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1 Vuosi 2013  

Kaapatut lapset ry on vuonna 1997 perustettu yhdistys, joka neuvoo lapsikaappauksen 

kokeneita, sen uhan alla tai keskellä kansainvälistä huoltokiistaa eläviä perheitä.  Toimin-

tavuonna 2013 yhdistyksen pääteemana oli kohdeperheiden lasten hyvinvoinnin edistämi-

nen vanhempien ristiriitojen keskellä. Kaikessa toiminnassa pyrittiin tuomaan esiin lapsi, 

pahimmillaan kaapattuna ja eristettynä toisesta vanhemmasta.  

 

Yhdistyksen tuki- ja neuvontapiste Toivon Talolla Helsingissä työskenteli kokoaikainen 

toiminnanjohtaja ja järjestösihteeri, jonka työaika muuttui kokoaikaiseksi huhtikuun alusta 

lähtien. Vuosikokouksessa 9.3.2013 valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi laatupäällikkö 

Heli Kivelä Vantaalta. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin rakennesuunnittelija Tiina 

Grönroos Helsingistä (taloudenhoitaja), opiskelija Piia Keskinen Espoosta (sihteeri), ensi-

hoitajaopiskelija Kati Kiirasmaa Porista, OTK henkikirjoittaja Tanja–Tuulia Tuominen Hel-

singistä (varapuheenjohtaja), asioimistulkki, opiskelija Tanja Turtola Espoosta ja konsul-

toiva erityislastentarhanopettaja Anita Vataja Espoosta.  Varajäseniksi valittiin lähihoitaja 

Anu Jouhi Espoosta ja bussiliikennöitsijä Julle Tuuliainen Helsingistä.  

 

Yhdistys jatkoi jäsenyyttään Ensi- ja turvakotien liitossa ja Yhden Vanhemman Perheiden 

Liitossa.   Molempien liittojen hallituksissa oli yhdistyksestä edustaja. Vuonna 2013 yhdis-

tys liittyi Sosiaalialan työnantajaliittoon.  Yhdistyksen rahoitus tulee pääasiassa Raha-

automaattiyhdistykseltä. Myös Helsingin, Espoon, Tampereen ja Vantaan kaupungit sekä 

OK-opintokeskus tukivat toimintaa. 

 

Vapaaehtoistyötä yhdistyksen piirissä tehtiin noin 5000 tuntia. Vapaaehtoisia toimijoita on 

42. Valtaosa vapaaehtoisista toimi vertaistukijoina, ja heille järjestettiin henkisen tuen 

kurssi.  Syksyllä 2013 käynnistettiin Internetissä toimiva keskustelupalsta osana Nettitur-

vakotia. Sitä valvovat koulutetut verkkoauttajat. Myös luottamushenkilöille järjestettiin ke-

väällä koulutuspäivä.  Viikonloppujen puhelinpäivystys ja venäjänkielinen päivystys kerran 

viikossa hoituvat myös vapaaehtoisvoimin.  

 

Jäsenillä oli kaksi voimaantumisviikonloppua ja tuettu loma. Kaikille avoimet vertaistuki-illat 

eli Pulinakerhot kokoontuivat kuukausittain. Lisäksi tehtiin retkiä ja tarjottiin muiden tahojen 

toimintaa (liite 3).  

 

Toivon Talo tarjosi tukea ja neuvoja lapsikaappauksen kokeneille tai sen uhan alla oleville 

vanhemmille. Uusia yhteydenottajia oli toimintavuonna noin 50, ja heidän yhteydenottonsa 

koskivat yli 60 lasta. (Liite 1) Kaikkiaan Toivon Taloon otettiin lapsikaappauksiin ja niiden 

ehkäisyyn sekä kansainvälisiin huoltokiistoihin liittyvissä kysymyksissä yhteyttä lähes 600 

kertaa ja kaikki yhteydenotot näissä asioissa nousivat lähes 1300:aan . (liite 2).  
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2 Toiminta 
 

Yhdistyksen tuki- ja neuvontapiste Toivon Talo Helsingin Malmilla tukee ja neuvoo perhei-

tä, joilta on kaapattu lapsi, jotka elävät kaappausuhan alla tai joilla on meneillään vaikea 

kansainvälinen huoltokiista. Tukea ja apua antaessaan toiminnanjohtaja ja vertaistukijat 

pitävät tärkeimpänä lapsen oikeutta olla joutumatta lapsikaappauksen kohteeksi tai keskel-

le repivää huoltokiistaa.   

 

Toivon Talon työmuodot ovat vertaistuen ja muun vapaaehtoistyön koordinointi, yhteyden-

ottajien ja viranomaisten neuvonta lapsikaappausasioissa ja yhteistyö eri tahojen kanssa 

mm. koulutuksessa ja virkistystoiminnan järjestämisessä. Jäsenet ja vapaaehtoiset ovat 

yhdistyksen selkäranka, jonka jaksamisesta huolehditaan.  

