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VUOSI 2011 TIIVIISTI 

 
Kaapatut Lapset ry on vuonna 1997 perustettu valtakunnallinen yhdistys, joka tukee ja 

neuvoo lapsikaappauksen kokeneita tai sen uhan alla tai keskellä kansainvälistä huolto-
kiistaa eläviä perheitä. Vuonna 2011 oli teemana vapaaehtoisena vaikutat. Yhdistyksen 

tilaisuuksiin osallistui neljännes enemmän jäseniä ja muita toimijoita kuin edellisenä vuon-
na. Myös uusien yhteydenottajien ja jäsenten määrä kasvoi.  
 

Avopalvelupiste (nyk. Tuki- ja neuvontapiste) Toivon Talolla työskenteli kokoaikainen toi-
minnanjohtaja ja osa-aikainen järjestösihteeri suurimman osan vuotta. Vuosikokouksessa 

20.3.2011 valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi laatupäällikkö Heli Kivelä. Hallituksen var-
sinaisiksi jäseniksi valittiin rakennesuunnittelija Tiina Grönroos (sihteeri), lähihoitaja Anu 
Jouhi, OTK henkikirjoittaja Tanja–Tuulia Tuominen (taloudenhoitaja), asioimistulkki Tanja 

Turtola, bussiliikennöitsijä Julle Tuuliainen (varapuheenjohtaja) sekä konsultoiva erityislas-
tentarhanopettaja Anita Vataja.  Varajäseniksi valittiin kasvatustieteen maisteri, erityisopet-

taja Katjamaria Halme ja opiskelija Miriam Kias. Vuoden aikana hallitus kokoontui 10 ker-
taa.  
 

Yhdistys jatkoi jäsenyyttään Ensi- ja turvakotien liitossa ja Yhden Vanhemman Perheiden 
Liitossa.  Yhdistyksellä oli varajäsen molempien liittojen hallituksissa. Yhdistys saa rahoi-

tuksensa pääasiassa Raha-automaattiyhdistykseltä. Myös Helsingin, Tampereen ja Van-
taan kaupungit tukivat sen toimintaa.  
 

Vuoden teema oli Vapaaehtoisena vaikutat Euroopan Unionin teemavuoden mukaisesti. 
Vapaaehtoistyötä yhdistyksen piirissä tehtiin noin 5600 tuntia. Vapaaehtoisia toimijoita on 

yli 40. Valtaosa vapaehtoisista toimi vertaistukijoina ja heille järjestettiin työnohjausta ja 
koulutusta kaksi kertaa.  Myös luottamushenkilöille järjestettiin keväällä koulutuspäivä yh-
dessä Äimä ry:n kanssa.  

 
Yhdistys on jatkanut valtakunnallistumista. Kevään kuntoutusviikonloppu ja vuosikokous 

pidettiin Kaarinassa, kirjallisuusterapian loppuseminaari Nurmijärvellä, ja Tampereella oli 
jonkin verran toimintaa. Lapset huomioitiin entistä paremmin yhdistyksen tilaisuuksissa 
järjestämällä heille omaa ohjelmaa ja keväällä ammattilaisten vetämä vanhempi-lapsi 

Theraplay-ryhmä.  
 

Toivon Talo tarjosi tukea ja neuvoja lapsikaappauksen kokeneille tai sen uhan alla eläville 
vanhemmille. Uusia yhteydenottajia oli toimintavuonna 60. (Liite 2) Kaikkiaan Toivon Ta-
loon otettiin lapsikaappauksiin ja niiden ehkäisyyn sekä kansainvälisiin huoltokiistoihin lii t-

tyvissä kysymyksissä yhteyttä 532 kertaa. (Liite 3) 
 

Lapsikaappausmahdollisuus tiedostetaan yhä paremmin osana kansainvälistä huoltokiis-
taa. Toiminnanjohtaja saikin ennätysmäärän luentopyyntöjä. Hänen mukanaan oli usein 
kokemusasiantuntija. Toiminnanjohtaja ja yhdistyksen hallituksen jäsenet osallistuivat eri-

laiseen koulutukseen. (Liite 4) 
 

