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Mitä  
teemme?
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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 
tilanteet huomioon ottava, joustava

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

...lempeys. Ilo, inhimillisyys ja tunteiden huomioiminen, myötätuntoisuus

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

Imetyksen tuki ry toimii Suomessa valtakunnallisesti. Yhdistyksen visio on, että yhdis-
tys 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 toivomal-
laan tavalla sekä saada siihen tarvitsemansa tuen.

Imetyksen tuki ry:n toiminta pohjautuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja WHO:n 
imetystä koskeviin ohjelmiin.
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Tavoitteena kattava ja  
vaikuttava tuki imetykseen 
Imetyksen vertaistukitoiminnan tavoitteena 
on tarjota valtakunnallisesti luotettavaa tie-
toa sekä yksilöllistä ja laadukasta perheläh-
töistä vertaistukea imetykseen. Kun perheet 
saavat tukea imetykseen oikea-aikaisesti, 
saavat vauvat ja lapset nauttia imetyksestä 
pidempään. Tämä vaikuttaa positiivisesti ja 
pitkäkestoisesti sekä lapsen että imettävän 
vanhemman hyvinvointiin. 

Imetyksen vertaistuki on asiantuntevaa ja 
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 sekä kasvokkain että verkossa tapaavat 
imetystukiryhmät ja verkkotuki chatissa 

ja imetystukisovelluksessa. Tukikanavissa 
annettavan tuen mahdollistavat yhdistyksen 
koulutetut vapaaehtoiset imetystukiäidit, 
jotka tukevat äitejä ja perheitä myös perhe-
valmennuksissa, neuvoloissa, synnytyssairaa-
loissa ja lapsiperheille suunnatuissa tapah-
tumissa ja tapaamisissa. Lisäksi lähes kaikki 
tukiäidit antavat tukea omassa lähipiirissään 
ja verkostoissaan.

Yhdistyksen tukikanavat on suunniteltu siten, 
että ne mahdollistavat joustavan osallistu-

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



Imetyksen tuki ry:n toimintasuunnitelma 2022 | 7 | 

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

Imetystukiryhmistä  
imetystukea kasvotusten

Imetystukiryhmä, joillakin paikkakunnilla 
maitokahvila tai imetyskahvila, on avoin, 
odottaville ja imettäville äideille sekä heidän 
läheisilleen tarkoitettu vertaistuellinen 
tapaamispaikka, joissa voi keskustella luot-
tamuksellisesti imetykseen ja lapsiperhe-elä-
mään liittyvistä asioista. Ryhmää ohjaavat 
yhdistyksen kouluttamat vapaaehtoiset 
imetystukiäidit. 

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

Koronavirusepidemiaa edeltävinä vuosina 
paikallisia imetystukiryhmiä oli keskimää-
rin vuosittain 40–50. Koronavirusepidemian 
aikana ryhmien kokoontumiset ovat olleet 
tauolla. Niiden sijaan yhdistys on pitänyt 
Imetystreffejä verkossa. Imetystukiryhmien 
toiminnan on tarkoitus käynnistyä uudelleen 
heti alkuvuodesta 2022. Ryhmien toimintaa 
kehitetään siten, että ne kiinnittyvät jatkossa 
vahvemmin paikallisiin perhekeskuksiin tai 
niiden vielä puuttuessa neuvoloihin. Tavoit-
teena on, että vuoden aikana toimintansa 
käynnistää uudelleen 20 ryhmää. 

Myös verkossa järjestettäviä imetystreffe-
jä järjestetään vuonna 2022 edelleen. Ne 
kohdistetaan saadun palautteen ja rajallisten 
resurssien valossa pääasiassa odottajille. 

Imetystukiryhmien toiminnan käynnistymi-
sen lisäksi tarkoitus on vuonna 2022, että 
paikallisissa imetystukiryhmissä toimivat 
imetystukiäidit voivat tauon jälkeen näkyä 

taas myös erilaisissa lapsiperheille suunna-
tuissa kerhoissa ja tilaisuuksissa.

