perheiden palautetta  
chat-tuesta
Chat-tuki vastasi siihen tarpeeseen, 
joka äidillä chattin tullessa oli 
Kyllä  90 %
Ehkä  9 %
Ei  1 % 

Chat-päivystyksiä 149
Tuettuja henkilöitä 2 675
Vastatut tukipyynnöt 90 %
Vastaamattomat, jonosta pudonneet 
tai poistuneet 10 %

“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.”
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Turvallista vertaistukea  
sosiaalisessa mediassa

Yhdistyksen ylläpitämä Imetyksen tuen 
Facebook-ryhmä oli merkittävä vertaistuel-
linen yhteisö myös toisena epidemiavuonna. 
Ryhmän jäsenmäärä kasvoi tuhansilla ja 
siellä käytiin vilkasta imetyskeskustelua 
vanhempien, tukiäitien ja osin myös tervey-
denhuollon 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 ja viestien ymmärtäminen. 
Ryhmässä jaettiin runsaasti hetkiä perheiden 
omasta imetysarjesta: tilannekuvia imetyk-
sestä sekä tunnelmia imetystaipaleista eri 
ikäisten lasten kanssa.

Facebook-ryhmään tulevat imetyskysymykset 
ovat keskimäärin haastavampia kuin muihin 
tukikanaviin tulevat tukipyynnöt. Tämä ko-
rostui epidemian toisena vuonna, jolloin oli 
selvästi nähtävissä, ettei terveydenhuollosta 
saatu ohjaus ja tuki ollut perheille riittävää. 
Osa ryhmään kirjoittaneista vanhemmista 
olisi tarvinnut perustason imetysohjausta 
tai vaativaa erityistason imetysohjausta ja 
hyvin tiivistä tukea. Ryhmään tuli runsaasti 
tukipyyntöjä aivan vastasyntyneiden vauvo-
jen äideiltä tai perheiltä, joiden muutaman 

viikon tai muutaman kuukauden ikäinen 
vauva kasvoi niukasti.

Epidemian jatkuessa perheitä ei ollut aina 
mahdollista ohjata eteenpäin esimerkiksi 
imetyspoliklinikalle, joten apua pyrittiin 
järjestämään kaikin mahdollisin keinoin. 
Imetyksen tuen ammattilaisyhteistyökump-
panit, kolme IBCLC-tutkinnon suorittanutta 
imetysasiantuntijaa, auttoivat erityisen 
haastavissa imetystilanteissa ja tukivat myös 
tukiäitejä vaativimmissa kysymyksissä. He 
myös etsivät ammattiapua perheille omia 
verkostojaan pitkin eri puolelta Suomea.

Edellisenä vuonna käyttöön otettu kaikkien 
ryhmän julkaisujen ennakkohyväksyntä pi-
dettiin koko ajan päällä. Saapuneet julkaisut 
kävi läpi koulutettu tukiäitien tiimi, joka kir-
joitti jokaiseen julkaisuun lyhyen saatteen tai 
vanhempaa eteenpäin auttavan tukiviestin. 
Lisätukea tarvitsevat vanhemmat ohjattiin 
ImetysChattiin tai Rinnalla-sovellukseen, 
silla Facebook ei alustana toimi kunnolla 
pidempikestoisessa tukemisessa. Julkaisujen 
määrä laski edellisvuodesta jonkun verran 
todennäköisesti ennakkohyväksynnän vuoksi, 
mutta ryhmän keskusteluilmapiiri pysyi rau-
hallisena ja tuki laadukkaana ja turvallisena.

Facebook-ryhmää luotsasi ja tuesta vastasi 
tukiäitien host-tiimi, jonka kanssa ryhmän 
toimintaperiaatetta ja tukemisen kulttuuria 
kehitettiin ja hiottiin. Vuoden aikana järjes-
tettiin kaksi uutta FB-tukiäitien perehdytystä 
ja tiimissä oli vuoden lopulla jo 23 tukiäitiä 
ja 3 ammattilaista.
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Ryhmässä tehtiin vuoden aikana 3540 
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 
aikana 9900 uutta jäsentä. Mukana oli odotta-
via vanhempia, vauvojen ja isompien lasten 
vanhempia, terveydenhuollon ammattilaisia 
ja opiskelijoita. Ryhmään liittyi runsaasti 
imetysohjaajakoulutusta eri oppilaitoksissa 
suorittavia terveydenhuoltoalan opiskelijoi-
ta. Ryhmään pääsy edellytti jäsenyyskysy-
myksiin vastaamista sekä ryhmän sääntöjen 
hyväksymistä. Ryhmästä poistui jäseniä, 
joille imetystuki ei ollut enää ajankohtaista. 
Ryhmän jäsenmäärä oli vuoden lopussa 48 
300.

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 
puolella YouTubessa ja Instagramissa, joissa 
Tukiäiti Tuuli kertoo omasta neljän lapsen 
imetysmatkastaan ja käy läpi imetyksen 
eri vaiheita ja niihin mahdollisesti liittyviä 
haasteita.

Imetystukiryhmät odottivat  
epidemian laantumista

Imetystukiryhmä, joillakin paikkakunnilla 
§maitokahvila tai imetyskahvila, on avoin, 
odottaville ja imettäville äideille sekä 
heidän läheisilleen tarkoitettu vertaistuel-
linen tapaamispaikka, joissa voi keskustella 
luottamuksellisesti imetykseen ja lapsiper-

he-elämään liittyvistä asioista. Ryhmät ko-
koontuvat tavallisesti kerran kuussa ympäri 
Suomen.

Vuonna 2021 tavoitteena oli vahvistaa ryh-
mien toimintaa pitkän tauon jälkeen ja tehdä 
perheille jälleen näkyväksi livetuen hyödyt ja 
merkityksellisyys.

Epävarmassa koronatilanteessa ryhmät olivat 
kuitenkin suurimman osan vuotta tauolla. 
Yhdistyksessä haluttiin suojella ilman rokot-
teita olevia vauvaperheitä sekä vapaaehtoisia 
mahdollisilta tartunnoilta. Syksyn aikana 
näytti siltä, että ryhmien käynnistäminen 
olisi jälleen turvallista.

Ryhmiä käynnistyi yhteensä yksitoista 
kymmenellä eri paikkakunnalla. Osa ryhmis-
tä suunnitteli ja toteutti erityistä toimintaa 
ensimmäisille kerroille, jotta ryhmät hou-
kuttelisivat perheitä paikalle. Ryhmissä oli 
ulkopuolisia asiantuntijoita sekä erityisiä 
tarjoiluja houkuttelemassa kävijöitä paikalle. 
Ryhmien oltua tauolla melkein kaksi vuotta 
on ehtinyt syntyä uusi vanhempien ryhmä, 
joille imetystukiryhmät ovat vieras käsite. 
Siksi myös yhdistyksen sosiaalisen median 
kanavissa mainostettiin aiempaa enemmän 
ryhmien tapaamisia.

Suurin osa ryhmistä ehti kokoontua kerran 
tai kaksi, sillä jo joulukuussa ryhmiä joudut-
tiin perumaan huonontuneen koronatilanteen 
tai tukiäitien sairastumisten vuoksi.

Imetystreffit verkossa  
vakiinnuttivat paikkansa

Koska kasvokkainen livetoiminta oli edel-
leen tauolla, imetystreffejä verkossa jatket-
tiin yhtenä tukimuotona. Ryhmät toimivat 
Zoom-ohjelman välityksellä ja niitä jär-
jestettiin jonkin tietyn aiheen ympärille. 
Suurin osa ryhmistä oli suunnattu odotta-
ville perheille ja muita aiheita olivat muun 
muassa kiinteiden aloitus, vauvavuoden 
vaiheet sekä töihin paluu. Vuoden aikana oli 

Sosiaalisen median  
imetystukiryhmä Facebookissa
Jäseniä yhteensä 48 300
Uusia jäseniä 9900
Aktiivisia keskustelijoita 28 950
Imetysaiheisia keskustelunaloituksia 
3540, joissa: 

3540 kommenttia
359 400 reagointia

Tilastot ja luvut
11 ryhmää
62 tukiäitiä
86 tapaamiskertaa
764 kävijää, joista aikuisia 434 ja lapsia 
ja vauvoja 330
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huomattavissa, että alkuinnostuksen jälkeen 
imetystreffeille ei enää ollut samanlaista 
tilausta. Moni tuntui myös kyllästyneen Zoo-
min välityksellä toteuttaviin tapahtumiin, jos 
esimerkiksi työssään joutui olemaan usein 
ruudun äärellä.

