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Puheenjohtajan palsta
Joulutervehdys jäsenille
Vuosi 2015 on lähestymässä
loppuaan ja yhdistyksemme
puheenjohtajana onkin todella mahtavaa todeta, että
olemme saaneet paljon aikaiseksi! Olemme syksyn
mittaan useasti todenneet,
että me-henkisyys on aikaansaava voima yhdistystoiminnassa. Olemme osaava porukka verkostoitumisessa ja
teemme tiivistä yhteistyötä
alan järjestöjen kanssa. Yhteistyö on tärkeää myös asiakastyössämme kannalta.
On myös loistavaa todeta, että
toimintasuunnitelmamme on
toteutettu suunnitelman mukaisesti. Nyt voimmekin
suunnata kohti uusia haasteita. Odotankin innolla mitä
uusi vuosi tuo tullessaan.
Kansainvälinen projekti Kadonneet Lapset on saatu päätökseen ja siitä haluan kiittää
Kati Kiirasmaata, joka on

vastannut projektista loistavasti. Toivon talo yhdessä
Katin kanssa järjestivät seminaarin Suomenlinnassa, jossa
oli runsaat kolmekymmentä
osallistujaa. Suuret kiitokset
teille kaikille seminaarin järjestelyissä auttaneille. Ilman
teitä olisi tapahtuman järjestely ollut todella työlästä.
Syyskokous pidettiin tänä
vuonna Tampereella. Toiminnanjohtajamme Tarjan mielestä hän ei ole vuosiin osallistunut näin hauskaan syyskokoukseen. Saimme Tampereelta kaksi uutta hallituksen
jäsentä. Valtakunnallistuminen on nyt hyvin nähtävissä
hallituksemme kokoonpanolla. Kiitokset teille jotka jaksatte luottaa minuun vuodeksi
eteenpäin.
Odotan innolla
uutta hallituskauttamme.
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Yhdistyksemme on kasvattanut jäsenmääräänsä huimasti
ja uusia vapaaehtoistyöntekijöitä on tullut riveihimme.
Vilma ja Tarja ovat olleet
ajoittain todella kiireisiä.
Paljon on toimistolla
aherrettu ja vuosia kestäneet
projektit kuten esimerkiksi
Antologia on nyt valmis. Jo oli
aikakin!
Kaapatut Lapset ry sai
7.12.hienon tunnustuksen.
Kuulumme nyt Suomen 27
vetovoimaisimman sosiaalityönantajan joukkoon.

Tarja ja hallituksemme jäsen
Minna vastaanottivat kunniakirjan ylpeinä. Kunniakirjaa
pääsee ihailemaan toimistolla.
Valkeaa joulua odotellessa
täällä Turun saaristossa haluan toivottaa teille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta
2016!

Hyvä me!

Kaapatut Lapset ry:n puheenjohtaja

Maria Lahti
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Toivon Talon kuulumiset
Kirjoitan näitä kuulumisia
erittäin ylpeällä mielellä saamastamme tunnustuksesta.
Viimeisen parin vuoden aikana tekemämme työ on kantanut hedelmää ja meidät on valittu vetovoimaiseksi sosiaalialan työpaikaksi. Perustelut
voitte lukea toisaalla tässä tiedotteessa. Suurkiitos kuuluu
hallitukselle ja muille vapaaehtoisillemme, joiden tuella
on tehty niin strategia, toimintalinja, Toivon Talon pelisäännöt kuin johtosääntökin
yhteinen tavoite mielessämme. Kiitos myös puheenjohtajan ja hallituksen osoittamasta luottamuksesta ja työrauhasta, jonka tuella olemme
täällä saattaneet monta pitkäaikaista projektia loppuun.

Te olette tehneet tästä ikimuistettavan vuoden ja onneksi yhteistyö jatkuu vuonna
2016.

Usein toivottu kansainvälistyminen on lähtenyt käyntiin.
Meillä oli Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittama
projekti Kadonneet lapset yhdessä Viron (Eesti Abikeskused) ja Venäjän (Deti –
nashe buduštšeje, Children
Our Future) järjestöjen kanssa. Olemme hakeneet Missing
Children -katto-organisaation
jäsenyyttä.

