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Suomen Kätilöliitto

S

uomen Kätilöliiton tavoitteena
on Suomen kätilöiden ammattitaidon ja -tiedon lisääminen ja
terveyden edistäminen koko yhteiskunnassa. Kätilöliitto kokoaa yhteen
kätilöitä ja kätilöiksi opiskelevia. Suurin osa Suomen kätilöistä onkin sen
jäseniä.
Kätilöliitto on ammatillinen ja
aatteellinen, arvostettu ja yhteiskunnallisestikin tunnustettu järjestö.
Esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriö pyytää siltä vuosittain virallisia
kannanottoja erilaisista kätilötyöhön
liittyvistä asioista. Tämän lisäksi Kätilöliitto laatii joka vuosi useita julkilausumia ja kannanottoja ajankohtaisista ja jäsenistön tärkeiksi kokemista
asioista.
Suomen Kätilöliitto ry on perustettu 1919. Niinpä se onkin Suomen
vanhimpia alan ammatillisia järjestöjä, ja sillä on pitkät perinteet kätilöitä
yhdistävänä tahona.
Kätilöliitto on Tehyn yhteistyö
jäsen. Tehy hoitaa kätilöiden edunvalvonnan eli esimerkiksi työehtoihin ja
palkkaukseen liittyvät asiat. Edunvalvonta ei kuulu Kätilöliiton tehtäviin.
Kätilöliiton jäsen ei ole sidottu Tehyn
jäsenyyteen tai päinvastoin.
Suomen Kätilöliitto on ainoa järjestö, joka ajaa ainoastaan kätilöiden
etuja ja heidän tärkeiksi katsomiaan
asioita.

Kätilöliitto järjestää vuosittain useita koulutuksia ja tilaisuuksia jäsenistönsä ammattitaidon ylläpitämiseksi ja päivittämiseksi. Kätilöliiton jäsenellä on mahdollisuus osallistua niihin
edulliseen jäsenhintaan.
Suurin tapahtumista on vuosittain järjestettävät Kätilöpäivät, jonne kokoontuu satoja kätilöitä ympäri Suomea. Päivien teemaksi valitaan
aina jokin ajankohtainen ja tärkeä aihe. Kätilöpäivät kuten muutkin Kätilöliiton järjestämät
koulutukset ja tapahtumat ovat upea mahdollisuus tutustua kätilöihin ja luoda kontakteja
ympäri Suomea.
Suomen Kätilöliitto on aktiivisesti mukana myös kansainvälisessä toiminnassa. Sillä
on omat edustajansa Pohjoismaisessa Kätilö
liitossa (NJF), Euroopan Kätilöliitossa (EMA)
sekä Kansainvälisessä Kätilöliitossa (ICM).
Kätilöliiton jäsenellä on mahdollisuus saada
Liitolta apurahaa tai stipendejä ammatillisiin
koulutuksiin, opintomatkoihin ja kansainvälisiin kätilökongresseihin.
Kätilöliitto julkaisee seitsemän kertaa vuodessa ilmestyvää Kätilölehteä, joka on ainoa
alan julkaisu Suomessa. Siinä käsitellään tuoreeltaan ajankohtaisimmat ja tärkeimmät asiat
kätilötyön alueelta. Siinä julkaistaan myös ilmoituksia koulutuksista ja työpaikoista.
Liiton jäsenellä on oikeus kantaa Suomen
Kätilöliiton sinivalkoista kätilömerkkiä ja
pohjoismaista elämänpuumerkkiä.
Kätilöliiton alaisuudessa toimii 16 aktiivista paikallisyhdistystä, jotka kokoavat yhteen
oman alueensa kätilöitä. Kätilöyhdistykset järjestävät erilaisia tapahtumia, matkoja ja koulutuksia. Niissä toimimalla voi solmia suhteita
samalla seudulla työskenteleviin kollegoihin.
Kätilö liittyy jäseneksi oman alueensa kätilöyhdistykseen, joka puolestaan on Suomen
Kätilöliiton jäsen.

Kätilöliitto tekee aktiivista opiskelijatyötä. Paikallisyhdistykset järjestävät kätilöopintonsa aloittaneille infotilaisuuksia ja valmistuville kätilöille valmistumisjuhlia.
Kätilöliittoon voi liittyä kätilön tutkinnon suorittanut tai sitä suorittava opiskelija. Opiskelijajäsenyys on maksuton. Liittymiskaavakkeen voi täyttää netissä
tai tulostaa Kätilöliiton sivuilta www.suomenkatiloliitto.fi.

Kätilö on

voimakkaat kädet, joilla auttaa syntyvä lapsi turvallisesti maailmaan
nopeat jalat, joilla kiidättää nopeasti apua tarvitseva leikkaussaliin
taitavat sormet, joilla tunnustella sikiön asema synnytyskanavassa
hyvä selkä, jolla taipua vaikeisiin työasentoihin
havaitsevat silmät, joilla nähdä pienimmätkin muutokset potilaan tilassa
herkkä sielu, jolla ymmärtää ihmisen hätä
ystävällinen suu, jolla sanoa oikeat sanat
tarkat korvat, joilla kuulla asiat, joita puhuva ei vielä itsekään tiedä
vahva psyyke, jolla selvitä riipaisevista menetyksistä
kuudes aisti, jolla aavistaa tuleva jo etukäteen
Kätilö on
vanhaa viisautta, joka siirtyy naissukupolvien perintönä
hiljaista tietoa, jonka vain toinen kätilö voi opettaa
tärkeää malttia, jolla antaa luonnolle mahdollisuus
vankkumatonta uskoa, jolla antaa mahdollisuus naisen vartalon viisaudelle
poikkeuksellista rohkeutta, jolla tunnustaa naisen seksuaalisuudessa kytevä
valtava voima
uskomatonta tyyneyttä, jolla selvitä silloin, kun jokainen sekunti merkitsee
suurta ylpeyttä, jolla todistaa syntymän ihme
aitoa nöyryyttä, jolla muistaa myös kuoleman ainainen läsnäolo
Kätilö on
raakaa voimaa, jolla edeltäjämme ovat tiettömien taivalten taakse
apua tarvitsevan luokse kulkeneet
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