 

2.1 Vertaistuki- ja vapaaehtoistoiminta 

 

Yhdistyksen vapaaehtoiset toimivat vaikeassa tilanteessa elävien yhteydenottajien vertais-

tukena. Vertaistukea oli tarjolla myös Toivon Talon Pulinakerhoissa ja muissa yhdistyksen 

tilaisuuksissa. Kaikille halukkaille voitiin järjestää tukihenkilö. Toiminnanjohtaja ja vapaaeh-

toiset lähtivät tarvittaessa tueksi myös viranomaistapaamisiin.   

 

Marraskuusta lähtien uutena tukimuotona oli mahdollisuus liittyä Internetin keskustelupals-

talle. Palsta on suljettu ja sen jäseneksi pääsee vain toiminnanjohtajan kautta. Keskuste-

lupalstaa valvoo viisi koulutettua vapaaehtoista verkkoauttajaa ja se on osa Ensi- ja turva-

kotien liiton ylläpitämää Nettiturvakotia.  

 

Yhdistyksellä on noin 30 aktiivista vertaistukijaa, mikä vastaa kolmannesta jäsenkunnasta 

(vuoden 2013 lopussa yhdistyksellä oli 91 jäsentä).  Vertaistukijoiden koulutuksessa keski-

tyttiin verkkoauttajien koulutukseen, niitä oli kaksi. Lisäksi marraskuussa oli henkisen tuen 

kurssi, johon osallistui yhdeksän vertaista. Kaikkiin koulutuksiin maksettiin osallistujien 

matka- ja majoituskulut ja järjestettiin heidän lapsilleen omaa ohjelmaa.  

 

kaksi yhdistyksentukihenkilöä kävi Helsingin kaupungin järjestämän vertaisryhmävetäjän 

kurssin, jonka annista saamme nauttia vuonna 2014.  Suunnitelmissa on ryhmä Espoossa. 

 

Toiminnanjohtaja on käynyt Neuvokeskuksen järjestämän Eroneuvotilaisuuksien vetäjä-

koulutuksen ja kolme yhdistyksen jäsentä on kouluttautunut tilaisuuksien vapaaehtoisiksi. 

Yksi heistä kävi yhdistyksen tukemana Mielenterveyden ensiapukurssin syksyllä 2013 ja 

kaksi muuta käyvät sen keväällä 2014. Kaapatut Lapset ry on koko maassa ainoa taho, 

joka järjestää Eroneuvotilaisuuksia nimenomaan kahden kulttuurin liitoista eronneille.  

Vuonna 2013 tilaisuuksia oli suunniteltu kaksi, joista Lappeenrannan tilaisuus keväällä to-

teutui. toiminnanjohtajan sairastumisen vuoksi toinen Eroneuvotilaisuus (Toivon Talolla) 
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muuttui vapaaehtoisten pitämäksi keskustelutilaisuudeksi.  Yhteistyötä Neuvokeskuksen 

kanssa jatketaan tiiviisti.  

 

Yhdistyksen jäsenten toimesta käynnistynyt antologia-hanke jatkui.  Antologian toimitus-

kuntaan kuuluivat entiset puheenjohtajat Agneta Ahlqvist, Paavo Isaksson ja Anna-Maija 

Tikkanen sekä hallituksesta Tanja Turtola. 

 

Vapaaehtoisten panos oli erittäin tärkeä myös yhdistyksen strategian valmistelussa. Heillä 

oli kaksi tilaisuutta, joissa mietittiin arvoja ja niitä kyseltiin jäseniltä myös sähköpostien väli-

tyksellä. Syksyllä toteutettiin webropokysely jäsenille ja yhteistyötahoille tulevaisuuden 

visioista. Strategia on tarkoitus hyväksyä vuoden 2014 kevätkokouksessa.  

 

Kaksi yhdistyksen vuoden 2013 aktiivista vapaaehtoista kutsuttiin Ensi- ja turvakotien liiton 

vapaaehtoisten kiittämistilaisuuteen Sopukkaan Sipooseen. Yhdistyksen alkuaikojen toimi-

joita ja diplomaatti Simo Pietiläinen kutsuttiin kunniajäseniksi.  

 

Samassa elämäntilanteessa elävät perheet tapasivat toisiaan yhdistyksen yksin tai yhteis-

työssä muiden tahojen kanssa järjestämissä tilaisuuksissa, joita oli yhteensä 32. Näistä 

lisää kohdassa Jäsen- ja kuntoutustoiminta.  

 

2.2 Neuvonta 

 

Toiminnanjohtajan ja vapaaehtoisten puhelinpäivystäjien tarjoaman neuvonnan avulla 

vanhempia ohjataan toimimaan kaapattujen lastensa palauttamiseksi, kaappausten ennal-

taehkäisemiseksi ja kansainvälisten huoltokiistojen ratkaisemiseksi niin, ettei kumpikaan 

osapuoli tuntisi tarvetta turvautua äärimmäisiin keinoihin. Neuvonta sisältää alustavan oi-

keudellisen neuvonnan, yhteystietoja kokeneen asiamiehen löytämiseksi ja käytännön 

neuvoja muun muassa kaapattujen lasten palauttamisen, lapsikaappausten ehkäisyn ja 

kansainvälisen huoltokiistan eri vaiheiden varalta. 