Monipuolista ja joustavaa tukea  
imetykseen verkossa

Yhdistyksen verkkotuen kokonaisuuteen 
kuuluvat tukimuodoista tiedottava ja moni-
puolista imetystietoa sisältävä www.imetys.
fi-verkkopalvelu, anonyymit ImetysChat ja 
imetystukisovellus, pääosin imetystubeäidin 
videoita julkaiseva YouTube-kanava sekä 
Facebookissa toimiva sosiaalisen median 
imetystukiyhteisö.

Matalan kynnyksen imetystukea  
chatista ja sovelluksesta

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

Vuonna 2022 tavoite on, että Chat on auki 
kolmena päivänä viikossa. Lisäksi panoste-
taan siihen, että osassa Chat päivystyksiä 
tukea voitaisiin antaa myös englanniksi, 
ruotsiksi sekä arabiaksi. 

Vuoden 2021 keväällä julkaistiin testikäyt-
töön Rinnalla-imetystukisovellus. Alkuhanka-
luuksien jälkeen sovellus saatiin laajamittai-
sesti käyttöön syksyn aikana. Sovelluksessa 
tukea imetykseen voi antaa ja saada nopeasti 
ja joustavasti. Tukiäidit kirjautuvat sovelluk-
seen, jonka jälkeen he voivat päivystää omien 
aikataulujensa ja kiireisen arkensa keskellä 
joustavasti heille sopivina ajankohtina. Tukea 
tarvitseva ja etsivä perhe puolestaan voi 
kirjautumatta etsiä sovelluksesta päivystä-
vää/vapaana olevaa tukiäitiä ja olla häneen 
yhteydessä joko viestillä tai puhelimitse. 
Tukea tarvitseva vanhempi voi halutessaan 
etsiä myös tukiäidin, jolla on juuri hänen 
tilanteeseensa sopivaa kokemusta ja osaamis-
ta. Tukiäitien arvokas kokemus ja osaaminen 
käy ilmi heidän itse sovellukseen luomistaan 
profiileista. Samoin kuin chatissa, tuki on 
sovelluksessa anonyymiä ja sovelluksessa 
keskustelua voi halutessaan jatkaa ja käydä 
aina saman tukiäidin kanssa. 



| 8 | Imetyksen tuki ry:n toimintasuunnitelma 2022

Se, että sovelluksen kautta tukea voi saada 
myös puhelimitse keskustelemalla, johti sii-
hen että perinteisestä imetystukipuhelimesta 
luovuttiin loppuvuodesta 2021. Jatkossa ime-
tystukipuhelin toimii siis osana sovellusta. 

Vuonna 2022 sovelluksen kohdalla keski-
tytään erityisesti sen vakiinnuttamiseen 
tukikanavana. Tämä tarkoittaa, että sovelluk-
sen käyttöön perehdytetään riittävä määrä 
tukiäitejä ja että sovelluksesta viestitään 
aktiivisesti perheille käyttäjien tavoittami-
seksi. Sovellusta myös kehitetään edelleen 
palautteen pohjalta.

Vertaistukea turvallisesti  
Facebookissa

Imetystukisovelluksen käyttöönotto tarkoit-
taa, että tukiäideille suunnatut tukipyynnöt 
pyritään karsimaan yhdistyksen ylläpitä-
mästä Facebookin vertaistukiryhmästä, joka 
on kasvanut entisestään 47 220 jäsenen 
yhteisöksi. Ryhmä suunnataan vahvem-
min vanhempien väliseen vertaistukeen. 
Ryhmän moderointia jatketaan ja samoin 
koronavirusepidemian aikana omaksuttua 
käytäntöä, jossa tukiäidit hyväksyvät lähes 
kaikki ryhmän julkaisuista ennakkoon. Näin 
ryhmässä annettujen neuvojen turvallisuut-
ta voidaan valvoa ja vanhemmat saadaan 

ohjattua oikean tiedon äärelle tai sopivaan 
tukimuotoon. 

Muutoin sosiaalisessa mediassa yhdistys 
tarjoaa imetystukea Instagramissa, jonne 
aiemmin Youtuben puolella vaikuttanut 
imetystubeäiti vaihtoi. Instatukiäiti-Tuuli 
kertoo omasta imetysmatkastaan ja käy läpi 
imetyksen eri vaiheita ja niihin mahdollises-
ti liittyviä haasteita.