 

 



TOIMINTA 

 
Yhdistyksen tuki- ja neuvontapiste (ent. avopalvelupiste) Toivon Talo Helsingin Malmilla 

tukee ja neuvoo perheitä, joilta on kaapattu lapsi, jotka elävät kaappausuhan alla tai joilla 
on meneillään vaikea kansainvälinen huoltokiista. Tukea ja apua antaessaan Toivon Talon 

työntekijät ja vertaistukijat pitävät tärkeimpänä lapsen oikeutta olla joutumatta lapsikaap-
pauksen kohteeksi tai keskelle repivää huoltokiistaa.   
 

Toivon Talon työmuodot ovat vertaistuen ja muun vapaaehtoistyön koordinointi, neuvonta 
ja yhteistyö eri tahojen kanssa mm. koulutuksessa. Jäsenet ja vapaaehtoiset ovat yhdis-

tyksen selkäranka, jonka jaksamisesta huolehditaan.  
 

Vertaistukitoiminta 

Yhdistyksen vapaaehtoiset toimivat vaikeassa tilanteessa elävien yhteydenottajien vertais-
tukena. Vertaistukea oli tarjolla myös Toivon Talon Pulinakerhoissa ja muissa yhdistyksen 

tilaisuuksissa. Kaikille halukkaille voitiin järjestää oma tukihenkilö. Henkilökunta ja vapaa-
ehtoiset lähtivät tarvittaessa tukihenkilöksi viranomaistapaamisiin.   
 

Vertaistukijoiden ja muiden vapaaehtoisten jaksamista tuettiin talven virkistyspäivällä ja 
kahdessa koulutuksessa. Vertaistukijoiden matkat koulutuksiin korvattiin ja lastenhoito jär-

jestettiin osallistumisen helpottamiseksi. Yhdistyksellä on 30 aktiivista vertaistukijana toi-
mivaa jäsentä, mikä vastaa kolmannesta jäsenkunnasta (vuoden 2011 lopussa yhdistyk-
sellä oli 90 varsinaista ja kannatusjäsentä).  

 
Toiminnanjohtaja on käynyt Neuvokeskuksen järjestämän Eroneuvotilaisuuksien vetäjä-

koulutuksen ja kolme yhdistyksen jäsentä on kouluttautunut tilaisuuksien vapaaehtoisiksi. 
Kaapatut Lapset ry on koko maassa ainoa taho, joka järjestää Eroneuvotilaisuuksia ni-
menomaan kahdenkulttuurin liitoista eronneille.  Vuonna 2011 tilaisuuksia oli kaksi. Yhteis-

työtä Neuvokeskuksen kanssa jatketaan tiiviisti.  
 

Aktiivisia vapaaehtoisia kiitettiin talvella Oittaalla vietetyllä ulkoilupäivällä ja kesällä Pihla-
jasaaren retkellä (jälkimmäinen yhdessä Päksy ry:n kanssa).  Terapeutti Riitta Mäntylä veti 
vertaistukijoille voimaannuttavan päivän kesäkuussa Nurmijärvellä ja toiminnanjohtaja tar-

josi heille työnohjausta lokakuussa Sipoossa. Vertaistukijoiden matkat korvattiin näihin 
tilaisuuksiin.  

 
Samassa elämäntilanteessa elävät perheet tapasivat toisiaan yhdistyksen järjestämissä 
tilaisuuksissa, joita oli yhteensä 23. Näistä lisää kohdassa Jäsen- ja kuntoutustoiminta.  