 

Vuonna 2013 Toivon Talolla oli lapsikaappauksiin liittyvissä asioissa yhteensä lähes 1300 

kontaktia yksityishenkilöihin, viranomaisiin ja muihin tahoihin, kuten asianajajat ja toimitta-

jat. Näistä noin puolet  oli yhteydenottoja Toivon Taloon.  

 

Uusista yhteydenottajista naisia oli 60 prosenttia ja miehiä 40 prosenttia. Maahanmuuttajia 

oli heistä viidennes (liite 1). Venäjänkielinen päivystys on lähes viikoittain. Vertaistukea 

voidaan tarjota 10 kielellä.  

 

2.3 Jäsen- ja kuntoutustoiminta 

 

Monet yhdistyksen tilaisuudet ovat kaikille kiinnostuneilel avoimia, mutta osa on suunnattu 

vain jäsenille. Jatkossa näitäkin tullaan mainostamaan myös muille yhteydenottajille. Tilai-

suuksia ei voida mainostaa julkisesti kaappausuhan takia. Näistä tilaisuuksista peritään 
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lähinnä nimellinen osallistumismaksu, josta voi taloudellisista syistä pyytää vapautusta. 

Mahdollisuuksien mukaan maksetaan osallistujien matkakulut ainakin pitkämatkalaisille.  

 

Vertaistukitilaisuuksina toimivat, kaikille kiinnostuneille avoimet Pulinakerhot kokoontuivat 

12 kertaa, joista yksi oli Tampereella. Ohjelmassa oli muun muassa: 

 Vanhemmuuden roolikartta, erityislastentarhanopettaja Anita Vataja 

 Ilo ja ylpeys yksinhuoltajaperheessä, aluepäällikkö Teija Hallbäck-Vainikka (YVPL) 

 Lapsen kasvatuksesta kahden uskonnon perheessä, rehtori Rebecca Hasensson 

 Ruokakaapin täyttö ja käyttö, Malmin Martat 

 Naisellisuus eron jälkeen, aluepäällikkö Teija Hallbäck-Vainikka (YVPL) 

 Mies ja ero, TM, YT Jari Koskela ja erotyövastaava Jouni Linnankoski (Miessakit) 

 

Muissa Pulinakerhoissa oli vertaisten vapaata keskustelua. Pulinakerhojen aikana on jär-

jestetty lastenhoito.  

 

Koko perheen voimaantumisviikonloppu on osoittautunut niin suosituksi ja koettu niin tär-

keäksi tuen ja vertaisuuden lähteeksi perheille, että se järjestettiin jälleen kaksi kertaa, ke-

väällä Hauholla ja syksyllä Nurmijärvellä. Viikonloppuihin osallistui kumpaankin 10 perhet-

tä.  Kesällä oli tuettu loma Pieksämäellä, jossa vetäjänä toimi yhdistyksen vapaaehtoinen. 

Yhdistys maksoi myös yhden lastenhoitajan osallistumisen.  

 

Lapsilla oli niin viikonlopuissa kuin Pulinakerhojen aikana ohjattua leikki- ja pelitoimintaa. 

Ohjaajat panostavat siihen, että eri-ikäiset ja -taustaiset lapset jakaantuvat tasavertaisiin 

ryhmiin ja oppivat ratkaisemaan syntyvät konfliktit saman tien. Kiusaamista ei sallita, ei 

myöskään sisäpiirin ryhmiä, jotka estävät muiden osallistumisen peleihinsä ja leikkeihinsä. 

Pienimmille lapsille hankitaan aina oma hoitaja, jonka kanssa leikkiä ikätasonsa mukaises-

ti.   

 

Huhtikuussa Lasten Päivän Säätiö tarjosi yhdistyksen vähävaraisille jäsenille päivän Lin-

nanmäellä.  Pienperheyhdistyksen kautta saimme kesällä mahdollisuuden purjehdusret-

keen ja Päksy ry:n kautta Muumimaailmaretkeen Naantaliin. Viimeksi mainitun kanssa yh-

teistyössä toteutettiin perinteinen kesäretki Helsingin Pihlajasaareen.  

 

Syksyllä jäsenperheiden lapsille vanhempineen tarjottiin teatteriretki Nukketeatteri Hevo-

senkengän näytökseen Tohtori Sykerö ja välitettiin vapaalippuja Angry Birds neljävuotis-

juhlaan Bird Day Kaapelitehtaalla. Pikkujoulu korvattiin osallistumalla yhdessä Helsingin 

Seurasaaren joulupolkuun.  

 

Kaikkiaan yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin oli 464 osallistumiskertaa, joista 200 lasten.  