Toivon Talolla järjestettiin
monta hyvää keskusteluiltaa,
joista mainittakoon Isät lasten
asialla yhdistyksen vetämä
vieraannuttamiskeskustelu ja
Henkilökohtaisesti haluan tutustuminen Suomen Erityiskiittää järjestösihteeriämme turvaryhmän palveluihin.
Vilma Näveriä antoisasta yhteistyöstä ja sitoutuneesta työ- Uusia yhteydenottajia on tänä
otteesta sekä pitkin vuotta vuonna ollut hieman aiempia
2015 toimistolla harjoitellutta vuosia enemmän ja tilanteet
Diak Amk:n sosionomiopiske- ovat yhä monimutkaisempia.
lijaa Johanna Holmia reippaasta ja luovasta työotteesta.
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Työ ei varmastikaan tule loppumaan, koska Suomeen muuttaa
paljon perheenperustamisiässä
olevia nuoria. Tavoitteenamme
on levittää tietoa suomalaisesta
huoltajuuslainsäädännöstä
niin, että tarve lapsikaappauksiin vähenisi.

Olemme mukana monessa hankehakemuksessa, jotka toteutuessaan kehittävät toimintaamme strategian mukaisesti. Vuoden 2016 pääteema on kokijasta toimijaksi. Tässä joulukuussa julkaistu vapaaehtoistoiminnan opas.

Vilma on aloittanut opinnot ja
tekee tällä hetkellä työtä 60
prosenttia normaalista työajasta. Keväällä hän on kolme kuukautta vapaalla. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 on keskittynyt olennaiseen perustoimintaan, jonka kyllä saamme
toteutettua.

Seuratkaa toimintaa nettisivuillamme, Facebookissa ja sähköposteistanne. Toivon tapaavani
mahdollisimman monta teistä
eri tapahtumissa taas ensi
vuonna.

Kaikkia toiminnassa mukana
olleita kiittäen ja rauhallista
joulunaikaa toivottaen

Toiminnanjohtaja

Tarja Räisänen
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Kaapatut Lapset ry on vetovoimainen sosiaalialan työpaikka
Motto: Kehitys ei ole mahdollista ilman muutosta ja he,
jotka eivät kykene tai halua
muuttaa itseään, eivät kykene
kehittämään mitään.
Vetovoimaisessa työpaikassa
henkilöstö voi hyvin ja asiakkaat ovat tyytyväisiä. Kaapatut Lapset ry:tä kiitettiin erityisesti siitä, että sitoutuneet
työntekijät ja vapaaehtoiset
tekevät työtä yhteisen asian
eteen. Hallituksen ja työntekijöiden yhteistyönä on laadittu
työpaikalle selkeät rakenteet
ja pelisäännöt.
Sosiaali- ja terveysministeriö
myönsi tunnustuksen 27 työpaikalle. Tunnustusten
myöntäminen on osa Työterveyslaitoksen koordinoimaa
Mielekäs-ohjelmaa. Mielekäs
on valtakunnallinen toimintaohjelma sosiaali- ja terveysalan vetovoimaisuuden lisäämiseksi.

Ohjelman tarkoituksena on
ollut levittää työpaikoille vetovoimaisuutta edistäviä hyviä käytäntöjä. Mielekäsohjelmassa on toteutettu katsaus tutkimuksista, joissa on
osoitettu vetovoimaisuuteen
yhteydessä olevia tekijöitä.
Katsauksen pohjalta on tuotettu verkkojulkaisu hyviksi
todetuista työpaikkatason toimenpiteistä.
Tunnustukset jaettiin
7.12.2015 Mielekäs-ohjelman
päätösseminaarissa Congress
Paasitornissa Helsingissä.
Kunniakirjassa kerrotaan, että
vetovoimainen työpaikka pitää yllä ja edistää henkilöstönsä terveyttä, turvallisuutta,
työkykyä ja hyvinvointia.
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Tunnustuksen ottivat vastaan
hallituksen jäsen Minna Husu (vas) ja
toiminnanjohtaja Tarja Räisänen.
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KKO: Lasten vienti lomamatkalle Sveitsiin äidin mukana
isän tapaamisoikeuden aikana ei ollut lapsikaappaus
Lähde: Edilex
Yhteishuoltajuudessa olleiden
lasten äiti, jonka luona lapset
asuivat, vei lapset noin kaksi
viikkoa kestäneelle kesälomamatkalle Sveitsiin aikana, jolloin lasten isällä oli oikeus tavata lapsiaan ja pitää heitä luonaan. Korkeimman oikeuden
tuomiosta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että lasten äiti
ei ollut menettelyllään syyllistynyt lapsikaappaukseen. Käräjäoikeus oli aiemmin tuominnut äidin lapsikaappauksesta,
mutta hovioikeus oli perunut
tuomion.
Vaasan hovioikeuden antaman
päätöksen mukaan B:n ja A:n
yhteiset lapset ovat vanhempien erilleen muuttamisen jälkeen jääneet vanhempiensa yhteishuoltoon. Lapset ovat asuneet äitinsä B:n luona. Lapsilla
on ollut oikeus tavata isäänsä
A:ta joka kolmas viikonloppu
sekä kesälomalla kahden viikon
ajan, viikon kerrallaan, jolloin
toinen viikko on kesäkuussa ja
toinen heinäkuussa. A:n on tullut ilmoittaa toiveensa kesälo-