Neuvonta 

Neuvonnan avulla vanhempia ohjataan toimimaan kaapattujen lastensa palauttamiseksi, 

kaappausten ennaltaehkäisemiseksi ja kansainvälisten huoltokiistojen ratkaisemiseksi niin, 
ettei kumpikaan osapuoli tuntisi tarvetta turvautua äärimmäisiin keinoihin. Neuvonta sisäl-
tää alustavan oikeudellisen neuvonnan, yhteystietoja kokeneen asiamiehen löytämiseksi ja 

käytännön neuvoja muun muassa huoltokiistan eri vaiheiden varalta  
 

Vuonna 2011 Toivon Talolla oli lapsikaappauksiin liittyvissä asioissa yli tuhat kontaktia yk-
sityishenkilöihin, viranomaisiin ja muihin tahoihin, kuten asianajajat ja toimittajat. Näistä yli 
puolet oli yhteydenottoja Toivon Taloon. Tilastoa yhteydenotoista on liitteessä 3.  



 

Kokonaan uusia yhteydenottoja oli 60 ja ne koskivat 84 lasta.  Yhteydenotoista on tarkem-
paa tietoa liitteessä 2.  

 
Varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja kävivät eri oppilaitoksissa luennoimassa lapsikaap-
pauksista. Henkilökunnan ja hallituksen jäsenten osallistumiset koulutuksiin ja muihin asi-

aan liittyviin tilaisuuksiin on listattu liitteeseen 3.  
 

Toiminnanjohtaja ohjasi kolmea sosionomiopiskelijan opinnäytetyötä. Marika Mäkelä 
suunnitteli ja toteutti lasten ohjelman kevään kuntoutusviikonlopussa. Szilvia Karaffa jär-
jesti Tampereella lapsikaappausseminaarin. Mina Iranta haastatteli vanhempia lapsen 

kaksikulttuurisuuden tukemisesta vanhempien ristiriitatilanteessa ja teki aiheesta tutkimuk-
sen ja opasvihkosen.   

 

Jäsen- ja kuntoutustoiminta 

Valtaosa yhdistyksen toiminnasta on avointa kaikille kiinnostuneille.  Vain ammattilaisten 

vetämät terapiat ja kuntoutusviikonloput (nyk. voimaantumisviikonloput) on suunnattu pel-
kästään jäsenille. Näistä peritään lähinnä nimellinen osallistumismaksu, josta voi anoa ta-

loudellisista syistä vapautusta.  
 
Vertaistukitilaisuuksina toimivat, kaikille kiinnostuneille avoimet Pulinakerhot kokoontuivat  

11 kertaa Helsingissä ja kerran Tampereella. Ohjelmassa oli vapaan pulinan lisäksi teatte-
riretki ja vierailijoina kävivät asianajaja Anna Pellosniemi, Vapos-projektin työntekijä Sari 

Suokas Ensi- ja turvakotien liitosta, hallitussihteerit Outi Kemppainen ja Maija Leppä oi-
keusministeriöstä, lakimies Hanna Rantala ulkoasiainministeriöstä ja Pienperheyhdistyk-
sen työntekijä Pekka Puukko kertomassa Mieskaveritoiminnasta.  Osallistumisen helpot-

tamiseksi Pulinakerhojen aikana on järjestetty lastenhoito.  
 

Huhtikuussa Lasten Päivän Säätiö tarjosi yhdistyksen vapaaehtoisille päivän Linnanmäel-
lä.  Yhdistyksestä osallistui 13 vapaaehtoista perheineen.  Pitkämatkalaisten matkakuluihin 
osallistuttiin.  

 

Suunnitelmissa oli järjestää kaksi suljettua vertaistukiryhmää Toivon Talolla, mutta vain 

kevään ryhmä toteutui.   