Imetys.fi – kattava verkkopalvelu  
imetyksen ja vanhemmuuden tukena

Imetyksen verkkotuen kokonaisuuteen kuuluu 
myös www.imetys.fi -verkkopalvelu. Imetys.
fi -palvelu sisältää kattavasti tietoa imetyk-
sestä, sen vaiheista ja mahdollisista haasteista 
ratkaisuehdotuksineen. Palvelussa on vuonna 
2021 ollut kuukaudessa keskimäärin yli 80 
000–90 000 vierailua. Palvelun sisällöt ovat 
laajasti myös ammattilaisten käytössä. 

Imetys.fi -uudistettiin syksyn 2020 aikana ja 
kehitystyötä jatkettiin myös vuonna 2021. 
Vuonna 2022 keskitytään erityisesti verk-
kopalvelun saavutettavuuteen sekä tieto- ja 
tukisisältöjen päivittämiseen kohderyhmän 
tarpeita ja uusimpia tutkimustuloksia sekä 
kansallisia imetystä koskevia linjauksia vas-
taavaksi.
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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 tukiäitejä, ylläpitää tiedollista 
imetysosaamista sekä kehittää tukemisen ja 
vuorovaikutuksen taitoja. Koulutukset ovat 
tärkeä osa tukiäideille annettavaa tukea, ja 
niistä kerätty palaute on arvokas työkalu 
toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä.

Imetystuen koulutuksista  
valmiudet imetystukiäitinä  
toimimiseen

Kaikki uudet vapaaehtoiseksi imetystukiäi-
diksi haluavat henkilöt käyvät peruskou-
lutuksen, Imetystuen peruskurssin. Kurssi 
antaa hyvän perustietopohjan imetyksestä 
sekä valmentaa yhdistyksen vapaaehtoisena 
toimimiseen. Kurssin jälkeen on mahdol-
lista päästä mukaan vertaistukitoimintaan. 
Vuoden 2021 aikana peruskurssi rakennettiin 

verkon uuteen oppimisympäristöön, Imetys-
Akatemiaan. ImetysAkatemia mahdollistaa 
peruskurssien järjestämisen joko hybridinä 
tai kokonaan etänä. 

Vuonna 2022 peruskursseja järjestetään 4–5. 
Kursseista suurin osa pidetään hybridinä eli 
siten, että koulutukseen kuuluu kahden päi-
vän verran itseopiskelua verkossa ja lisäksi 

kaksi lähipäivää. Peruskoulutuksissa kiin-
nitetään erityistä huomiota vapaaehtoisten 
rekrytointiin sekä toimintaan sitouttamiseen. 
Tämä vie aikaa ja edellyttää, että koulutuk-
sia järjestetään lukumäärällisesti aiempaa 
vähemmän. 

“Parasta antia oli selkeän faktatiedon  
saaminen ja imetystiedon vahvistaminen  
oman kokemuksen rinnalle.”
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Samoin kuin peruskurssi, myös imetystuen 
jatkokoulutukset on viety verkkoon. Jatko-
koulutukset ovat toiminnassa jo mukana 
oleville imetystukiäideille tarkoitettuja 
syventäviä koulutuskokonaisuuksia, jotka 
tarjoavat työkaluja vertaistukijana kasva-
miseen. Koulutukset sisältävät syventävää 
tietoa imetyksestä, vuorovaikutustaitoja sekä 
ohjatun harjoittelun eri tukimuodoissa ja 
siihen valmentautumista. Jatkokoulutuksia 
kehitetään edelleen. Osa niistä on kouluttajaa 
vaativia, osa itseopiskeluna tehtäviä. Koulut-
tajan panosta vaativia jatkokoulutuksia on 
vuonna 2022 tarkoituksena järjestää viisi.

Kaikkiin koulutuksiin kuuluvat oleellisena 
osana niitä varten luodut koulutusmateri-
aalit. Tukimuotojen ja toimintaympäristön 
kehitys vaatii, että koulutuksia ja niiden ma-
teriaaleja kehitetään joustavasti aina tarpeen 
tullen. Koulutusmateriaalien kehittäminen 
onkin jatkuva prosessi, jossa hyödynnetään 
tuoreinta tutkimustietoa ja koulutuksista 
kerättyä palautetta.