Tapahtumat ja osallistujat on listattu liitteeseen 3.  
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3 Vaikuttaminen, tiedotus ja yhteistyö 

 

Kaapattujen lasten palauttamiseksi tärkeimmät yhteistyötahot ovat oikeusministeriön kan-

sainvälisen oikeudenhoidon yksikkö ja ulkoasiainministeriön konsuliosasto. Näiden tahojen 

kanssa toiminnanjohtaja on tiiviissä yhteistyössä pitkin vuotta ja luottamushenkilöt tapaa-

vat heitä kerran vuodessa.  Joulukuussa oli myös jäsenillä mahdollisuus tavata ulkoasi-

ainministeriön konsuliosaston päällikkö Teemu Turunen ja lakimies Hanna Rantala.  Yh-

distyksessä perustettiin työryhmä miettimään konsulipalvelulain uudistamistarvetta ja sen 

pohdinnat saatettiin ulkoasiainministeriön konsuliosaston tietoon.  

 

Yhdistys antoi tuomioistuinten huoltokiistojen sovittelukokeilusta lausunnon oikeusministe-

riölle ja osallistui YVPL:n antamiin lausuntoihin eri viranomaisille.  Euroopan komission 

oikeusasioiden pääosaston toimesta suoritettiin taustatutkimusta, jonka pyrkimyksenä oli 

”tunnistaa viestintäverkostot, jakelukanavat ja työkalut jotka jakavat tietoa kansainvälisille 

pariskunnille Euroopassa heidän kansallisista lainsäädännöistä kumpuavista oikeuksistaan 

ja velvollisuuksistaan”.  Kyselyn tulokset tulevat vaikuttamaan Euroopan komission tule-

van, Euroopassa oleskelevia kansainvälisiä pariskuntia koskevan viestinnän muokkaami-

seen. Suomi oli yksi tarkemman tutkimuksen kohteista ja Kaapatut Lapset ry erityisesti 

haastateltu järjestö 

 

Kansainvälisenä kadonneiden lasten päivänä 25.5. yhdistyksellä oli perinteinen Pallota-

pahtuma Maailma kylässä – festivaalin ohessa. Vanhempien viestin lukivat Anne Vuorilin-

na suomeksi, Beltha Tarla englanniksi ja Markku Virtanen venäjäksi.  

 

Toiminnanjohtaja kävi luennoimassa lapsikaappauksista Lappeenrannassa eri alojen työn-

tekijöille ja Helsingissä asianajajille, sosiaalityöntekijöille sekä Laurea AMK opiskelijoille. 

Lappeenrannassa ja Laureassa mukana oli vapaaehtoinen kokemuskouluttaja.  

 

Toiminnanjohtaja osallistui Ensi- ja turvakotien liiton maahanmuuttajatyötä tekevien yhdis-

tysten tapaamisiin ja perusti oman verkoston pääkaupunkiseudun vastaavista yhdistyksis-

tä.  Hän liittyi myös eri järjestöjen Maahanmuuttajalasten etu – verkostoon.   

Tarkempi lista henkilökunnan ja luottamushenkilöiden koulutuksista ja muista osallistumi-

sista löytyy liitteestä 4.  

 

Laurea AMK sosionomiopiskelijat Jenni Iivonen ja Piia Keskinen tekivät opinnäytetyön 

”Kansainvälinen lapsikaappaus kriisikokemuksena ja siitä selviytyminen vanhemman nä-

kökulmasta”, johon yhdistys etsi haastateltavat ja toiminnanjohtaja toimi yhtenä ohjaajana. 

Opinnäytetyö julkaistiin yhdistyksen verkkosivuilla ja siitä otettiin pieni painos.  Työ tarjoaa 

tukea ja selviytymisen toivoa  lapsikaappauksen kokeneille vanhemmille ja tietoa muille 

tahoille. Yhdistys teki yhteistyösopimuksen Diak AMK:n kanssa opiskelijoiden harjoittelusta 

ja opinnäytetöiden ohjauksesta.  
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Yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin jäsenille ja yhteistyötahoille kaksi kertaa lähetetyllä 

vihkomaisella paperitiedotteella. Lisäksi vuoden aikana lähetettiin useita sähköpostitiedot-

teita. Yhdistys välitti tietoa myös yhteistyötahojensa tapahtumista, mm. Yhden Vanhem-

man Perheiden Liiton, Duon, LOVE ry:n, Päksy ry:n, Miessakkien, Lasten Oikeuksien Tuki 

ry:n, Isät Lasten Asialla ILA:n, Kasperin, Ihmisoikeusliiton Kitke-hankkeen ja Neuvokes-

kuksen.  

 

Kaapatut Lapset ry tiedottaa toiminnastaan ja muusta ajankohtaisesta myös Internetsivu-

jensa kautta.  Yhdistyksellä on omat facebook-sivunsa ja toiminnanjohtajalla vielä omansa, 

jossa suljettu ryhmä jäsenille.  

 

Ok-opintokeskuksen tuokioklubi-kiertueen aiheena oli Yli rajan. Yhdistys sai tilaa sen mai-

noksissa. Toiminnanjohtaja välitti usealle toimittajalle haastateltavia ja antoi itse haastatte-

luja lapsikaappausasioissa. 