Odottajille suunnattuja treffejä järjestet-
tiin ympäri vuoden ja niihin tuntui olevan 
paljon tulijoita, sillä perheille suunnatut 
palvelut ovat olleet koronan vuoksi supis-
tettuna tai kokonaan tauolla. Odottajien 
treffit on luentomainen tapahtuma, jonka 

aikana imetystukiäidit kertovat imetykseen 
valmistautumisesta, imetyksen ensipäivistä 
ja imetysarjesta. Vuoden aikana järjestettiin 
perinteisen luentomaisten odottajien treffien 
lisäksi kaksi kertaa odottajien treffit, jotka oli-
vat keskustelevat ilman luentomaista osiota, 
sillä palautteiden perusteella myös vapaam-
paa yhteistä keskustelua toivottiin.

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 oltiin tyytyväisiä. 
Palautteen antajista jokainen kävijä suositte-
lisi treffejä tuttavilleen.

Imetystukipuhelimen toiminta päättyi 
ansiokkaiden vuosien jälkeen

Imetystukipuhelimen toiminta päättyi 
joulukuussa 2021. Puhelin auttoi perheitä 
uutterasti kahden vuosikymmenen ajan. Se 
oli imetystukiryhmien ohella toimintaansa 
aloittelevan Imetyksen tuen ensimmäisiä 
tukimuotoja. Viimeinen puhelinpäivystys oli 
keskiviikkona 15.12.2021.

Imetystuen painopiste on perheiden ja vapaa-
ehtoisten toiveesta siirtynyt viime vuosina 
yhä enemmän verkkotukeen. Soittajien määrä 
on vähentynyt ja myös imetystukiäitien on 
helpompaa aikatauluttaa päivystykset omaan 
arkeen sopiviksi verkkotuen puolella. Puhe-
lintuki siirtyy jatkossa osaksi Rinnalla-sovel-
lusta, joka mahdollistaa myös nettipuhelut. 
Sovelluksen puhelutoimintoa lähdetään 
laajamittaisemmin testaamaan vuonna 2022.

Imetyksen tuki haluaa lämpimästi kiittää 
kaikkia vuosien varrella puhelimessa päi-
vystäneitä, sitä kehittäneitä, siitä eteenpäin 
kertoneita ja siihen soittaneita! Imetystuki-
puhelin on ollut tärkeä ja hieno osa suoma-
laista imetyksen vertaistukea.

Imetystukipuhelimessa tuettiin sen viimei-
sen toimintavuoden aikana 357 vanhem-
paa. Puhelin päivysti 1–2 päivänä viikossa, 
1–2 tuntia kerrallaan. Kokonaisuudessaan 
puhelimeen soitettiin yli 1271 puhelua. 
Vastaamattomista puheluista valtaosa tuli 
päivystysaikojen ulkopuolella ja ohjautui 

vaihteen viestiin, jossa tiedotetaan palvelun 
aukioloajat. Päivystysaikoina vastaamatta jäi 
153 puhelua.

Tuen tarvetta oli enemmän kuin mihin päi-
vystäjäresurssi riitti. Puhelimessa päivysti 13 
päivystäjää, eli puolet vähemmän kuin edelli-
senä vuonna. Poikkeuksellinen epidemia-aika 
vaikutti tukiäitien voimavaroihin, aikataului-
hin ja mahdollisuuksiin tehdä tukityötä.

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

“Treffit oli tosi ihanat ja tulinkin 
sinne korona-ajan yksinäisyyden 
tunteen takia esikoisen äitinä.”

“Tuntui, että tulin aidosti kohda-
tuksi ja kuulluksi. Neuvojen lisäksi 
sain paljon apua jaksamiseeni 
siitä, miten minut kohdattiin.”

Tilastot ja luvut
Imetystreffien lukumäärä: 14
Imetystreffeille osallistuneiden  
tukiäitien lukumäärä: 40 
Imetystreffeille osallistuneiden  
henkilöiden lukumäärä: 181

Tilastot ja luvut
Vastatut puhelut 357
Vastaamattomat puhelut  
päivystysaikana: 153 
Kaikki puhelut yhteensä 1271
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Tukea monipuolisia verkostoja pitkin

Eri tukikanavien lisäksi imetystukiäidit 
kohtaavat perheitä ja antavat imetystukea 
tapahtumissa. Perheitä kohdataan myös 
erilaisissa tilaisuuksissa yhteistyössä neuvo-
la- ja synnytyssairaaloiden kanssa. Korona-
virusepidemia vähensi merkittävästi vuoden 
2021 tapahtumia.

Imetystukiäidit osallistuivat eri puolilla 
Suomea, omilla paikkakunnillaan tai lähialu-
eilla 81 lapsiperheille suunnattuun tapah-
tumaan. Tapahtumat olivat pääsääntöisesti 
perhekerhovierailuja ja perhevalmennuksia. 
Osa tapahtumista pidettiin verkossa ja osan 
tapahtumista vapaaehtoiset imetystukiäidit 
järjestivät itse. Näissä tapahtumissa tukiäidit 
kohtasivat 700 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 250 imetys-
tukiäitiä. Tukiäitien verkostojen kautta tukea 
sai vuoden aikana 6480 henkilöä.

Luotettavaa, käytännönläheistä  
imetystietoa perheiden ja  
asiatuntijoiden tueksi.

Suosittu imetys.fi -sivusto on osa Imetyksen 
tuen tarjoamaa verkkotuen kokonaisuutta. 
Verkkosivustolla vieraili vuoden 2021 aikana 
642 057 käyttäjää. Sivujen katselukertoja 
kertyi 4 539 000. Sivuston suosio kasvoi tun-
tuvasti edelliseen vuoteen nähden.

Vuoden aikana sivuston rakenne uudistettiin 
vastaamaan paremmin nykykäyttäjän tarpeita 
ja selaustottumuksia. Eri aihekokonaisuuk-
sista luotiin laskeutumissivuja, joilta tarvit-
tava tieto löytyy aiempaa helpommin. Myös 
sivuston ulkoasu muuttui yhdenmukaiseksi 
Imetyksen tuen uuden brändi-ilmeen kanssa.

Sivuston tietomateriaali pohjaa tutkittuun 
tietoon ja pitkäaikaiseen kokemustietoon 
imetyksestä. Se on kirjoitettu vauvaperheen 
arkeen sopivaksi, lempeästi ja käytännön-
läheisesti. Sivuilla oli vuoden lopussa yli 

yhdeksänkymmentä imetystietoartikkelia 
usein kysytyistä aiheista. Lisäksi sivuilla oli 
yli kolmekymmentä tulostettavaa tietoiskua, 
joista osa oli käännetty myös selkosuomeksi, 
ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi, arabiaksi ja 
somalin kielelle.

Sivustolle luotiin vuoden aikana uusia 
aihekokonaisuuksia ja jo olemassa olevia 
artikkeleja päivitettiin. Odottajan opas 
uudistui kattavammaksi ja selkeämmäksi 
tietopaketiksi kaikille vauvaa odottaville 
perheille. Sivuston käyttäjien toiveaihe, 
taaperon ja isomman lapsen imetys, sai myös 
oman sivukokonaisuutensa. Taaperosivut 
tarjoavat kattavan artikkelikokoelman tietoa, 
käytännön vinkkejä ja perheiden kokemuksia 
vauvaikäistä vanhemman lapsen imetyksestä. 
Omat artikkelinsa ovat saaneet myös raskau-
den aikainen- ja tandemimetys, sekä vauvan 
kasvaessa ajankohtaiset varhaiskasvatus ja 
äidin töihin paluu.