Kouluttajat ja mentorit  
vahvistavat yhdistyksen  
vapaaehtoistoimintaa

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

Mentorointi on Imetyksen tuki ry:ssä suhteel-
lisen uusi vapaaehtoisten tukemisen muoto. 
Mentorointi on tarkoitettu uusille tukiäideille 
ja mentorointiryhmä voidaan käynnistää pian 
peruskurssin päättymisen jälkeen. Mento-
roinnin tavoitteena on auttaa uutta tukiäitiä 
pääsemään mukaan toimintaan, huojentaa alun 
epävarmuutta, helpottaa tukiäitien yhteisöön 
mukaan pääsemistä sekä antaa työkaluja itse-
tuntemuksen kehittämiseen. Pääosa mento-
rointiryhmistä tullaan vuonna 2022 järjestä-
mään verkossa.

Erilaiset perehdytykset ja  
työntekijöiden tuki madaltavat  
kynnystä heittäytyä tukityöhön

Yhdistyksen työntekijät perehdyttävät 
tukiäitejä chat-tukemiseen chat-alustalla 
toteutetuilla minikoulutuksilla. Etäkoulutus 
mahdollistaa osallistumisen jokaiselle kiin-

nostuneelle kotisohvalta käsin. Chat-perehdy-
tyksiä järjestetään vuonna 2022 tavalliseen 
tapaan lähes kuukausittain tai aina tarpeen 
mukaan. 

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

Ennalta suunniteltujen ja sovittujen perehdy-
tysten lisäksi työntekijät ovat vapaaehtoisten 
tukena joka päivä. Tätä edellyttää vapaaeh-
toisten tukiäitien ja tukikontaktien määrä 
sekä tukikontaktien lisääntynyt haasteel-
lisuus. Tukiäitien hoidettavaksi tulee yhä 
enemmän niin kutsuttuja “punaisia tuki-
kontakteja”, joiden hoitamiseen tai edelleen 
ohjaamiseen sekä käsittelemiseen tukiäidit 
tarvitsevat työntekijöiden tukea. Työntekijät 
tarjoavat vapaaehtoisille tukea puhelimit-
se, sähköpostilla sekä työnohjauksellisissa 
ryhmissä, joita pidetään vuonna 2022 verk-
komuotoisena. Työntekijät ovat läsnä myös 
Facebookin imetystukiäitien ryhmässä, jossa 
tukiäidit antavat toisilleen neuvoja ja vaihta-
vat kokemuksia.

Tukiäitipäivät ja -treffit tuen,  
tiedon ja ilon lähteinä 

Tukiäitipäivät ovat vapaaehtoisten keskuu-
dessa odotettu täydennyskoulutustapahtuma, 
joka kokoaa yhteen yhdistyksen imetystu-
kiäitejä ympäri Suomen oppimaan uutta, 
verkostoitumaan toisten kanssa sekä virkis-
täytymään hyvässä seurassa. Tukiäitipäivät 
järjestetään vuonna 2022 kaksi kertaa. Toiset 
päivistä pidetään etänä ja toiset tuttuun 
tapaan kasvokkain ja kaksipäiväisenä järjes-
tettävänä tilaisuutena. 

Tukiäititreffit puolestaan ovat vapaaehtoisten 
itse järjestämä paikallinen tai alueellinen 
tapaaminen, joka keskittyy paikallistoimin-
nan suunnitteluun ja kehittämiseen sekä 
tukiäitien keskinäiseen tukeen ja virkistäy-
tymiseen. Vuonna 2022 tavoitteena on, että 
järjestettävien tukiäititreffien määrä elpyy 
koronavirusepidemiaa edeltäneelle tasolle, 
mikä tarkoittaisi, että treffejä järjestetään 
noin 8–12 kpl.
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Yhteistyöllä imetystä eteenpäin 
Imetyksen tuki tekee yhteistyötä eri tahojen 
kanssa niin valtakunnallisesti kuin paikal-
lisestikin. Yhdistys on hyvin tunnettu ja 
luotettu sosiaali- ja terveysalan toimijoiden 
keskuudessa. Yhteistyötä ja tunnettuutta 
pyritään edelleen lisäämään myös lapsi- ja 
perhejärjestöjen piirissä.