 

Keväällä toteutui myös lasten ja vanhempien yhteinen Theraplay-ryhmä, jonka vetivät 

konsultoivat erityslastentarhanopettajat ja ryhmätheraplayohjaajat Anita Vataja ja Katjama-
ria Halme. Ryhmätheraplay on aikuisten ja lasten välistä, etukäteen suunniteltua leikkiä ja 

toimintaa, jonka tarkoituksena on tarjota lapselle haasteita, myönteistä vuorovaikutusta, 
onnistumisen kokemuksia ja rohkaisua.  Ryhmä kokoontui 10 kertaa ja lopuksi oli van-
hempainvartti, jolloin vanhemmat saivat halutessaan ohjaajien palautetta.  Ryhmä koettiin 

erittäin onnistuneeksi ja sen tulokset olivat näkyvissä lasten myöhemmissä tapaamisissa.  

 

Tampereella pidettiin yksi Pulinakerho. Toiminnanjohtaja kävi kesällä tapaamassa jäseniä 
ja syksyllä luennoimassa Pirkanmaan AMK:ssa.  
 



Koko perheen kuntoutusviikonloppu on osoittautunut niin suosituksi ja koettu niin tärkeäksi 

tuen ja vertaisuuden lähteeksi perheille, että se järjestettiin kaksi kertaa, maaliskuussa 
Kaarinassa Tuorlan majatalossa ja lokakuussa Ensi- ja turvakotien liiton koulutuskeskus 

sopukassa Östersundomissa. Molemmissa viikonlopuissa oli yli 30 osallistujaa.   
 
Kesällä 10 jäsenperhettä pääsi Lomayhtymän tuetulle lomalle Lappajärven Kivitippuun. 

Vetäjänä oli toiminnanjohtaja. Lisäksi mukana oli yksi vapaaehtoinen lastenhoitaja ja erään 
perheen tytär toimi osan aikaa lastenhoitajana, jotta vanhemmat saivat joka päivä omaa 

aikaa keskusteluun tai rentoutumiseen.  
 
Kevään viikonlopun lasten osalta suunnitteli ja toteutti sosionomiopiskelija Marika Mäkinen 

osana lopputyötään. Syksyllä lasten ohjelman suunnitteli ja toteutti yhdistyksen jäsen 
Layla Ahonen. Molemmilla oli apunaan vapaaehtoisia ja palkattuja lastenhoitajia.  

 
Viikonloppujen ja tuetun loman ohjelmaan kuului mm.  
Aikuisille: 

- alustus Ero lapsiperheessä – miten tukea lasta? Perheterapeutti Riikka Koskela, 
keskustelu jatkui seuraavana päivänä toiminnanjohtajan vetämänä 

- voimavaraluento, Layla Ahonen 
- korva-akupunktiota 
- joogaa 

- runsaasti vertaistukikeskusteluja 
 

Lapsille: 
- planetaarioretki 
- lapsiparkki 

- ohjattuja luontoretkiä 
- ympäristölabra 

- iltasadut 
 
Yhdessä: 

- pajatyöskentelyä 
- ympäristötaidetta 

- retki Tulivuorikeskukseen 
- tuetulla lomalla päivittäin kylpylän järjestämää ohjelmaa 

 

Syksyllä 2010 aloitettiin terapeutti Riitta Mäntylän vetämä kirjallisuusterapia, jonka loppu-
tapaaminen oli kesäkuussa 2011 Nurmijärvellä. Terapiaan osallistui 10 yhdistyksen jäsen-

tä. Puolet heistä jatkaa työskentelyä muokkaamalla tekstejään julkaisukuntoon Riitta Män-
tylän johdolla. Heillä oli tapaaminen syksyllä Toivon Talolla.  
 

Yhdistyksen jäsenten toimesta käynnistettiin antologia-hanke, jonka toimituskunta koostuu 
vapaaehtoisista. Antologia on tarkoitus julkaista Lasten oikeuksien päivänä marraskuussa 

2012. Toimituskunnan tukena toimii Ensi- ja turvakotien liiton Vapaaehtoistyötä ja osalli-
suutta -hanke. Antologian toimituskunnalla oli aloituspäivä syyskuussa, mukana kirjalli-
suusterapeutti Riitta Mäntylä.  