 

Yhdistys esitteli toimintaansa Helsingin Sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen järjestöpäi-

vässä, YVPL järjestämässä ystävänpäivätapahtumassa, Maailma kylässä – festivaaleilla, 

Ensi- ja turvakotien liiton En ainakaan minä – kampanjan päätapahtumassa ja Menumes-

suilla Helsingissä sekä Miesten Tampere – tapahtumassa.  Pöytäpäivystys eri tapahtumis-

sa on lähinnä vapaaehtoisten vastuulla.  

 

4 Hallinto, toimitila ja henkilökunta 

 

Vuonna 2013 alkuvuodesta yhdistyksen puheenjohtajana toimi edellisenä vuonna valittu 

dosentti Agneta Ahlqvist, joka erosi tehtävästään maaliskuun alussa. Varapuheenjohtaja 

Heli Kivelä hoiti puheenjohtajan tehtäviä siitä eteenpäin. Alkuvuodesta 2013 erosi myös 

hallituksen varajäsen konsultoiva erityislastentarhanopettaja Katjamaria Halme.  

 

Vuosikokous pidettiin 9.3. loma- ja kurssikeskus Lautsiassa Hauholla. Siihen osallistui 12 

yhdistyksen jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Paula Keskinen.  Yhdistyksen pu-

heenjohtajaksi valittiin äänestyksen jälkeen Heli Kivelä.  Vuoden 2013 vuosikokouksessa 

äänestyksen jälkeen valitut hallituksen jäsenet olivat Tiina Grönroos (taloudenhoitaja), Piia 

Keskinen, Kati Kiirasmaa, Tanja-Tuulia Tuominen (varapuheenjohtaja), Tanja Turtola ja 

Anita Vataja. Hallituksen varajäseninä toimivat Anu Jouhi ja Julle Tuuliainen.  

 

Hallitus piti 12 kokousta ja kolme sähköpostikokousta sekä kokoontui kolme kertaa omaan 

Pulinakerhoonsa keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Lisäksi järjestettiin erillinen kou-

lutuspäivä toukokuussa. Kouluttajana oli järjestöpäällikkö Katariina Suomu Ensi- ja turva-

kotien liitosta. Koska hallituksessa oli paljon pienten lasten vanhempia, oli lapsilla mahdol-

lisuus hoitoon kokousten aikana. Toivon Talo pitää hallitusta kokousten välillä ajan tasalla 

viikoittaisella lyhyellä raportilla.  
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Yhdistyksen uudet säännöt astuivat voimaan syyskuussa 2013 ja niiden mukaan järjestet-

tiin syyskokous Toivon Talolla Helsingissä 23.11. Paikalla oli 18 yhdistyksen jäsentä. Pu-

heenjohtajana toimi Marja Veteläinen, joka edusti Päksy ry:tä ja Totaaliyhärit ry:tä. Mo-

lemmat yhdistykset ovat YVPL jäseniä, kuten kaapatut Lapset ry.  Kokouksessa valittiin 

yksimielisesti tulevan vuoden puheenjohtajaksi Kati Kiirasmaa Porista.  Vuoden 2013 ai-

kana jatkettiin strategiatyötä, hyväksyttiin yhdistyksen tiedotuskäytännöt ja aloitettiin toi-

mintalinjan valmistelu.  

 

Yhdistyksen jäsenistä Anna-Maija Tikkanen toimi yhden Vanhemman Perheiden Liiton 

liittohallituksen varajäsenenä ja Ok-opintokeskuksen hallituksen varajäsenenä sekä pu-

heenjohtaja Heli Kivelä Ensi- ja turvakotien liiton liittohallituksen varajäsenenä.  

 

Yhdistyksellä oli Mielenterveyden Keskusliitolta vuokrattu toimitila Helsingin Malmilla osoi t-

teessa malmin Kauppatie 26. Palveluksessa oli kokoaikainen toiminnanjohtaja ja huhti-

kuusta lähtien kokoaikainen järjestösihteeri. Yhteydenotoista huolehtivan toiminnanjohta-

jan jaksamista tuetaan kuukausittaisella työnohjauksella. Yhdistyksen henkilökunnan työ-

terveydestä huolehtii Mehiläinen. Vuoden aikana määriteltiin niin toimenkuvat kuin sopi-

mukset työajoista ja niiden korvauksista uudelleen.  

 

Vuotta 2013 yhdistystä rasittivat sisäiset ristiriidat ja lisäksi puheenjohtaja erosi keväällä 

ennen vuosikokousta. Ristiriitoja pyrittiin ratkomaan henkilökunnan sekä hallituksen toi-

mesta ulkopuolisten asiantuntijoiden avustuksella. Ratkaisuja ei saatu aikaiseksi vuoden 

aikana, joten syyskokouksessa vuodelle 2014 valittu hallitus jatkaa asian parissa työsken-

telyä.   

 

5 Talous 

 

Yhdistys sai avustusta Raha-automaattiyhdistykseltä 106 000 euroa, Espoon kaupungilta 

500 euroa, Helsingin kaupungilta 5000 euroa, Tampereen kaupungilta 200 euroa ja Van-

taan kaupungilta 500 euroa.  Ok-opintokeskus korvasi osan yhdistyksen tilaisuuksien ku-

luista. Vuoden lopussa yhdistyksellä oli 91 jäsentä.  