Sivujen imetystietosisällöistä tuli paljon 
myönteistä palautetta niin perheiltä kuin 
terveydenhuollon ammattilaisilta. Yhdistyk-
sen terveydenhuollon yhteistyötahoista 90 
prosenttia pitää sivuston materiaalia asian-
tuntevana ja hyödyntää sitä säännöllisesti 
työssään asiakasperheiden parissa.
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Laadukkaat koulutukset ja tuki  
vaikuttavan vertaistuen taustalla 
Imetyksen tuki ry kouluttaa kaikki uudet 
imetystukiäidit imetystuen peruskurssilla, 
joka antaa valmiudet imetyksen vertaistu-
kemiseen ja yhdistyksen vapaaehtoistoimin-
taan. Lisäksi monipuolista lisäkoulutusta on 
tarjolla kaikille toiminnassa mukana oleville 
ilmaiseksi. Koulutusten tarkoituksena on 
ylläpitää ja vahvistaa vapaaehtoisten tiedol-
lista imetysosaamista ja kehittää tukemisen 
ja vuorovaikutuksen taitoja. Laadukkaat 
lisäkoulutukset ovat myös tärkeä innostami-
sen ja sitouttamisen väline. Koulutukset ovat 
keskeinen osa tukiäideille annettavaa tukea, 
ja niistä kerätty palaute on arvokas työkalu 
toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä. 
Yhteensä yhdistyksen vapaaehtoiset osal-
listuivat erilaisiin koulutuksiin 726 kertaa 
vuonna 2021.

Joulukuussa 2020 toimintaan saadun säh-
köisen koulutusalustan, ImetysAkatemian, 
ansioista vuonna 2021 yhdistyksellä oli tarjo-
ta entistä monipuolisempi, saavutettavampi 

ja yksilöllisiin tarpeisiin paremmin vastaava 
koulutusvalikoima. Imetystuen peruskurssin 
lisäksi tarjolle tulivat kokonaan uudistetut 
jatkokurssit, itseopiskelukurssit tietojen tai 
taitojen kehittämiseen sekä webinaarimuotoi-
set koulutusillat.

Imetystuen peruskurssi on ovi  
vapaaehtoistoimintaan –  
nyt myös etäkoulutuksena 

Imetystuen peruskurssi on tukiäidin pe-
ruskoulutus, joka antaa tuleville imetys-
tukiäideille tiedollisen perusosaamisen 
imetyksestä sekä perehdyttää yhdistyksen 
vapaaehtoistoimintaan. Imetystuen perus-
kurssi uudistettiin kokonaan 2021. Entisen 
nelipäiväisen lähiopiskelukurssin sijasta uusi 
kurssi koostuu itseopiskeltavista moduuleista 
ImetysAkatemiassa sekä kahdesta lähikoulu-
tuspäivästä.

Lähiopetuspäivien ohjelma muokattiin sa-
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malla myös etäkoulutuksen tarpeisiin, joten 
uudistettu imetystuen peruskurssi voidaan 
jatkossa toteuttaa joustavasti lähi- tai etäope-
tuksena.

Peruskursseja järjestettiin vuonna 2021 suun-
nitellusti neljä. Kolme kursseista järjestettiin 
koronatilanteen takia etäkoulutuksina, mutta 
loppuvuodesta päästiin pilotoimaan myös 
peruskurssin lähikoulutusversio Espoossa. 
Yhteensä kursseilla koulutettiiin 76 uutta 
vapaaehtoista, mikä oli 50 tukiäitiä enemmän 
kuin ensimmäisenä koronavuotena.

Kurssilaiset saivat arvioida sähköisellä 
palautelomakkeella imetystuen peruskurssin 
eri osa-alueita, kurssilta saamiaan valmiuk-
sia sekä antaa vapaamuotoisesti ruusuja ja 
risuja. Imetystuen peruskursseilta kerätty 
palaute oli kiittävää: kaikkien kurssien eri 
osa-alueiden keskiarvo oli huikeat 4,7 (astei-
kolla 1-5). Erityisen positiivisesti kurssilaiset 
arvioivat ImetysAkatemian sisällöt, kurssin 
lähiopetus-/etätapaamiskerrat, ilmapiirin ja 
kurssivihon.

ImetysAkatemia – Jatkokoulutusta 
kaikille verkossa

ImetysAkatemian lisäkoulutusvaihtoehdot 
laajenivat 2022, kun valikoimaan tuli ensim-
mäinen kouluttajavetoinen jatkokoulutuskoko-
naisuus, aiheena monikkoimetys.

Verkkokoulutukset madaltavat vapaaehtoisten 
kynnystä osallistua lisäkoulutukseen: kotoa 
käsin opiskelu ei aiheuta kustannuksia ja jokai-
sella on yhtäläiset mahdollisuudet kouluttau-
tua asuinpaikasta riippumatta. Lisäksi verkko-
koulutukset on rakennettu niin, että kukin voi 
valita tarjonnasta juuri itseään kiinnostavat 
aiheet.

Kouluttajavetoisten jatkokurssien lisäksi 
ImetysAkatemiassa voi opiskella itseopiskelu-
kursseilla, joita 2021 oli tarjolla lypsämisestä 
ja täyspumppauksesta, osittaisimetyksestä ja 
lisämaidoista sekä vapaaehtoistoiminnassa 

Koulutus Kurssimäärä Osallistujat 
(tukiäidit) 

Osallistujia/
kurssi (ka)

Imetystuen peruskurssi 4 76 19

Imetystuen jatkokurssi 3 23 8

Kouluttaja- ja mentorkoulutus Ei järjestetty koronarajoitusten takia

Chat-perehdytykset 5 62 12

Sovellus-perehdytykset 8 91 11

Tukiäitipäivät 2 85 43

ImetysAkatemian webinaarit 2 178 89

ImetysAkatemian  
itseopiskelukurssit

3 108 36

Koulutukset host-tiimi 2 8 4

Tukiryhmän ohjaus-koulutus 2 9 5

Tiia Trogenin luento 1 34 avoin myös jäsenille

Jani Toivolan luento 1 61 järjestöyhteistyö

Sitaatteja peruskurssien  
palautteesta 2021:

“Hybridimalli toimi loistavasti ja, kun 
teoriaa sai lukea rauhassa etukäteen 
läpi, jäi kurssilla ihanasti aikaa keskus-
telulle ja yhteiselle pohdinnalle.”

“ImetysAkatemia helppokäyttöinen ja 
selkeä, tiiviit sisällöt, ei turhaa jau-
hamista. Ihana yhteisöllisyys, hyvät 
kouluttajat, lämmin ilmapiiri.”

“ImetysAkatemia oli todella hyvä 
oppimisympäristö ja kurssimateriaalit 
olivat monipuolisia. Zoom-tapaamiset 
olivat kivoja kohokohtia joissa pääsi 
tapaamaan muita tulevia tukiäitejä ja 
oppimaan lisää!”
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jaksamisesta. Vapaaehtoisena jaksaminen ja 
Lisämaito ja osittaisimetyksessä tukeminen 
ovat vuoden 2021 lisäyksiä kurssitarjontaan.

Lisäksi ImetysAkatemiasta löytyy peruskurs-
sin sisältöjä kertaileva Tauolta toimintaan 
-kurssi, jonka avulla rohkaisua kaipaavat 
vapaaehtoiset voivat virkistää tiedollista ja tai-
dollista osaamistaan. Kertauskurssin päätteeksi 
vapaaehtoinen kontaktoidaan henkilökohtai-
sesti ja pyritään löytämään jokaiselle sopiva 
tapa palata imetystukitoimintaan.

Kaikki ImetysAkatemian kurssit ovat kerän-
neet erinomaista palautetta. Itseopiskelukurs-
sien palautteen keskiarvo oli 4,65 (asteikolla 
1-5). Monikkoimetysaiheisten jatkokoulutus-
ten palautteen keskiarvo oli yhtä loistava kuin 
imetystuen peruskursseilla, 4,7.