 
Eroneuvotilaisuuksia kahdenkulttuurin liitosta eronneille pidettiin kaksi, molemmat neuvo-

keskuksen tiloissa Helsingissä.  
 



Maahanmuuttajia oli uusista yhteydenottajista noin kymmenesosa. Yhdistyksellä on eng-

lanninkieliset Internetsivut ja se tarjoaa venäjänkielistä päivystystä monta kertaa kuukau-
dessa.  

 
Kaikkiaan yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin oli 370 osallistumista, eli neljänneksen 
enemmän kuin edellisenä vuonna.   

 

VAIKUTTAMINEN, TIEDOTUS JA YHTEISTYÖ 

 
Kaapattujen lasten palauttamiseksi tärkeimmät yhteistyötahot ovat oikeusministeriön kan-
sainvälinen yksikkö ja ulkoasiainministeriön konsuliosasto. Näiden tahojen kanssa toimin-

nanjohtaja on tiiviissä yhteistyössä pitkin vuotta ja luottamushenkilöt tapaavat heitä kerran 
vuodessa.   

 
Toiminnanjohtajaa pyydettiin useaan otteeseen kouluttamaan sosiaalityöntekijöitä ja muita 
viranomaisia. Hänellä oli usein mukanaan kokemuskouluttaja. Näistä lisää liitteessä 4. 

Kansainvälisenä kadonneiden lasten päivänä 25.5. luettiin Eduskuntatalon portailla van-
hempien viesti päättäjille. Se myös jaettiin kaikille uusille kansanedustajille.  Lapsikaap-

pausasiaa tuotiin esiin myös mielipidekirjoituksella (julkaistiin Helsingin Sanomissa), anta-
malla haastatteluja ja välittämällä toimittajille haastateltavia ja tilastoja.  
 

Yhdistys esitteli toimintaansa keväällä Helsingin sosiaali- ja terveydenhuolto-oppilaitoksen 
järjestöpäivillä ja Maailma kylässä – tapahtumassa, jossa sillä oli yhteinen pöytä Pääkau-

pungin turvakodin kanssa. Siellä yhdistyksen toimintaa pystyttiin esittelemään ihmisille, 
joilla ei ole siitä aikaisempaa tietoa. Osa kävijöistä oli ammattilaisia ja osalla oli omakoh-
taista tai sukulaisten ja ystävien kokemusta lapsikaappauksista ja niiden uhasta. Paikka oli 

erittäin hyvä myös maahanmuuttajien tavoittamiseen.   
 

Lapsen oikeuksien päivänä marraskuussa julkaistiin sosionomiopiskeli ja Mina Irannan 
opasvihkonen Kaksikulttuurista lasta tukemassa. Opas on tarkoitettu vanhemmille ja muille 
lapsen kanssa työskenteleville lapsen kaksikulttuurisuuden tukemiseksi vanhempien risti-

riitatilanteessa. Siitä otettiin pieni näytepainos ja se on tulostettavissa yhdistyksen Inter-
netsivuilla samoin, kuin Irannan koko aiheesta tekemä lopputyö.  

 
Yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin kesällä ja joulukuussa jäsenille, yhteydenottajille ja 
muille yhteistyötahoille lähetetyllä tiedotteella. Lisäksi vuoden aikana lähetettiin useita 

sähköpostitiedotteita. Yhdistys välitti tietoa myös yhteistyötahojensa tapahtumista, mm. 
Yhden Vanhemman Perheiden Liiton, Duo-projektin, LOVE ry:n, Päksy ry:n, Miessakkien, 

Lasten Oikeuksien Tuki ry:n ja Neuvokeskuksen. 
 
Yhdistys tiedottaa toiminnastaan ja muusta ajankohtaisesta myös Internetsivujensa kautta. 

Internetsivut siirrettiin vuonna 2011 Ensi- ja turvakotien liiton sivujen alaisuuteen.  Siirron 
myötä yhdistys otti käyttöönsä uuden ilmeen ja logon. Vapaaehtoiset päivittävät yhdistyk-

sen facebook-sivuja.  