matapaamisista B:lle vuosittain
1.5. mennessä.
A on 7.5.2012 ilmoittanut sähköpostitse B:lle kesäkuun tapaamisesta lasten kanssa ja B
on vastannut suunnittelevansa
matkaa Sveitsiin. A on muuttanut ehdotustaan todeten viestissään samalla, että "näin teillä on se kesäkuu vapaana omiin
menoihin".
Korkeimman oikeuden perustelujen taustaa:
Rikoslain 25 luvun 5 a §:n mukaan rikoksentekijä on tuomittava lapsikaappauksesta, jos
lapsen omavaltaisessa huostaanotossa 1) lapsen huoltoa
koskevia oikeuksia loukaten
lapsi viedään pois asuinvaltiostaan tai jätetään palauttamatta
sinne ja 2) lapsen huoltoa koskevia oikeuksia oli poisviemisen tai palauttamatta jättämisen hetkellä tosiasiallisesti käytetty tai olisi käytetty ilman
poisviemistä tai palauttamatta
jättämistä.
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Rangaistussääntelystä ilmenee,
että lapsikaappausta koskeva
rangaistussäännös perustuu
lapsen omavaltaista huostaanottoa koskevaan säännökseen.
Viimeksi mainitun rangaistussäännöksen esitöissä (LaVM
22/1994 vp s. 15) todetaan, että
säännöksellä suojataan lapsen
tosiasiallisen huoltosuhteen
jatkumista oikeudettomilta
muutoksilta.

viikkoja, menettelee kuitenkin
lapsen huoltaja, joka omavaltaisesti hakee lapsen pois,
säännöksessä rangaistavaksi
säädetyllä tavalla.
Lapsikaappausta koskevalla
rikoslain 25 luvun 5 a §:n rangaistussäännöksellä suojellaan
lapsen omavaltaista huostaanottoa koskevan säännöksen tavoin lapsen tosiasiallisen huoltosuhteen rikkomattomuutta
(KKO 2013:86 kohta 7 sekä HE
169/2005 vp s. 43 - 44). Tuon
lainkohdan säätämiseen johtaneissa esitöissä (HE 169/2005
vp s. 56) todetaan edelleen, että
lapsen huoltoa koskevien oikeuksien käsite on tässä yhteydessä ymmärrettävä lapsen
huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 5 luvun säännösten mukaisesti laajasti.

Tunnusmerkistö edellyttää, että lapsi siirtyy omavaltaisella
toiminnalla toisen huostaan
siltä, jonka huostassa lapsi tosiasiallisesti on. Huostassaolo
tarkoittaa pitempiaikaisempaa
suhdetta kuin pelkkä vierailu
tai hetkellinen huolenpito. Lapsi ei esimerkiksi ole sen vanhemman huostassa, jonka luona hän viettää sovitun tapaamisoikeuden mukaista viikon- Mainitun lain 33 §:n mukaan
loppua. Jos tapaamisoikeuteen lapsen huoltoa koskevilla oiperustuva vierailu on kestänyt keuksilla tarkoitetaan oikeuksia ja velvollisuuksia huolehtia
lapsen henkilöä koskevista asioista, erityisesti oikeutta määrätä lapsen asuinpaikasta. Esitöissä mainitaan lisäksi, että
tapaamis- ja luonapito-oikeus
ei kuulu huoltoa koskevien oikeuksin piiriin.
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Kun huoltoa koskevat oikeudet kuuluvat yhteisesti useammalle taholle, on kutakin tahoa itsenäisesti pidettävä mainittujen oikeuksien haltijana.
Korkein oikeus toteaa, että
erillään asuvilla vanhemmilla,
joiden yhteishuoltoon heidän
lapsensa on uskottu, on lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 5 §:stä
ilmenevä velvoite vastata yhdessä lapsen huoltoon kuuluvista tehtävistä ja tehdä yhdessä lasta koskevat päätökset, jollei toisin ole säädetty
tai määrätty. Huoltajien yhdessä tehtäviin päätöksiin voivat kuulua esimerkiksi lapsen
asuinpaikan valinta tai lapsen
mahdollinen muutto ulkomaille. Lapsikaappausrikoksen tunnusmerkistöön kuuluvaa lapsen huoltoa koskevien
oikeuksien loukkaamista on
johdonmukaista ja perusteltua
arvioida siitä näkökulmasta,
loukataanko lapsen asuinvaltiostaan pois viemisellä tai
sinne palauttamatta jättämisellä huoltajalle kuuluvaa oikeutta osallistua lapsen huoltoon kuuluviin tehtäviin, erityisesti oikeutta lapsen asuinpaikasta määräämiseen.