Mentorointi aloittelevan  
tukiäidin tukena 

Mentorointi on Imetyksen tuki ry:n vapaaeh-
toisten tukemisen muoto. Mentorointi toimii 
täysin etäyhteyden välityksellä ja ryhmiä 
käynnistetään pian sen jälkeen, kun perus-
kurssi on päättynyt. Mentoroinnin tavoit-
teena on auttaa uutta tukiäitiä pääsemään 
mukaan toimintaan, huojentaa alun epävar-
muutta, helpottaa alueen uusien ja vanhojen 
tukiäitien yhteistyötä sekä antaa työkaluja 
itsetuntemuksen kehittämiseen. Mentoroin-
tia, eli Taito-ryhmiä kehitetään palautteen 

mukaan ja vuoden 2021 aikana mentorointi-
ryhmiin lisättiin yksi tapaaminen lisää, joten 
ryhmät kokoontuivat yhteensä kuusi kertaa.

Koska uusia tukiäitejä koulutettiin verkon vä-
lityksellä, haluttiin järjestää monta ryhmää, 
jotta uudet tukiäidit pääsisivät mukaan va-
paaehtoisten yhteisöön ja rohkaistuisivat heti 
valmistumisen jälkeen tukemaan yhdistyksen 
eri tukikanavissa.

Vuonna 2021 uusia mentorointi- ja Taito-ryh-
miä järjestettiin yhteensä neljä. Mukaan 
ilmoittautui 31 tukiäitiä, joista suurin osa 
oli vastavalmistuneita. Ryhmiä ohjasi kuusi 
mentorointikoulutuksen saanutta tukiäitiä. 
Mentorointiryhmien tapaamisia toteutui 
vuoden aikana yhteensä 29, ja tukiäidit osal-
listuivat niihin yhteensä 85 kertaa.

Kouluttajat ja mentorit ovat vapaaeh-
toistoiminnan jatkuvuuden kulmakiviä

Yhdistyksen kouluttajien ja mentoreiden 
perinteinen koulutusviikonloppu tammi-
kuussa ei toteutunut 2021, osin koronatilan-
teen takia, osin siksi, että vuodenvaihteessa 
ImetysAkatemia oli juuri avattu ja perus- ja 
jatkokoulutusten kehittäminen vielä kesken.

Sen sijaan panostettiin kouluttajaparien 
henkilökohtaiseen perehdytykseen uusilla 
kursseilla kouluttamiseen. Tiivis yhteydenpito 
kouluttajapareihin ennen kurssia ja kurssien 
aikana onnistui entistä näppärämmin Ime-
tysAkatemian keskusteluryhmissä. Samalla 
karttui arvokasta tietoa tulevaisuuden koulut-
tajakoulutuksia ja -perehdytyksiä varten.

Myös mentoriparit perehdytettiin työnku-
vaansa henkilökohtaisesti. Imetyksen tuen 
omaan Taito-mentorointimalliin kuuluu 
myös vähintään kaksi työnohjauksellista 
keskustelua mentoreiden kanssa prosessin 
aikana.

Chat- ja sovellusperehdytykset  
madaltavat kynnystä heittäytyä  
tukityöhön

Yhdistyksen koordinaattorit perehdyttivät 
tukiäitejä chat-tukemiseen chat-alustalla ja 
Zoomin välityksellä toteutetuilla minikou-
lutuksilla. Etäkoulutus mahdollisti osallis-
tumisen jokaiselle kiinnostuneelle kotisoh-
valta käsin. Vuonna 2021 chat-perehdytys 
järjestettiin jokaisen peruskurssin yhteydessä 
ja perehdytystä kehitettiin erityisesti aivan 

“Kiitos teille! Koin että jokaisella 
kerralla kun osallistuin niin  
reppuun jäi jotain ”eväitä”  
jatkoon imetystukiäitimatkalle”

Itseopiskelukursseista  
sanottua:

“Hyvä ja selkeä kokonaisuus ja uskon 
että tänne on helppo palata jos jonkun 
tukikontaktin kanssa aihe mietityttää.”

“Tieto oli kattavaa ja hyvin sisäistettä-
vää! Tykkäsin!”

“Tiivis tietopaketti, hyvin jaksotettu 
tehtävät ja teoriaosiot!”

“Hauska tapa kerrata tietoja.”
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aloittelevien vapaaehtoisten tarpeisiin.
Uudistus sai paljon kiitosta osallistujilta ja 
sen koettiin olevan antoisa lisä imetystuen 
peruskurssiin. Lisäksi toteutettiin enemmän 
tukemisen taitoon kuin tekniikkaan keskitty-
nyt Helpompaa chat-tukea -teemaperehdytys. 
Viiteen perehdytykseen osallistui yhteensä 
62 tukiäitiä.

Uutena toimintatapana aloitettiin kokenei-
den chat-tukijoiden aloitteesta chat-kum-
mitoiminta. Vapaaehtoiset chat-kummit 
vierailivat perehdytyksissä ja tukivat uusia 
tukiäitejä heidän ensimmäisillä chat-päivys-
tysvuoroillaan. Lisäksi uusilla chat-tukijoilla 
oli mahdollisuus osallistua päivystyvuoroil-
le, joiden aikana oli mahdollista olla etä-
yhteyksillä juttusilla työntekijän ja vuoron 
muiden päivystäjien kanssa. Hyvien pereh-
dytysten ja muiden tukitoimien ansiosta 
kynnys chat-tukemisen aloittamiseen pie-
neni ja uusista imetystukiäidistä iso joukko 
lähti aktiivisesti mukaan chat-päivystäjien 
tiimiin.

Uuden Rinnalla-sovelluksen käyttämiseen ja 
sovellustukemiseen luotiin oma perehdytyk-
sensä tukiäideille. Vuoden aikana sovellus-
tukemisen aloitti perehdytyksen kautta 80 
tukiäitiä. Sovellusperehdytystä kehitettiin 
pitkin vuotta, kun käyttökokemusta sovelluk-
sesta kertyi yhä enemmän.

Etäyhteydet mahdollistavat jopa  
kansainvälisten huippupuhujien  
koulutukset

Vuoden aikana etäyhteyksiä hyödynnettiin 
uudella tavalla, kun järjestimme tukiäideille 
kaksi ImetysAkatemian webinaaria, joissa oli 
puhujina kansainväliset imetyksen ja vau-
va-ajan asiantuntijat.

Kevään webinaarivieraana oli Helen Ball, 
Durhamin yliopiston professori, joka johtaa 
vauvojen, lasten ja vanhempien unitutkimuk-
seen keskittynyttä tutkimusyksikköä. Ball 
luennoi imetyksen ja unen yhteydestä 88 
tukiäidille.

Syksyn webinaarin huippunimenä oli tohtori 
Jack Newman, kanadalainen imetys- ja lasten-
lääketieteen asiantuntija, imetysohjausklinikan 
johtaja ja kansainvälisesti arvostettu imetystie-
tokirjailija. Newmanin luentoa imetysohjauk-
sen käytännön taidoista seurasi 90 tukiäitiä.

Kansainvälisten asiantuntijoiden lisäksi 
vuoden aikana tukiäideille ja jäsenille oli 
puhumassa Tiia Trogen positiivisesta kasva-
tuksesta vanhemmuuden voimavarana. Tiia 
Trogenin luento oli vuosittaisen syyskokouk-
sen yhteydessä, johon oli sekä jäsenten että 
tukiäitien mahdollista osallistua. Kuulijoita 
Trogenin luennolla oli yhteensä 34.
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Vapaaehtoisten päivän kunniaksi Imetyksen 
tuki, Tunne Rintasi ry, Korento ry ja Rinta-
syöpäyhdistys järjestivät vapaaehtoisilleen 
yhteisen illan, jonka puhujana toimi Jani 
Toivola aiheena Ainoa huoneessa vai yksi 
monista? - Ajatuksia kohtaamisen ja kohda-
tuksi tulemisen merkityksestä. Inspiroivaa 
ja kiinnostavaa luentoa oli kuuntelemassa 
yhteensä 61 vapaaehtoista.