 

HALLINTO, TOIMITILA JA HENKILÖKUNTA 

 



Vuonna 2011 yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heli Kivelä ja varapuheenjohtajana Julle 

Tuuliainen. Muut hallituksen jäsenet olivat Tiina Grönroos (sihteeri), Anu Jouhi, Tanja-
Tuulia Tuominen (taloudenhoitaja), Tanja Turtola ja Anita Vataja. Hallituksen varajäseninä 

olivat Katjamaria Halme ja Miriam Kias. Hallitus piti 10 kokousta. Lisäksi järjestettiin erilli-
nen koulutuspäivä yhdessä Äimä ry:n kanssa. Kouluttajan oli toiminnanjohtaja Henri Rinki-
nen Mielenterveyden Keskusliitosta. Koska hallituksessa oli paljon pienten lasten vanhem-

pia, oli lapsilla mahdollisuus hoitoon kokousten aikana. Toiminnanjohtaja pitää hallitusta 
kokousten välillä ajan tasalla viikoittaisella lyhyellä raportilla.  

 
Vuosikokous pidettiin 20.3. Kaarinassa. Siihen osallistui 12 yhdistyksen jäsentä. Kokouk-
sen puheenjohtajana toimi Ensi- ja turvakotien liiton järjestöpäällikkö Oona Ylönen.  

  
Yhdistyksen jäsenistä Heli Kivelä toimi Ensi- ja turvakotien liiton ja Anna-Maija Tikkanen 

yhden Vanhemman Perheiden Liiton hallituksen varajäsenenä.  
 
Yhdistyksellä on Mielenterveyden Keskusliitolta vuokrattu toimitila Helsingin Malmilla. Pal-

veluksessa on kokoaikainen toiminnanjohtaja ja osa-aikainen järjestösihteeri, joka vaihtui 
syksyllä 2011. Toiminnanjohtaja työskenteli yksin suurimman osan syksyä. Uusi järjestö-

sihteeri aloitti joulukuun 2011 alussa. Toiminnanjohtajan jaksamista tuetaan kuukausi ttai-
sella työnohjauksella.  Yhdistyksen henkilökunnan työterveydestä huolehtii Mehiläinen.  
 

 TALOUS 

 

Yhdistys sai avustusta Raha-automaattiyhdistykseltä 80 000 euroa, Helsingin kaupungilta 
4500 euroa, Tampereen kaupungilta 200 euroa ja Vantaan kaupungilta 600 euroa. Lisäksi 
jonkin verran tuloja saatiin kirjan myynnistä (omakustannemyyntihinta ensimmäisestä pai-

noksesta 5 € ja uudesta päivitetystä painoksesta 10 €) sekä osallistumis- ja jäsenmaksuis-
ta. Toiminnanjohtajan koulutuksista perittiin palkkio, mutta eräät ammattikorkeakoulut eivät 

suostuneet maksamaan sitä yhdistyksen tilille. Tällöin toiminnanjohtaja hoiti koulutukset 
omalla ajallaan. Vuoden lopussa yhdistyksellä oli 90 jäsentä.  Kirjanpito ja palkanmaksu 
ostettiin tilitoimisto Juhamer Oy:ltä.  

 

TOIMINNAN ARVIOINTIA 

 
Yhdistys on toiminut toimintasuunnitelman mukaisesti. Vuoden pääteema oli vapaaehtois-
työ, jota tehtiin yhdistyksessä runsaasti. Lisäksi aloitettiin uusi vapaaehtoistyöhanke, anto-

logia.  Vapaaehtoisia kiitettiin kahdella virkistyspäivällä ja maksamalla matkoja Lasten Päi-
vän Säätiön Linnanmäkipäivään. Vertaistukijat saivat koulutusta ja työnohjausta.   