Lapsikaappausta koskevan
rangaistussäännöksen tarkoituksena on edellä todetuin tavoin suojata lapsen tosiasiallisen huoltosuhteen rikkomattomuutta. Säännöksen perustana oleva rangaistussäännös
lapsen omavaltaisesta huostaanotosta edellyttää sanamuotonsa mukaisesti, että tekijä ottaa lapsen huostaansa
siltä, jonka huostassa lapsi on.
Lapsikaappausrikosta koskevan rangaistussäännöksen
tarkoituskaan ei puolla rangaistavuuden ulottamista tilanteeseen, jossa henkilö, jonka luona lapsi tosiasiallisesti
asuu, matkustaa lapsen kanssa tavanomaiselle, lyhyehkölle
lomamatkalle ulkomaille,
vaikka lapsen yhteishuoltaja
ei olisi antanut matkaan lupaa
ja vaikka lyhytaikainen tapaamisoikeus voisi matkan aikana estyä.

On ilmeistä, että B:n ja lasten
lähtö juuri ennen viikonlopputapaamista, jota A on pitänyt joka tapauksessa hovioikeuden päätöksen mukaisena,
on tullut hänelle yllätyksenä.
Kuten edellä on todettu, tavanomaiset tapaamis- ja luonapito-oikeudet eivät kuiten-
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kaan kuulu niiden keskeisten
oikeuksien piiriin, joita rikoslain 25 luvun 5 a §:n rangaistussäännöksellä on tarkoitettu
suojata. Matkalle lähtiessään
B ei siten lasten lähivanhempana ole ottanut lapsia huostaansa. Asiassa ei ole myöskään tullut ilmi, että B olisi
sanotulla noin kahden viikon
mittaisella matkalla estänyt
A:ta osallistumasta lapsen
huoltoon kuuluvien oikeuksien käyttämiseen. B ei ole
syyllistynyt menettelyllään
lapsikaappaukseen.

Oikaisu edelliseen tiedotteeseemme:
Edellisessä tiedotteessa kerroimme oikeustapauksesta, jossa hovioikeus katsoi, että lapsen siteet Viroon olivat siinä
määrin vahvat, että lapsen
asuinpaikkavaltio välittömästi
ennen Suomeen viemistä oli ollut Viro, ja määräsi C:n heti palautettavaksi. Helsingin
(hovioikeus 12.5.2015, päätös
nro 690, dnro H 15/862). Tämä päätös on kumottu korkeimmassa oikeudessa.

Hovioikeus määräsi
Venäjälle oikeudettomasti
viedyn 2-vuotiaan lapsen
asumisen Suomessa asuvalle isälle - äidin vaatimus
lapsen asumisen ja elatusavun osalta hylättiin
Lähde: Edilex
Lapsi oli asunut isänsä luona.
HO totesi mm., ettei äidillä ollut oikeutta viedä molempien
vanhempiensa yhteishuollossa
olevaa lasta pois maasta ilman
isän suostumusta. Asiassa
kuultujen tiedossa ei ollut mitään selvitystä siitä, että lapsen
fyysinen turvallisuus olisi ollut
isän luona vaarantunut. HO
katsoi lapsen edun mukaista
olevan, että lapsi asuu edelleen
isänsä luona. Näin ollen äidin
vaatimus KO:n päätöksen
muuttamisesta lapsen asumisen ja elatusavun osalta oli hylättävä. (Vailla lainvoimaa
23.11.2015)
Asiassa oli HO:sa kysymys valittajan (lapsen äiti) ja vastapuolen (lapsen isä) kaksivuotiaan lapsen asumisesta eli lähihuoltajuudesta ja siihen liittyen
lapsen elatuksesta.
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Isä oli HO:ssa kertonut käräjäoikeuden väliaikaismääräysten
ja päätöksen mukaisen tapaamisoikeuden toteutuneen ongelmitta helmikuuhun 2015
saakka. Isä oli vienyt lapsen tapaamiseen lapsen äidin luokse
5.2.2015. Äiti ja lapsi eivät olleet paikalla perheen yhteisenä
kotina käytetyssä asunnossa
isän saapuessa noutamaan lasta tapaamisajan päätyttyä
6.2.2015.
Isän viranomaisilta saaman
tiedon mukaan äiti ja lapsi olivat saapuneet Venäjälle aamuyöllä 9.2.2015. Äiti oli myöhemmin ilmoittanut isälle, että
hän ei aikonut enää palata
Suomeen. Isä ei ollut yrityksistään huolimatta saanut mitään
yhteyttä lapseen sen jälkeen,
kun äiti oli poistunut Suomesta lapsen kanssa.