 

Kirjanpito ja palkanmaksu ostettiin tilitoimisto Juhamer Oy:ltä. Vuosikokous päätti tilata 

jatkossa tilintarkastuksen T:mi J. Etelämaalta. Toiminnantarkastajaksi valittiin Virpi Jär 

venpää. Syyskokouksessa valittiin tulevan vuoden varatilintarkastajaksi Kai Salmivuori 

Tilintarkastusrengas Oy stä. 

 

Hallitus seuraa taloutta lähes kuukausittain kokouksissaan toiminnanjohtajan laatimasta 

talousseurannasta. Yhdistyksen taloussääntö tarkastetaan vuosittain ja päivitetään tar-

peen mukaan.  
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6 Toiminnan arviointia 

 

Toimintavuonna 2013 yhdistyksen pääteemana oli kaapattujen, kaappausuhan alla tai 

keskellä kansainvälistä huoltokiistaa elävien lasten hyvinvoinnin edistäminen vanhempien 

ristiriitojen keskellä. Teemaa edistettiin yhdistyksen tilaisuuksissa, kannanotoissa ja toi-

minnanjohtajan kouluttaessa viranomaisia ja opiskelijoita. Kaikissa yhdistyksen tilaisuuk-

sissa, neuvontatyössä ja Eroneuvossa tuettiin vanhempia näkemään lastensa todelliset 

tarpeet ja oikeudet.  Myös vertaistukijoita kannustetaan tähän.  

 

Yhdistys pystyi aloittamaan pitkään jäsenten toiveena olleen keskustelupalstan ja sille löy-

tyi vapaaehtoisia verkkoauttajia. Muutenkin vapaaehtoistyö oli voimissaan ja sitä tehtiinkin 

yhdistyksessä jälleen runsaasti. Kaikki suunnitellut tilaisuudet pystyttiin järjestämään. Kes-

kustelupalsta on hyvä askel kohti aidompaa valtakunnallistumista. Syyskokouksessa vali t-

tiin vuoden 2014 hallitukseen jäseniä muualtakin kuin pääkaupunkiseudulta. Jäsentapah-

tumia oli pääkaupunkiseudun lisäksi Hauholla, Lappeenrannassa ja Tampereella.   

 

Yhdistyksen saama palaute eri tilaisuuksista oli pääsääntöisesti hyvää, koulutuksista ja 

neuvontatyöstä erinomaista. Saadut muutosehdotukset on otettu huomioon mahdollisuuk-

sien mukaan.   

 

Pettymyksiä vuoden aikana olivat antologiahankkeen viivästyminen,  Voimaa vertaisuu-

desta - projektin ja Taikuriviikonlopun jääminen ilman rahoitusta. Vertaisuuden kehittämi-

nen on kuitenkin yksi vuoden 2014 panostuskohteista ja Taikuriviikonloppukin saadaan 

syksyllä 2014.  Antologia on viimeistä artikkelia vaille valmis.  

 

Kaiken kaikkiaan yhdistys voi jälleen kerran olla tyytyväinen kuluneeseen vuoteen. Pienillä 

resursseilla olemme saaneet paljon aikaan. Tästä suuri kiitos on aktiivisten vapaaehtoisten 

työpanoksen. Tavoitteena yhdistyksessä onkin olla aito kansalaisjärjestö, jossa henkilö-

kunta on vain toiminnan taustaresursoija.    

 

Vuoden 2012 vuosikertomuksessa todettiin haasteeksi saada lisää vapaaehtoisia muu-

hunkin, kuin vertaistukeen. Tähän  haasteeseen on voitu vastata. Kahdessa yhdistyksen 

kokouksessa, vuosikokous maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa, on hallituksen jä-

senistä äänestetty, koska  luottamustehtävät ovat houkutelleet enemmän ehdokkaita kuin 

on paikkoja. Kokouksiin on osallistunut  13-19 prosenttia yhdistyksen jäsenistä. Messuille 

ja muihin tilaisuuksiin on ollut helppo saada vapaaehtoisia, samoin mukaan erilaiseen vai-

kuttamistyöhön.  

 

Kehittämishankkeista kiireisimmäksi katsottiin vertaistukitoiminta ja toiminnan ulottaminen 

paremmin koko valtakunnan tasolle, mikä on suuri haaste pienelle yhdistykselle suuressa 

maassa. Vuonna 2013 keskustelupalsta Nettiturvakodissa oli suuri askel tähän suuntaan.  
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7 Kaapatut Lapset ry:n lasten tukirahasto 

 

Yhdistyksen hallituksen alaisena toimii Kaapatut Lapset ry:n lasten tukirahasto. Tukirahas-

tolla on rahankeräyslupa, oma pankkitili ja sen talous hoidetaan erillään muusta yhdistys-

toiminnasta.   Asiamiehenä on toiminnanjohtaja.  