Terveydenhuollon rinnalla  
imetystä tukemassa

Imetyksen tuki tekee yhteistyötä neuvoloi-
den, synnytyssairaaloiden, oppilaitosten 
ja muiden imetykseen liittyvien julkisen 
terveydenhuollon toimijoiden kanssa liittyen 
imetystuen- ja ohjauksen kehittämiseen. 
Yhteistyön tavoitteena on lisätä terveyden-
huollon tietoisuutta imetyksen vertaistuen 
merkityksestä ja toiminnasta sekä Imetyksen 
tuen materiaaleista. Tärkeässä roolissa on 
myös vertaistukityössä esiin nousevien nä-
kökulmien ja teemojen tuominen terveyden-
huollon imetystoimijoiden kanssa käytävään 
keskusteluun. 

Vuonna 2022 yhteistyötä jatketaan terve-
ydenhuollon kanssa tavalliseen tapaan. 

Yhdistys on osa THL:n koordinoimaa kansal-
lisen imetyksen edistämisen seurantaryhmää 
sekä HUS:in ja Uudenmaan kuntien ja Oulun 
seudun imetystoimijoiden verkostoja. 

Erityisenä painopisteenä yhteistyössä vuoden 
aikana ovat neuvolat ja neuvoloiden tervey-
denhoitajat. Heitä tavoitellaan niin tapahtu-
missa, materiaalein kuin paikallisen yhteis-
työn keinoin.

Järjestöyhteistyössä on voimaa

Imetyksen tuki jatkaa vuonna 2022 ime-
tyksen edistämiseen ja imetystuen kehittä-
miseen liittyvää yhteistyötä kansallisessa 
imetyksen edistämisen verkostossa, johon 
kuuluvat sen lisäksi Ensi- ja turvakotien liitto 
(ETKL), Folkhälsan, Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiiri, Suomen kätilöliitto ry, 
Suomen Terveydenhoitajaliitto ry ja Tehyn 
terveydenhoitajajaosto. Verkoston suurin 
yhteinen ponnistus on myös vuonna 2022 
järjestettävä imetysviikon seminaari, joka 
kokoaa ajankohtaisen imetystiedon äärelle 
terveydenhuollon asiantuntijat, imetyksen 
vertaistukijat ja perheet. 
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Muuta järjestöyhteistyötä yhdistys tekee 
vuonna 2022 Suomen monikkoperheet ry:n 
kanssa imetyksen edistämiseksi kaksos- ja 
muissa monikkovauvaperheissä, Sateenkaa-
riperheet ry:n kanssa sateenkaariperheiden 
imetyksen tukemiseksi, ETKL:n stressistä 
säätelyyn hankkeen ohjausryhmän sekä 
vauvaosaajien verkoston puitteissa sekä 
Loisto Setlementti ry:n nuorten perheiden 
Silmu-toiminnan kanssa. Lisäksi yhdistys 
osallistuu SOSTE:n terveyden edistämisen 
työryhmän ja eduskunnan turvallisen odotus- 
ja vauva-aika-työryhmän toimintaan. Yhdis-
tys on myös Väestöliiton ja Kansalaisareenan 
jäsen ja tekee yhteistyötä näiden järjestöjen 
kanssa jäsenyyden puitteissa.

Yhteistyö oppilaitosten kanssa  
luo kosketuspintaa tulevaisuuden 
ammattilaisiin

Imetyksen tuki jatkaa yhteistyötä Metropolia 
AMK:n kanssa ja on mukana sen järjestämäs-
sä imetyskouluttajakoulutuksessa. Lisäksi 
oppilaitosyhteistyötä tehdään eri ammatti-
korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa opin-
näyte- ja projektitöiden tiimoilta.