Tukiäitien keskinäiset tapaamiset  
ja tapahtumat tuovat iloa ja  
jaksamista tukityöhön

Tukiäitipäiviä järjestetään tavallisesti kaksi 
kertaa vuodessa, kerran keväällä ja kerran 
syksyllä. Vuoden aikana perinteiset livenä 
järjestettävät tukiäitipäivät siirtyivät molem-
mat verkkoon. Keväällä tukiäitipäivän ohjel-
massa oli yhteistä vapaamuotoista ohjelmaa 
sekä imetystukiäiti, IBCLC Meri Haahtelan 
luento haastavista imetystilanteista. Lopuksi 
oli mahdollisuus yhteiseen loppurentou-
tukseen videon välityksellä, jonka Susanna 
Jussila, Sielun sopukoita, oli tehnyt tukiäitejä 
varten. Syksyllä tukiäitipäivän ohjelmassa oli 
upeat puheenvuorot kahdesta hyvin erilai-
sesta ja mielenkiintoisesta aiheesta. Päivän 
aloitti Imetyksen edistämisen palkinnon 
saanut Jenny Säilävaara, joka puhui omasta 
taaperoimetystä koskevasta väitöskirjastaan. 
Toisena puhujana oli sijoittaja, puhuja Merja 
Mähkä, jonka puheenvuoro käsitteli pikku-
lapsiajan taloutta sekä sijoittamista.

Keväällä järjestettiin metsäretki Nuuksioon, 
jossa oli mahdollisuus tavata muita tukiäite-
jä sekä toimiston työntekijöitä kasvotusten. 
Ohjelmassa oli rentoa yhdessäoloa sekä 

eläinimetys-rastirata perheen pienimmille 
ja makkaran- ja letunpaistoa. Retkipäivä 
koettiin onnistuneeksi ja mukavaksi tavaksi 
tavata pitkästä aikaa toisia tukiäitejä.

Tukiäititreffit ovat vapaaehtoisten itse järjes-
tämä paikallinen tai alueellinen tapaaminen, 
joka keskittyy paikallistoiminnan suun-
nitteluun ja kehittämiseen sekä tukiäitien 
keskinäiseen tukeen ja virkistäytymiseen. 
Tukiäititreffien järjestämiseen tarjottiin 
mahdollisuus kesällä sekä loppuvuodesta ja 
vuoden aikana järjestettiin yhteensä kahdek-
sat tukiäititreffit. Treffien tarkoituksena oli 
kerätä paikkakunnan ja lähialueen tukiäidit 
yhteen tutustumaan toisiinsa, suunnitte-
lemaan toimintaa sekä virkistäytymään. 
Treffien osallistujamäärät jäivät pieniksi, 
sillä pandemian pitkittyessä ja tilanteen 
ollessa epävarma, moni ei vielä uskaltanut 
lähteä tapaamaan muita tai ei halunnut 
alkaa suunnitella, jos tilaisuus joudutaan 
kuitenkin perumaan.

Ensimmäisen koronavuoden aikana aloitetut 
säännölliset tukiäitien tapaamiset etäyhtey-
dellä jatkuivat läpi vuoden. Alkuvuodesta 
vapaamuotoisia tapaamisia oli viikottain 
kesäkautta lukuunottamatta ja syksyllä 
tapaamisia oli noin kerran kuukaudessa. 
Tukiäideille järjestettiin myös tukitilanteiden 
purkuhetkiä, joissa oli mahdollisuus käydä 
läpi haasteellisia tilanteita ja saada tukea 
vaikeiden tukikontaktien läpikäymiseen. Tu-
kiäidit olivat toivoneet etäyhteystapaamisten 
järjestämistä ilta-aikaan, joten yksi tukiäiti 
otti tehtäväkseen järjestää kerran kuussa 
iltatapaamisen kaikille tukiäideille.

Tapaaminen Osallistujat Tapaamisten  
lukumäärä

Nuuksion kevätretki 10

Tukiäitien kahvihetket 118 23

Tukiäitien työnohjaukset 22 7

Vapaaehtoisuuden kehittämistyöpaja 13 2

Paikallistoiminnan suunnitteluillat 12 3
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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 edelleen monin ta-
voin terveydenhuollon toimintaan ja perhei-
den saamaan imetysohjaukseen. Tukikanavis-
sa perheiden mahdollisuudet tasavertaiseen 
imetystukeen ja ohjaukseen näkyivät. Pande-
mian pitkittyessä Imetyksen tuen tukikana-
vissa haastavien tukipyyntöjen määrä kasvoi 
ja perheitä jouduttiin ohjaamaan pyytämään 
vankempaa tukea terveydenhuollon puolelta.

Pitkittynyt korona-aika ja tapaamisten 
rajoittaminen ei täysin estänyt yhteistyön 

jatkumista imetyksen edistämisen eteen. 
Imetyksen tuki osallistui aktiivisesti THL:n 
koordinoimaan imetyksen edistämisen ver-
kostoon. Lisäksi yhdistyksen koordinaattorit 
ja imetystukiäidit vierailivat vuoden 2021 
aikana luennoimassa erilaisista imetykseen 
liittyvistä teemoista ja esittelemässä imetyk-
sen vertaistukea kätilöille, terveydenhoita-
jille, lasten- ja perushoitajille, kotipalvelun 
työntekijöille sekä terveydenhuoltoalojen 
opiskelijoille muun muassa Kuopiossa, Hy-
vinkäällä, Helsingissä, Espoossa ja Jyväsky-
lässä. Lisäksi yhdistyksen työntekijöitä ja 
tukiäitejä osallistui Imetyksen tuki ry:n edus-
tajina alueellisiin, imetystoimijoiden mo-
niammatillisiin yhteistyöverkostoihin mm. 
pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa, 
Oulussa, Seinäjoella ja Jyväskylässä.

Järjestöyhteistyössä on voimaa
Imetyksen tuki on aktiivinen toimija kansal-
lisessa imetyksen edistämisen verkostossa, 
johon kuuluvat sen lisäksi Ensi- ja turva-
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kotien liitto, Folkhälsan, Metropolia am-
mattikorkeakoulu, Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiiri, Suomen kätilöliitto ry, 
Suomen Terveydenhoitajaliitto ry ja Tehyn 
terveydenhoitajajaosto. Verkoston suurin, 
vuosittainen yhteinen ponnistus on vuoden 
aikana järjestettävä imetysviikon seminaari, 
joka järjestettiin koronatilanteen takia jo 
toista kertaa verkossa. Loppuvuodesta ver-
kostossa aloitettiin vuonna 2023 Suomessa 
järjestettävän Pohjoismaisen imetysseminaa-
rin järjestelyt.

Imetyksen tuella on edustus THL:n koordi-
noimassa kansallisen imetyksen edistämi-
sen seurantaryhmässä, jonka tehtävänä on 
kehittää imetyksen edistämistä kansallisella 
tasolla.

Eduskunnan turvallisen odotus- ja vauva-ajan 
edistämisryhmä jatkoi toimintaansa. Ryhmän 
tarkoituksena on vahvistaa vauvamyönteistä 
yhteiskuntaa ja lisätä päättäjien tietoisuutta 
odotus- ja vauva-ajan merkityksellisyydestä 
elämänvaiheena sekä sen vaikutuksista myö-
hempään elämään.

Lisäksi ryhmä pyrkii lisäämään päättäjien 
ymmärrystä vauvaperheiden tuen tarpeista 
ja toimivista tuen muodoista. Imetyksen tuki 
oli ryhmän perustamisessa aloitteellinen ja 
on yksi ryhmän asiantuntijajäsenistä. Muita 
asiantuntijajäseniä ovat Suomen Kätilöliitto, 
Ensi- ja turvakotien liitto, Väestöliitto, Las-
tensuojelun keskusliitto, Folkhälsan, Suomen 
Vauvamyönteisyyskouluttajat ry., Tervey-
denhoitajaliitto, Psykologiliiton varhaisen 
kehityksen ja perhesuhteiden työryhmä, 
Fenix Helsinki, Varhaisen vuorovaikutuksen 
psykoterapia ry, Äimä ry. Vuonna 2021 työ-
ryhmä kokoontui 3 kertaa.