 

Rahasto sai avustuksia vuoden aikana 745 euroa. Lisäksi Ensi- ja turvakotien liiton En ai-

nakaan minä – kampanjan keräystuotto 92 euroa ohjattiin tukirahastolle käytettäväksi uu-

den rahankeräysluvan maksamiseen.  Eräs yhdistyksen pitkäaikainen jäsen ohjasi synty-

mäpäivälahjansa tukirahastolle. Keräyslippaat ovat näkyvästi esillä eri tilaisuuksissa.  

Vuoden aikana maksettiin avustuksia 650 euroa yhteensä kahdelle hakijalle.  
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Liite 1: Uudet yhteydenottajat 2013 tilastojen mukaan 

 
Uusia yhteydenottajia kaikkiaan 49 
Niiden lasten lukumäärä, joita yhtey-
denotot koskivat 

62 
 

yhteydenottajista:  

naisia 60,4 % 
miehiä 39,6 % 

maahanmuuttajia 20,4 % 
Yhteydenoton aiheista  

kaappauksia   8,2 % 
Kaappausuhkaa 71,4 % 

muuta kv. lapsikiistaa 20,4 % 
 
Kohdemaa  
kaappauksissa 

Kohdemaat 
kaappausuhissa 

Kreikka 

Suomi 
Tunisia 

Uganda 

Egypti (5)                Viro 

Espanja (2)                  Zimbabwe 
Tunisia (2) 

Turkki (2) 
Venäjä (2) 

Algeria 

Eritrea                      
Irak 

Iran 
Itävalta 

Kamerun 
Marokko 

Senegal 
Serbia 

Taiwan 
Tunisia 
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Liite 2: Toivon Talon yhteydenottotilasto vuosilta 2008-2013 

 

 
 

 
 

 
 

Yhteydenotot liittyvät lapsikaappauksiin ja niiden uhkaan tai 
muihin kansainvälisiin lapsiasioihin. Mukana ovat 

 yksityisten henkilöiden, viranomaisten ja muiden  taho-
jen (asianajajat, toimittajat, opettajat jne.)  yhteydenotot 
toivon Taloon,  

 Toivon Talon yhteydenotot em. tahoihin 

 eri tahojen ihmisten vierailut Toivon Talolla 

 toiminnanjohtajan käynnit em. tahojen luona 
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Liite 3: Yhdistyksen tilaisuudet ja niihin osallistuneiden määrät  

vuonna 2013 
 

 yhteistyössä jonkun muuntahon kanssa 
         

Paikka Tilaisuus Aika Osallistujia 

Helsinki Pulinakerho 31.1. 21 

Helsinki Pulinakerho 28.2. 12 

Hauho  Vuosikokous 9.3. 25 

Hauho Voimaantumisviikonloppu 9.3.-10.3. 25 

Hauho Strategiatyöskentely 10.3. 12 

Helsinki Pulinakerho  25.3. 6 

Lappeenranta   Eroneuvo  27.3. 5 

Helsinki Pulinakerho 23.4. 13 

Helsinki Linnamäki-päivä * 28.4. 38 

Helsinki Pulinakerho 27.5. 6 

Helsinki, Pallotapahtuma 25.5. 37 

Helsinki Purjehdusretki* 18.6. 6 

Pieksämäki Tuettu loma* 24.6.-29.6. 16 

 Naantali Retki Muumimaailmaan* 29.6. 13 

Helsinki Pulinakerho 4.7. 11 

Helsinki Kesäretki Pihlajasaareen* 11.8. 35 

Helsinki Pulinakerho 28.8. 8 

Helsinki Verkkoauttajien koulutus 21.9. 4 

Helsinki Pulinakerho 9.10. 9 

Nurmijärvi Verkkoauttajien koulutus 18.-19.10 12 

Nurmijärvi Voimaantumisviikonloppu 19.-20.10 24 

Helsinki Pulinakerho 29.10. 2 

Helsinki Teatteri-retki Tri Sykerö* 2.11. 17 

Tampere Pulinakerho 8.11. 5 

Espoo Henkisen tuen kurssi 16.-17.11 15 

Helsinki Syyskokous 23.11. 26 

Helsinki Pulinakerho 27.11. 7 

Helsinki Keskusteluilta  11.12. 4 

Helsinki Juhla Bird Day* 11.12. 29 

Helsinki Retki Joulupolulle* 15.12. 12 

Helsinki Vieraita Ulkoasiainministeriöstä  17.12. 8 

Helsinki Pulinakerho 30.12. 1 
 
32 tilaisuutta 

  
464 osallistujaa 

 

Osallistujista  
- lapsia 43 %, naisia 50 % ja miehiä 7  % 

- helsinkiläisiä 49 %, espoolaisia  28 %, vantaalaisia 13 % ja muualta maasta 10 % 
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Liite 4. Henkilökunnan ja jäsenten aktiivisuus 

 
 
Luottamushenkilöt ja muut vapaaehtoiset 
 

- Helsinki, Visio, verkkotyökalukurssi, taloudenhoitaja Tiina Grönroos, 4. ja 7.3.  

- Helsinki,  OK-opintokeskus,  Joukkoistamisseminaari 19.4.  Anna-Maija Tikkanen. 
- Helsinki, hallituksen koulutus 4.5. (Merja, montako osallistui?) 