Paikalliset yhteistyöverkostot  
lisäävät imetystuen saavutettavuutta

Imetyksen tuki jatkaa yhteistyötä paikallises-
ti vuonna 2022 mm. Jyväskylän Imetystuki-
ryhmä ry:n, Hämeenlinnan Imetysryhmä ry:n, 

Keski-Suomen monikkoperheet ry:n, Suojasa 
ry:n, Lapsis ry:n, Loisto Setlementin, Aktii-
vinen synnytys ry:n, Tampereen Napapiiri 
ry:n, Allergialapset ry:n, Kiintymysvanhem-
muusperheet ry:n, Kodin kestot ry:n, Äidit irti 
synnytysmasennuksesta ry:n, Folkhälsanin, 
Mannerheimin lastensuojeluliiton paikallis-
yhdistysten ja paikallisten Ensi- ja turvakoti-
yhdistysten kanssa. 

Imetystukiryhmät ja tukiäidit tekevät moni-
puolista yhteistyötä neuvoloiden, synnytys-
sairaaloiden ja imetyspoliklinikoiden kanssa. 
Lisäksi yhteistyötä tehdään kuntien varhais-
kasvatuspalvelujen, seurakuntien lapsityön, 
oppilaitosten, paikallisten kätilöyhdistysten 
ja lapsiperhetoimintaa organisoivien yh-
distysten kanssa. Yhteistyötä tehdään myös 
synnytysdoulien sekä kantoliina- ja allergia-
tukihenkilöiden kanssa. 

Paikallisen yhteistyön muotoja ovat esimer-
kiksi erilaiset teemapäivät ja tempaukset, 
perhevalmennukset ja perhevalmennusmes-
sut sekä Imetyksen tuen esittelypöydän tai 
imetyspisteen emännöinti tapahtumissa. 
Koronavirusepidemia ja sen hillitsemiseksi 
asetetut rajoitukset hankaloittivat paikallista 
yhteistyötä kuluvana vuonna muun muassa 
erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin osal-
listumisen osalta. Toiveena on, että yhteistyö 
normalisoituu vuoden 2022 aikana.
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Tekoja imetysmyönteisen  
Suomen eteen 

Imetyksen vertaistukitoiminnan rinnalla 
Imetyksen tuki pyrkii strategiansa mukai-
sesti edistämään imetysmyönteisyyttä ja 
imetysmyönteisiä asenteita Suomessa. Tämä 
tarkoittaa, että yhdistys viestii aktiivisesti ja 
myönteisellä tavalla imetyksestä sekä ottaa 
tarvittaessa kantaa imetyksen puolesta ja 
sitä esillä pitäen. Lisäksi yhdistys kutsuu 
toimintansa tueksi jäseniä, jotka osallistu-
vat yhdistyksen päätöksentekoon ja voivat 
omalta osaltaan ja omassa lähiympäristös-
sään viestiä ja toimia imetyksen näkyväksi 
tekemisen ja edistämisen puolesta.

Vaikuttavaa viestintää

Imetyksen tuen arkipäiväisiä viestintäkana-
via ovat Imetys.fi -verkkopalvelu sekä yhdis-
tyksen Facebook-, Twitter- ja Instagram-sivut. 
Vuonna 2022 tavoitteena on, että jokainen 
sosiaalisen median kanava toimii aktiivises-
ti ja palvelee sille luontaista kohderyhmää. 

Arkipäivässä tapahtuvan viestinnän lisäksi 
yhdistys laatii lehdistötiedotteita ja kannan-
ottoja sekä julkaisee kaksi kertaa vuodessa 
ilmestyvää Imetysuutisia-lehteä. 

Imetysuutisia-lehti on ainoa imetysaiheinen 
lehti Suomessa. Imetysuutisia on positiivi-
nen imetyksen, imetystuen, imetysmyöntei-
syyden ja imetyksen edistämisen äänenkan-
nattaja, jossa imetystä käsitellään luontevana 
osana vanhemmuutta ja lapsiperheen elämää. 
Imetysuutisia-lehteä tehdään pääasiassa 
vapaaehtoisvoimin, mutta päätoimittajalle 
ja toimitussihteerille maksetaan palkkio, ja 
taittopalvelut ostetaan ulkopuolelta. Yhdis-
tyksen jäsenet saavat lehden jäsenetuna. 
Jäsenille lähetetään 4 kertaa vuodessa myös 
sähköinen Itunen-uutiskirje.  9  Yhdistys 
tuottaa toimintansa tueksi erilaisia materiaa-
leja, joista suurin osa on koulutus-, tieto- ja 
vertaistukimateriaaleja sekä vertaistuesta 
ja paikallisista imetystukiryhmistä kertovia 
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esitteitä. Materiaaleja on sekä sähköisessä 
että painetussa muodossa. 