Eduskunnan vauvaryhmä otti huhtikuussa 
kantaa odottavien ja vauvaperheiden hy-
vinvoinnin ja terveyden huomioimisesta 
korona-ajan päätöksissä. Samalla ryhmän 
valmistelujen pohjalta jätettiin eduskunnassa 
kirjallinen kysymys vauva- ja pikkulapsiper-
heiden palveluiden turvaamisesta korona- 
aikana.

Imetysviikolla eduskunnan turvallisen odo-
tus- ja vauva-ajan edistämisryhmän puheen-
johtaja Sofia Virta teki yhdessä Imetyksen 
tuki ry:n kanssa laaditun toimenpidealoitteen 
kansallisen imetyskoordinaattorin toimen 
turvaamisesta Suomen hallitukselle.

Imetyksen tuki ry:llä oli edustus vuoden 
aikana myös Loisto Setlementti ry:n nuorten 
perheiden Silmu-toiminnan asiantuntijaryh-
mässä, joka kokosi yhteen erityistä tukea 
tarvitsevia perheitä kohtaavia ammattilais- ja 
järjestötoimijoita 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. Verkoston tarkoi-
tuksena on jakaa asiantuntijuutta, vahvis-
taa järjestötason yhteistyötä ja kolmannen 
sektorin vaikutusmahdollisuuksia sote-alan 
kehityksessä

Yhteistyö oppilaitosten kanssa luo 
kosketuspintaa tulevaisuuden  
ammattilaisiin

Imetyksen tuki oli jo neljättä vuotta mukana 
toteuttamassa Metropolia AMK:n imetyskou-
luttaja- koulutusta. Koulutuskoordinaattori 
luennoi ja ohjasi workshop-iltapäivän rat-
kaisukeskeisestä imetysohjauksesta. Lisäksi 
oppilaitosyhteistyötä tehtiin eri ammatti-
korkeakoulujen kanssa opinnäyte- ja projek-
titöiden tiimoilta. Opinnäytetyöyhteistyönä 
valmistui esimerkiksi tietopaketti imetykses-
tä isovanhemmille, jonka pohjalta julkaistaan 
nettisivu.

Paikalliset yhteistyöverkostot  
lisäävät imetystuen saavutettavuutta

Paikallista yhteistyötä tehtiin vuoden aikana 
koronavirusepidemian edelleen jatkuessa 
vaihtelevasti ja usein etäyhteyksillä. Pai-
kallista yhteistyötä tehtiin aiempia vuosia 
huomattavasti vähemmän ryhmätoiminnan 
oltua tauolla pitkään ja rajoitusten estäessä 
monia tapaamisia ja tapahtumia.

Imetyksen tuki ry:n paikallisesti toimivia 
yhteistyökumppaneita olivat mm. Jyväskylän 
Imetystukiryhmä ry, Hämeenlinnan Imetys-
ryhmä ry, Lapsis ry, Aktiivinen synnytys ry, 
Allergialapset ry, Kiintymysvanhemmuus-
perheet ry, Me-talo, Äidit irti synnytysma-
sennuksesta ry, Folkhälsan, Mannerheimin 
lastensuojeluliiton paikallisyhdistykset ja 
paikalliset Ensi- ja turvakotiyhdistykset sekä 
perhekeskukset.
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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 
kasvuaan. Vuoden 2021 lopussa ryhmän 
jäsenmäärä oli 48 300 henkilöä. Uusia jäse-
niä ryhmään tuli vuoden aikana noin 9 900. 

Myös muiden sosiaalisen median kanavi-
en seuraajamäärät kasvoivat. Yhdistyksen 
Facebook-sivuilla oli vuoden lopussa 10 100 
seuraajaa. Twitterissä seuraajia oli 497 ja 
Instagramissa 6 800. Imetys.fi -verkkosivus-
tolla vieraili vuoden 2021 aikana jopa 642 
057 käyttäjää. Sivujen katselukertoja kertyi 
4 539 000.

Kannanottoja, lausuntoja ja medianä-
kyvyyttä

Vuonna 2021 lapsiperheiden tuki- ja palvelu-
järjestelmään kohdistui poliittisia ja pande-
mian aiheuttamia uudistuksia, joihin liittyen 
Imetyksen tuki ry toi keskusteluun imettä-
vien ja vauvaperheiden näkökulmaa. Yhdistys 
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korosti perheiden oikeutta imetysohjaukseen 
ja -tukeen myös pandemian aikana omissa 
nostoissaan ja eduskunnan turvallisen odo-
tus- ja vauva-ajan edistämisryhmän kanssa.
Yhdistys jätti lausunnot perhevapaauudis-
tuksesta sekä lapsistrategiasta. Imetyksen 
haasteita ja vaativuutta korostavan medianä-
kyvyyden vastapainoksi nostimme kannan-
otossa esiin myös näkökulman, että sujuva 
imetys voi olla myös tärkeä jaksamista 
lisäävä tekijä vauvaperheessä.
Yhteensä vuoden 2021 aikana laadittiin 5 
kannanottoa, lausuntoa tai tiedotetta.

www.imetys.fi -verkkosivuston ajankoh-
taista-osiossa julkaistiin vuoden aikana 21 
uutista, jotka liittyivät Imetyksen tuen toi-
mintaan, imetyksen vertaistuen tapahtumiin 
ja ajankohtaisiin imetysasioihin.

Imetyksen tuki näkyi vuonna 2021 eri me-
dioissa. Yhdistyksen asiantuntijoita haasta-
teltiin imetysaiheisiin artikkeleihin muun 
muassa YLEn kanaviin, Helsingin Sanomiin 
ja Kaksplussaan. Mediaosumia vuonna 2021 
oli yhteensä 30.

Erityistä huomiota sai yhdistyksen tekemä 
aprillipila, joka otti huumorin kautta kantaa 
vanhakantaisiin ennakkoluuloihin vauvan-
tahtisesta, pitkästä imetyksestä sekä per-
hepedistä. Aprillipäivän hassuttelu-uutista 
tituleerattiin yhdeksi vuoden hauskimmista. 
Se sai runsaasti näkyvyyttä somessa sekä val-
takunnallisissa medioissa, kuten Iltalehdes-
sä, ja nosti myös yhdistyksen nettisivuston 
kävijäluvut hetkeksi aikaa pilviin.

Odotettu, rakastettu  
Imetysuutisia-lehti

Yhdistyksen Imetysuutisia -jäsenlehdestä il-
mestyi vuoden aikana kaksi numeroa. Kevään 
numeron teemana oli imetysmatka aina odot-
tajan mietteistä ensi-imetykseen ja imetyksen 
varrella tapahtuviin virstanpylväisiin. Syksyn 
numerossa kantavana teemana oli imetyksen 
yhteiskunnallinen merkitys. Lehtien sisältö oli 
kiinnostavaa ja monipuolista, ja poiki paljon 
positiivista palautetta lukijoiltaan.

Imetysuutisten päätoimittajana toimi Miina 
Korpi, joka päätti pestinsä vuoden lopussa. 
Miina kehitti lehteä ja sen sisältöä idearik-
kaalla ja ennakkoluulottomalla asenteella ja 
luotsasi lehden työryhmää aina innostavasti 
ja lämmöllä neljän vuoden ajan.