- Helsinki, ILA seminaari Kansainvälinen syrjäyttämisen vastainen päivä 25.4. Agneta 
Ahlqvist, Anna-Maija Tikkanen ja Julle  Tuuliainen  

- Sipoo, Ensi- ja turvakotien liiton puheenjohtajien päivä 27.4. puheenjohtaja Heli Ki-

velä ja varapuheenjohtaja Tanja-Tuulia tuominen 
- Sipoo, Ensi- ja turvakotien liiton liittokokous 28.4. Heli Kivelä ja Tanja-Tuulia Tuo-

minen 
- Kajaani, YVPL liittokokous 18.5., Agneta Ahlqvist ja Anna-Maija Tikkanen 
- Helsinki, ulkoasiainministeriön kehityspolitiikan vuosiraportin julkistaminen 12.9. 

Agneta Ahlqvist ja Paavo Isaksson   
- Helsinki, OK-opintokeskuksen juhlaseminaari 2.10., Anna-Maija Tikkanen 

- Helsinki, ensi- ja turvakotien liitto, koulutus, Vuorovaikutuskirjoittaminen 25.11., An-
na-Maija Tikkanen 

- Helsinki, Ok-opintokeskus, Osaamismerkit järjestökentällä 27.-28.11. Anna-Maija 

Tikkanen 
- Vantaa, SMS, henkisen ensiavun kurssi, Heli Kivelä 

- Helsinki, Helsingin kaupunki, vertaisryhmäohjaajan kurssi, Piia Keskinen ja Leena 
Kiuru 

- Anna-Maija Tikkanen: varajäsen YVPL:n liittohallituksessa ja Ok-opintokeskuksen 

hallituksessa 
- Heli Kivelä: varajäsen Ensi- ja turvakotien liiton liittohallituksessa 

- Vapaaehtoisia päivystäjiä Hesoten järjestöpäivässä, YVPL ystävänpäivätempauk-
sessa, Maailma kylässä – festivaaleilla, Ensi- ja turvakotien liiton En ainakaan minä 
– päätapahtumassa ja Menumessuilla 

 
Toiminnanjohtaja: 

 

- Helsinki, Communice, Mediaviestinnän aamupäivä 15.1. 
- Helsinki, YVPL:n Leija-hankkeen seminaari Kadonneiden isien maa 21.1. 

- Espoo, luento lapsikaappauksesta ja sen uhasta Laurean AMK englanninkielisille 
opiskelijoille 7.2.yhdessä kokemuskouluttaja Julle Tuuliaisen kanssa 

- Helsinki, Ensi- ja turvakotien liiton toiminnanjohtajien työkokous 12.-13.2. 
- Vantaa, Ray:n Haku päällä seminaari 26.2. 
- Lappeenranta, luento eri alojen ammattilaisille lapsikaappauksista ja niiden eh-

käisystä 27.3. Mukana kokemusasiantuntijana Anna-Maija Tikkanen. 
- Vantaa, Ensi ja turvakotien liiton vapaaehtoistyön koulutus 17. ja 19.4 

- Helsinki, Ensi- ja turvakotien liiton toiminnanjohtajien työkokous 18.4.  
- Pietari, Ensi- ja turvakotien liiton toiminnanjohtajien kesäpäivät 5.-6.6. 
- Helsinki, Ensi- ja turvakotien liiton monikulttuurisuustyötä tekevien tapaaminen 7.6. 

- Helsinki, Ensi- ja turvakotien liiton Sofia asiakasrekisterijärjestelmän pääkäyttäjien 
koulutus 28.8. 

- Helsinki, Diak AMK opinnäytetyö- ja harjoittelijapäivä 29.8. 
- Helsinki, Ensi- ja turvakotien liiton taloudenhoitajien päivä 2.9. 
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- Helsinki, luento lapsikaappauksista vanhemman näkökulmasta asianajajille, - - Ta-

lentumin seminaari 9.10. 
- Helsinki, Ensi- ja turvakotien liiton toiminnanjohtajien työkokous 10.10. 

- Sipoo, Ensi- ja turvakotien liiton Eroauttamisen ja tapaamispaikkatoiminnan työko-
kous 24.-25.10. 

- Helsinki, luento lapsikaappausriskin tunnistamisesta sosiaalityöntekijöille, YVPL 

huoltokiistaseminaari 5.11. 
- Helsinki, Neuvokeskus, Erofoorumi 27.11.  

 
Järjestösihteeri: 
 

- Espoo, työväenopisto, koulutus sosiaalisesta mediasta 31.1. 
- Helsinki, Visio, verkkotyökalukurssi 4. ja 7.3. 

- Helsinki, Tule vapaaehtoiseksi kurssi 14.3.  
- Helsinki, Ensi- ja turvakotien liiton Kansalaistoiminnan työkokous 12.-13.9. 
- Helsinki, Ok-opintokeskus, info, 16.9. 

- Turku, Kansalaisareena, vapaaehtoistyön koordinaattoreiden seminaari, 7.-8.11. 
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