 
Toimintasuunnitelmasta saatiin toteutettua kaikki suunnitellut vertaistapahtumat jäsenille ja 
muille yhteydenottaji lle paitsi syksyn vertaistukiryhmä. Se jäi toteutumatta vähäisen kiin-

nostuksen vuoksi. Tähän saattoi vaikuttaa myöhäinen ajankohta: loppuvuodesta alkavat jo 
erilaiset pikkujoulukiireet painaa eivätkä pimeät illat houkuttele lähtemään liikkeelle. Syk-

syllä 2012 se kannattaakin ajoittaa alkusyksyyn.  
 
Vuoden aikana piti päivittää yhdistyksen vapaaehtoistyön periaatteet. Tätä ei tehty, koska 

Ensi- ja turvakotien liitossa alkoi uusi vapaaehtoistyön ja osallisuuden hanke. Sekä pu-
heenjohtaja että toiminnanjohtaja osallistuivat sen järjestämään Kansalaistoiminnan joh-



tamiskoulutukseen ja toiminnanjohtaja jatkaa 2012 hankkeen puolitoista vuotta kestävässä 

koulutuksessa. Koulutuksen myötä yhdistyksen kansalais- ja vapaaehtoistyön rakenteet 
saatetaan entistä paremmalle pohjalle.  

 
Myös pitkään hankkeissa ollut Internetin keskustelupalsta siirtyi vielä vuodelle 2012, jolloin 
se saadaan turvallisesti toteutettua Nettiturvakodin osana.  

 
Kasvaneeseen jäsenmäärään ja jäsenten kuntoutustarpeeseen voitiin vastata lisäämällä 

kuntoutus- ja vertaistukitoimintaa, joka suuntautui myös lapsiin. Yhdistyksen jäsenmäärä 
kasvoi vuoden aikana.  Saatu palaute toiminnasta on ollut hyvää niin yhteydenottajien, 
jäsenten kuin yhteistyötahojen ja koulutettavien viranomaisten taholta.  

 

KANSAINVÄLISEN HUOLTOKIISTAN KOHTEENA OLEVIEN LASTEN TUKIRAHASTO 

 
Vuonna 2007 Kaapatut Lapset ry:n alaisuuteen perustettiin kansainvälisen huoltokiistan 
kohteena olevien lasten tukirahasto. Rahasto toimi itsenäisesti oman johtokuntansa alai-

suudessa, mutta oli tilivelvollinen yhdistyksen vuosikokoukselle. Toiminnanjohtaja toimi 
rahaston asiamiehenä ja sihteerinä. Sen johtokunnassa oli sekä yhdistyksen hallituksen 

jäseniä että ulkopuolisia. Tukirahastolle on perustettu oma pankkitili ja sen talous hoide-
taan erillään muusta yhdistystoiminnasta. Joulukuussa 2011 rahasto siirtyi suoraan yhdis-
tyksen hallituksen alaisuuteen.  

 
Rahaston johtokunta kokoontui kaksi kertaa ja piti kaksi sähköpostikokousta.  Rahaston 

tilinpäätös ja toimintakertomus edelliseltä vuodelta sekä talousarvio ja toimintasuunnite lma 
vuodelle 2011 hyväksyttiin Kaapatut Lapset ry:n vuosikokouksessa.  Vuoden aikana ra-
hasto sai avustuksia 790 euroa ja sen tililtä avustettiin kahta jäsentä yhteensä 768 eurolla. 

Rahastosta on tehty oma tilinpäätöksensä.  
 

Samassa vuosikokouksessa hyväksyttiin rahastolle uusi nimi ja uudet säännöt.  Nimeksi 
tuli Kaapatut Lapset ry:n lasten tukirahasto ja se siirtyi suoraan yhdistyksen hallituksen 
alaisuuteen. Säännöt astuivat voimaan joulukuun alussa 2011.  

 
Joulukuun alussa rahastolle saatiin myös uusi rahankeräyslupa.  
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