Imetystukiäidit alkavat tukea ase-
palveluksensa aloittaneita imetettyjä,  
joita ei koskaan saatu vieroitettua

Imetyksen tuki ry:n tukipalvelujen piiriin pääsee nyt 
myös armeija-aikana. Imettäviä vanhempia on jo 
vuosikymmeniä varoiteltu tilanteesta, jossa vauvan-
tahtinen imetys ja vauvan runsas sylittely voivat johtaa 
siihen, että lapsi käy rinnalla vielä armeijaiässäkin. 
Tukea halutaan nyt kohdentaa erityisesti tälle ryh-
mälle. Suunnitelmissa on myös tarjota mahdollisuutta 
unikouluun niille alokkaille, jotka nukkuivat varhaisvuo-
sinaan perhepedissä, eivätkä ole sen jälkeen koskaan 
oppineet nukkumaan omassa sängyssään. Toteutusta-
paa mietitään vielä, sillä ainakin huudatusunikoulu ja 
pistäytymismetodi saattavat häiritä muita yhteismajoi-
tustiloissa yöpyviä.

Imetyksen tuen tiedossa ei ole, kuinka suuri vieroit-
tamatta jääneiden nuorten aikuisten osuus muusta 
ikäluokasta on, koska imetyksen kestoa ei Suomessa 
tilastoida yhden ikävuoden jälkeen.
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Uudeksi päätoimittajaksi valittiin rekrytointi-
prosessin päätteeksi espoolainen toimittaja 
Johanna Mitjonen, jolla on vankka kokemus 
erilaisista journalistisista tehtävistä. Johanna 
on työskennellyt toimittajana Ylelle ja Helsin-
gin Sanomille, sekä päätoimittanut ylioppi-
laslehtiä. Uutisjuttujen lisäksi Johanna on 
tehnyt aikakauslehtijournalismia terveyteen, 
ravitsemukseen, vanhemmuuteen ja lapsiin 
liityvistä aiheista. Johannalle Imetysuutisia on 
sydämen asia ja toivotamme hänet ilolla ter-
vetulleeksi sen ja koko lehtitiimin vetäjäksi.

Imetysviikolla tehdään  
imetystä näkyväksi

Pohjoismaista imetysviikkoa vietettiin 4.-
10.10.2021. Kansainvälisen imetysviikon 
koordinoija World Alliance for Breastfeeding 
Action (WABA) oli valinnut vuoden teemaksi 
“Protect breastfeeding: A shared responsibi-
lity”, joka käännettiin muotoon “Turvataan 
imetys yhdessä”.

Imetysviikolla yhdistys viesti ahkerasti sosi-
aalisessa mediassa. Kuudessa teemaviikon 
julkaisussa nostettiin perheiden ääntä ime-
tysohjauspalvelujen tarpeesta ja pandemian 
vaikutuksesta imetykseen saatavaan tukeen. 
Lisäksi levitettiin tietoa imetyksen ja työn 
yhdistämisestä ja median vaikutuksesta ime-
tykseen ja vauva-aikaan liitettyihin mieliku-
viin. Viikon päätteeksi tunnelmoitiin, kuinka 
pienistä teoista imetysmyönteisyys voi olla 
kiinni. Yhdistyksen Instagram -tilillä jaet-
tiin myös imettävien vanhempien tekemiä 
IG-stooreja, joilla he halusivat tehdä imetys-
tä näkyväksi. Stoorit ja julkaisut tavoittivat 
yleisöä kattavasti.

Imetysviikon päätapahtuma oli jo perinteek-
si muodostunut imetysviikon seminaari, joka 
järjestettiin 5.10.2021. Pääosin etäyhteydel-
lä järjestettyä seminaaria seurasi parhaim-
millaan lähes 7 00 henkilöä ympäri Suomen. 
Imetysviikon teeman mukaisesti aiheina oli 
imetyksen turvaaminen yhdessä. Aiheina oli 
mm. erilaisten perheiden huomioiminen ime-
tysohjauksessa, etäyhteyksien hyödyntämi-
nen imetysohjauksessa, imetysohjaus osana 
perhekeskuksia sekä isovanhemman rooli 
imetyksen tukemisessa. Osa puheenvuorois-
ta oli suunnattu perheille ja perheille annet-
tiin vinkkejä vauvavuoteen ja stressaavien 
tilanteiden helpottamiseen. Kansanedustaja 
Sofia Virta päätti seminaarin puheenvuo-
roonsa, jossa nostettiin esiin asioita, joita 
pitää tehdä, jotta imetys turvataan myös 
koronan jälkeen.

Imetysviikon seminaarissa julkaistiin myös 
Imetyksen edistämisen palkinnon saaja. Vuo-
den 2021 imetyksen edistämisen palkinto 
myönnettiin Jenny Säilävaaralle. Säilävaara 
väitteli yhteiskuntatieteiden tohtoriksi 
29.1.2021 tutkimusaiheena taaperoimetys. 
Säilävaaraa voidaan pitää pitkäkestoista 
imetystä koskevan tutkimuksen pioneerina 
Suomessa ja myös kansainväliseen tutkimuk-
seen hänen työnsä avaa uusia näkökulmia.

Johanna 
Mitjonen
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Hallinto  
ja talous



Päätöksenteko
Vuonna 2021 yhdistyksen jäsenkokoukset 
järjestettiin 17.4.2021 ja 20.11.2021.

Hallitus kokoontui yhteensä 12 kertaa. Halli-
tuksen puheenjohtajana toimi Tuuli-Annika 
Kuusaari. Lisäksi hallitukseen kuuluivat 
seuraavat henkilöt:

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

 z  Sofia Kuntsi (sihteeri)
 z  Mari Aaltolaine
 z  Heidi Paajala
 z  Martta Lindström
 z  Satu Jouha (varajäsen)
 z  Taru-Tuulia Marsalo (varajäsen)

Henkilöstö ja muut palvelut
Imetyksen tuessa tehtiin organisaatiomuu-
tos toiminnanjohtaja Saija Ohtonen-Jonesin 
siirryttyä toisiin tehtäviin. Ennen organi-
saatiomuutosta yhdistyksen henkilöstöön 
kuului vuonna 2021 kaksi täysiaikaista ja 
kolme osa-aikaista työntekijää (työaika 80 
% täydestä työajasta). Täyttä työaikaa koko 
vuoden tekivät yhdistyksen toiminnanjohtaja 
Saija Ohtonen-Jones ja paikallistoiminnan 
koordinaattori Anna Nupponen. Yhdistyksen 
koulutuksista vastaava koulutuskoordinaat-
tori Niina
Mäkinen ja verkko-, puhelin- ja chat-tuesta 
vastaava vertaistukikoordinaattori Anna 
Groundstroem tekivät osan vuotta osa-ai-
kaista ja osan täyttä työaikaa. Täyden työajan 
mahdollisti STEA:lta saatu ylimääräinen 
avustus. Järjestösihteerinä ja tietosuoja-
vastaavana toiminut Jenni Viljalinna jatkoi 
sopimuksen mukaisesti osa-aikaisena.

Marraskuun alussa voimaan tulleen orga-
nisaatiomuutoksen myötä Anna Nupponen 
aloitti toiminnanjohtajana, Anna Groundstro-
em asiantuntijana vastuualueenaan vapaaeh-
toistoiminta, viestintä ja vaikuttavuus, Niina 
Mäkinen asiantuntijana vastuualueena kou-
lutukset ja imetyksen edistäminen ja Jenni 
Viljalinna talous- ja hallintokoordinaattorina. 
Viljalinna jatkoi uuden työnkuvansa ohella 
edelleen tietosuojavastaavana. Organisaa-
tiomuutoksen myötä kaikki neljä työntekijää 
ovat 100% työajalla.

Uutena tehtävänä organisaatiomuutoksen 
myötä perustettiin vapaaehtoistoiminnan 
assistentin tehtävä, joka on osa-aikainen 
(työaika 40% täydestä työajasta). Tehtävään 

käynnistettiin rekrytointiprosessi marras-
kuussa. Hakuaikana tehtävää haki yhteensä 
39 hakijaa, joista kuusi kutsuttiin haastatte-
luun. Tehtävään valittiin Lina Nikula, joka 
aloitti työt tammikuussa 2022.