Mikäli yhdistyksen oma varainhankinta sallii, 
yhdistys voi tuottaa myös muuta imetyksen 
edistämiseen ja näkyväksi tekemiseen liitty-
vää materiaalia erilaisissa muodoissa. 

Vahvaa vaikuttamista imetyksen 
puolesta 

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

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

Vuonna 2022 keskitytään siihen, että vapaa-
ehtoisilla ja jäsenillä on työkaluja paikalliseen 
vaikuttamistyöhön imetyksen edistämiseksi. 
Tätä varten yhdistykselle tarvitaan vuosit-
tainen vaikuttamistyön suunnitelma, johon 
vaikuttamistavoitteet on kirjattu. Lisäksi 
vuoden aikana tehdään korvikekoodin sisältöä 
ja merkitystä tutuksi viestimällä aktiivisesti 
sekä kehittämällä tapoja seurata korvikekoo-
din toteutumista

Vuonna 2022 keskitytään siihen, että vapaa-
ehtoisilla ja jäsenillä on työkaluja paikalliseen 
vaikuttamistyöhön imetyksen edistämiseksi. 
Tätä varten yhdistykselle tarvitaan vuosit-
tainen vaikuttamistyön suunnitelma, johon 
vaikuttamistavoitteet on kirjattu. Lisäksi 
vuoden aikana tehdään korvikekoodin sisältöä 
ja merkitystä tutuksi viestimällä aktiivisesti 
sekä kehittämällä tapoja seurata korvikekoo-
din toteutumista.

Imetysviikolla ja teemapäivinä  
tehdään imetystä näkyväksi 

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

Vuonna 2022 tavoitteena on järjestää edel-
leen laadukas imetysviikon seminaari sekä 
näkyvä tempaus tai kampanja imetyksen tai 
sen näkyväksi tekemisen puolesta. Tempaus 
suunnitellaan yhdessä vapaaehtoisten kanssa. 
Myös viikon aikana näkyvällä ja aktiivisella 
viestinnällä on oma vahva roolinsa. Lisäksi 
tavoitteena on, että imetysviikko näkyy hyvin 
myös paikallisesti. Kuluvana vuonna paikal-
lista näkyvyyttä esimerkiksi tapahtumien 
muodossa, hankaloitti koronavirusepidemia, 
joka toivottavasti ei enää häiritse toimintaa 
vuoden 2022 aikana.

Samoin kuin kuluvana vuonna, tavoitteena 
vuonna 2022 on nostaa imetystä esille osana 
eri teemapäiviä ja -viikkoja. Tällaisia ovat esi-
merkiksi Vauvan päivä, kestävän kehityksen 
viikko ja maailman ympäristöpäivä, sateen-
kaariperheiden päivä, maailman perhepäivä, 
Pride-viikko, isovanhempien päivä sekä 
maailman terveyspäivä.
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Hallinto  
ja talous
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Päätöksenteko
Yhdistyksen ylin päättävä elin on jäsenko-
kous. Jäsenkokous pidetään kaksi kertaa 
vuodessa, kerran keväällä ja kerran syksyllä. 
Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsi-
naisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja 
kunniajäsenellä on yksi ääni. Vuoden 2021 
syksyllä yhdistyksessä on 664 varsinaista 
jäsentä ja 54 kannatusjäsentä. 

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

ta jäsentä sekä 2 varajäsentä. Puheenjohtaja 
valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Yhdis-
tyksen hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi 
vuodeksi kerrallaan siten, että puolet on 
vuorollaan erovuorossa. Ensimmäisellä ker-
ralla määrätään erovuoro arvalla. Hallituksen 
toimikausi on kalenterivuosi. 