Vakinaisen henkilöstön lisäksi Imetyksen 
tuki maksoi palkkioita imetystukikurssien 
kouluttajina toimiville imetystukiäideille, 
imetystukiäitien mentoreina toimiville, Ime-
tysuutisia-lehden päätoimittajalle ja toimi-
tussihteerille sekä satunnaisesti yhdistyksen 
tilaisuuksissa luennoiville asiantuntijoille. 
Alkuvuodesta otettiin käyttöön toimintatapa, 
jossa yksi vapaaehtoinen toimii chatissa vas-
taavana huolehtimassa, että chatissa riittää 
päivystäjiä. Heille maksettiin myös pieni 
palkkio. Palkkio maksettiin myös Imetyksen 
tuen kannatustuotteiden kuvaajalle.

Yhdistyksen taloushallinto ostettiin Tilitoi-
misto Leerma Oy:ltä. Tilintarkastuksesta 
vastasi Jarmo Tähtinen Tilisieppo Oy:stä.

Työntekijöiden työterveyshuolto ostettiin 
Heltti Oy:ltä. Graafisia palveluita Imetyksen 
tuelle vuoden aikana tuottivat Nettienkelit 
ja Mesensei Oy. Internet-palvelut hankit-
tiin Frak Oy:ltä, varmuuskopiointipalvelut 
Nexetic Oy:ltä ja chat-palvelu Somia Reali-
ty Oy:ltä. It-tukea ostettiin Eteinen Visual 
Designilta. Imetystukipuhelimen ylläpito ja 
työntekijöiden puhelinliittymät hankittiin 
Setera Oy:ltä. Matka- ja kulukorvaushake-
musten sähköiseen käsittelyyn oli edelleen 
käytössä Spinfire Oy:n Luovu.

Mesensei Oy:ltä hankittiin imetystukisovel-
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Jäsenyys
Imetyksen tuki ry:n jäsenmäärä pysyi vuoden 
takaiseen nähden suunnilleen samana  

 z  jäsenmäärä 31.12.2020 oli 761 (703 
varsinaista jäsentä, 55 kannatusjäsentä, 3 
kunniajäsentä)

 z  jäsenmäärä 31.12.2021 oli 767 (709 
varsinaista jäsentä, 55 kannatusjäsentä, 3 
kunniajäsentä)

Vuoden aikana yhdistykseen liittyi 114 uutta 
jäsentä, eroavia jäseniä oli 33. Maksamat-
tomien jäsenmaksujen vuoksi eronneeksi 
katsottiin 78 jäsentä. Vuonna 2021 jäsenmak-
sujen maksamiseen  kannustettiin useammil-
la 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. Kannatusjä-
senmaksu oli 10 euroa.

Sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille jäsenille 
lähetettiin viisi sähköistä Itunen-uutiskirjet-
tä. Jäsenmaksunsa maksaneet varsinaiset jä-
senet saivat myös vuoden aikana ilmestyneet 
Imetysuutisia-lehden kaksi numeroa.

Tietosuoja kaikkien turvana
Sidosryhmiemme henkilötietojen suoja on 
Imetyksen tuelle tärkeä asia ja työtä sen 
eteen tehdään jatkuvasti. Vuonna 2021 
jatkettiin tietosuojaan liittyviä ylläpito- ja 
kehitystöitä. Tietosuojaan liittyviä dokument-
teja päivitettiin ja henkilöstöä koulutettiin. 
Vuoden alussa otettiin käyttöön sähköinen 
turvalomake, jonka avulla Imetyksen tuelle 
voi lähettää henkilötietoja sisältäviä doku-

mentteja suojatusti. Lisäksi käyttöönotettiin 
tietosuoja-asetuksen vaatimukset täyttävä 
varmuuskopiointijärjestelmä. Työ jatkuu 
monipuolisena edelleen vuonna 2022, jolloin 
Imetyksen tuessa tullaan tekemään muutok-
sia esimerkiksi verkkosivujen analytiikkatyö-
kaluun.

lus Rinnalla. Sähköinen koulutusympäristö 
ImetysAkatemia ostettiin Discendumilta. 
Imetysuutisia-lehden ja tietomateriaalien 
painatuspalvelut hankittiin Suomen Uu-
siokuori Oy:ltä. Sähköisiin allekirjoituksiin 
käytettiin Visma Sign -palvelua ja sähköisiin 
hallituksen kokouksiin Basecamp-alustaa. 
Viestinnässä käytettäviä kuvia ostettiin 
iStockista ja Shutterstockista. Maksettua 
mainontaa ostettiin Facebookissa ja Insta-
gramissa. Vuoden aikana käytettiin Käännös-
toimisto Elina Eskola Oy:n ja Käännös-Aazet 

Oy:n käännöspalveluja.

Uusia kannatustuotteita teetettiin Saintex 
Oy:ssä ja Pinpops Oy:ssä.

Imetyksen tuen toimisto muutti kesäkuussa 
Karjalankadulta 4H-yhdistyksen tiloista Nor-
denskiöldinkatu 18 A:an Suomessa asuvien 
ruotsinkielisten kehitysvammaisten etujär-
jestön FDUV:n tiloihin.

Imetyksen tuki ry:n toimintakertomus 2020 | 27 | 



Talouden tunnusluvut
Imetyksen tuki ry sai vuonna 2021 Sosiaa-
li- ja terveysministeriön myöntämää STEA:n 
kohdennettua toiminta-avustusta 289 450 
euroa imetyksen edistämiseen ja tukemiseen 
vertaistukitoiminnalla sekä tietoa ja tuki-
materiaaleja tuottamalla. Avustussumma oli 
sama mitä edeltävänä vuotena.

Helsingin kaupunki myönsi 3 000 euron 
avustuksen helsinkiläisiin kohdistuvaan ime-
tyksen vertaistukitoimintaan. Lisäksi Espoon 
kaupungilta saatiin 1 500 euron avustus ja 
Turun kaupungilta 300 euron avustus. Muita 
kaupunkien avustuksia ei haettu, sillä ime-
tystukiryhmien oltua tauolla pitkään monen 
kaupungin avustuksia oli jäänyt käyttämättä 
vuonna 2020 ja ne siirtyivät vuodelle 2021 
käytettäväksi.

Vertaistukitoimintaa rahoitettiin myös peri-
mällä sitouttava materiaalimaksu imetystuki-
kurssien osallistujilta. Imetyksen lohtukirjaa 
markkinoitiin ja myytiin kiinnostuneille.

Varainhankintatuotteina myynnissä oli mm. 
heijastimia, rintanappeja ja kangaskasseja. 
Näistä kertyi tuottoja 1018,60 euroa. Varain-
hankinnan keskeisin osa oli jäsenmaksutuo-
tot, joita kertyi vuonna 2021 yhteensä 9885 
euroa. Lahjoitustuotot olivat yhteensä 949,40 
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 ja jäsenmaksutuotot mukaan luet-
tuina olivat 299 765,71 euroa ja kokonaisku-
lut olivat 299 950,89 euroa. Tilikauden tulos 
oli 185,18 euroa alijäämäinen. Alijäämäisyys 
selittyy osittain sillä, että vuoden aikana os-
tettiin uusia kannatustuotteita, joiden myyn-
tiä ei aloitettu. Yhdistys on alijäämäisestä 
tuloksesta huolimatta edelleen vakavarainen 
ja jatkuva varallisuuden kartuttaminen ei ole 
tarkoituksenmukaista, joten on perusteltua, 
että toisinaan tulos on välillä myös maltilli-
sesti alijäämäinen. Yhdistyksen tase oli 125 
755,14 euroa.

Imetyksen tuki ry:ltä jäi vuonna 2021 käyttä-
mättä Sosiaali- ja terveysministeriön myön-
tämää STEA:n kohdennettua toiminta-avus-
tusta 46 835,73 euroa. Käyttämättä jääneen 
avustuksen osuus on poikkeuksellisen suuri 
ja johtuu koronavirusepidemian aikaisista 
rajoituksista kasvokkain järjestettävälle ryh-
mätoiminnalle, koulutuksille ja tapahtumille. 
Koska STEA:n ak-avustuksen käyttöaika on 
kaksi vuotta, käyttämättä jäävä avustus siir-
tyi käytettäväksi vuonna 2022.
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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)
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