Henkilöstö ja muut palvelut
Vuonna 2022 yhdistyksellä on uusi orga-
nisaatio. Palkattuun henkilöstöön kuuluu 
neljä täysiaikaista työntekijää, jotka ovat 
toiminnanjohtaja, talous- ja hallintokoor-
dinaattori sekä kaksi asiantuntijaa, joista 
toinen keskittyy koulutuksiin ja imetyksen 
edistämiseen ja toinen vapaaehtoistyöhön, 
vaikuttavuuteen ja viestintään. Täysiai-
kaisten työntekijöiden lisäksi henkilöstöön 
kuuluu osa-aikainen vapaaehtoistoiminnan 
assistentti (40 %). 

Vakituisen henkilökunnan lisäksi osa vapaa-
ehtoisista imetystukiäideistä toimii kurssien 
kouluttajina ja ryhmien mentoreina sekä 
chat-vastaavina. Kouluttajille, mentoreille ja 
chat-vastaaville maksetaan työstä tuntipalk-
kio. Tarvittaessa käytetään myös lastenhoita-
jia ja muita tilapäisiä työntekijöitä. 

Taloushallintopalvelut, graafiset palvelut, 
tietotekniikkatuki, työnohjaus yms. palvelut 
ostetaan ulkopuolisilta palveluntuottajilta. 
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Talous ja varainhankinta
Imetyksen tuen toteuttamaa imetyksen 
vertaistukea rahoittaa pääasiassa sosiaali- ja 
terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla. Vuo-
delle 2022 yhdistys hakee sosiaali- ja terveys-
järjestöjen avustuskeskukselta (STEA) 289 
450 euroa kohdennettua toiminta-avustusta. 
Avustus on tarkoitettu imetyksen edistämi-
seen ja tukemiseen vertaistukitoiminnalla 
sekä tietoa ja tukimateriaaleja tuottamalla. 
Yhdistys on myös vuosittain saanut avustus-
ta toimintaansa joiltakin kunnilta, mm. Hel-
sinki, Espoo, Kouvola, Porvoo, Vantaa, Oulu, 
Lahti ja Lappeenranta. Osalta näistä kunnista 
ja mahdollisesti myös muilta kaupungeilta 
haetaan avustusta myös vuonna 2022. Lisäksi 
avustuksia voidaan hakea muilta soveltuvilta 
tahoilta, esimerkiksi säätiöiltä. 

Imetyksen tuki pyrkii strategiansa mukai-
sesti vuonna 2022 vahvistamaan rahoitus-

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

Vuonna 2022 yhdistys pyrkii lisäämään 
omaa varainhankintaa erityisesti paranta-
malla kannatustuotevalikoimaa ja niiden 
markkinointia ja myyntiä sekä hankkimalla 
lahjoituksia. Lahjoitusten pyytäminen on 
yhdistyksessä nyt mahdollista, kun sillä on 
toistaiseksi voimassa oleva rahankeräyslupa. 
Lisäksi yrityksiä lähestytään ja kannustetaan 
liittymään yhdistyksen yhteisöjäseniksi ja 
näin tukemaan yhdistyksen toimintaa. 

Yhdistyksen talousarvio vuodelle 2022 on 
tämän toimintasuunnitelman liitteenä.

Toimitilat
Imetyksen tuki ry:n toimisto on Helsingissä 
osoitteessa Nordenskiöldinkatu 18 A, 3. krs 
00250 Helsinki. Toimistoon kuuluu kolme 
työhuonetta sekä käyttöoikeus kokous- ja 
neuvottelutiloihin. Toimiston tilat on vuok-
rattu on Suomessa asuvien ruotsinkielisten 
kehitysvammaisten henkilöiden etujärjestö 
FDUV:ltä. 

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

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

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

Kultti ry 
 z Puhelin- ja verkkoauttamisen eettisten 

periaatteiden neuvottelukunta, PuhEet - 
Kansalaisareena ry 

 z Väestöliitto ry 
 z The World Alliance for Breastfeeding 

Action, WABA 
 z International Baby Food Action Network, 

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

Karjalankatu 2 A, 2 krs
00520 Helsinki

itu@imetys. fi
imetys.fi
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