paamisoikeutta koskeva asia
on ratkaistava ennen kaikkea
lapsen edun mukaisesti. Tässä
tarkoituksessa on erityisesti
kiinnitettävä huomiota siihen,
miten huolto ja tapaamisoikeus toteutuvat vastaisuudessa.
Oikeuskirjallisuudessa on lapsen lähihuoltajuutta käsiteltäessä todettu, että jos vanhempi
on syyllistynyt lapsikaappaukseen tai esitetty näyttö osoittaa, että vanhempi lähihuoltajana todennäköisesti pyrkisi
viemään lapsen vastoin toisen
vanhemman tahtoa ulkomaille,
lähihuoltajuuden määrääminen hänelle ei yleensä tule kysymykseen. Toisaalta lapsen
etua on aina arvioitava kokonaisuutena eikä esimerkiksi
pienen lapsen erottamista pääasiallisesta hoitajastaan voida
aina maastaviennin riskistä
huolimatta pitää perusteltuna.
(Aaltonen: Lapsioikeus ja lapsen oikeus tuomioistuimessa
2009 s. 49)

Lapsen palauttamista koskeva
asia oli vireillä venäläisessä
tuomioistuimessa. Isää avustava paikallinen asianajajakaan
ei ollut saanut yhteyttä lapsen
äitiin sopiakseen lapsen tapaa- HO totesi, ettei äidillä ollut oimisoikeuden toteuttamisesta keutta viedä molempien vanasian vireilläolon aikana.
hempiensa yhteishuollossa
HO totesi, että lapsen huollos- olevaa lasta pois maasta ilman
ta ja tapaamisoikeudesta anne- isän suostumusta. Äidin metun lain 10 §:n 1 momentin nettely ja isän yhteydenpitoyrimukaan lapsen huoltoa ja ta- tysten torjuminen osoittivat äidissä ilmeistä piittaamatto-
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muutta lapsen oikeudesta pitää
yhteyttä molempiin vanhempiinsa ja siten lähtökohtaisesti
sopimattomuutta lapsen lähihuoltajaksi.
Asiassa oli riidatonta, että käräjäoikeuden päätöksen mukainen laaja tapaamisoikeus oli
toteutunut ongelmitta lapsen
asuessa isänsä luona. Isä oli lisäksi osoittanut tapaamisaikojen suhteen joustavuutta sallimalla sairaustapauksissa lapsen jäädä äidin luokse käräjäoikeuden päätöksessä määrättyä
pidemmäksi ajaksi.
Vaikka äidin menettelyssä oli
kysymys käräjäoikeuden päätöksen antamisen jälkeisistä tapahtumista, lapsen etu edellytti, että ne otetaan asiaa HO:ssa
ratkaistaessa huomioon.
Äidin lapsesta ottamista, kirjallisina todisteinaan esittämistä
valokuvista ei voitu päätellä
isän pahoinpidelleen lasta tai
laiminlyöneen huolehtia hänen
turvallisuudestaan. HO:ssa
kuultujen henkilöiden tiedossa
ei ollut mitään selvitystä siitä,
että lapsen fyysinen turvallisuus olisi isän luona vaarantunut. Kuultujen henkilöiden tiedossa ei ollut muitakaan perusteita kyseenalaistaa isän kykyä
toimia lapsen lähihuoltajana.

Äidin uutena kirjallisena todisteena esittämästä haastehakemuksesta ilmeni, että isää vastaan oli nostettu syyte
23.7.2013 tapahtuneeksi väitetystä äitiin kohdistuneesta pahoinpitelystä. Asianosaiset olivat HO:ssa kertoneet, että lapsen äitiä ja isää oli molempia
kuultu asiaan liittyen esitutkinnassa sekä rikoksesta epäillyn
että asianomistajan asemassa.
Vaikka käsillä olevat tiedot tapahtumista heinäkuussa 2013
olivat saattaneet olla omiaan
aiheuttamaan äidissä oikeutettua huolta isän kyvystä selviytyä lähihuoltajana kasvatustehtävästään, HO totesi, ettei tälle
yksittäiselle äidin ja isän keskinäisiin riitoihin liittyneelle tapahtumalle voitu antaa tässä
asiassa juurikaan painoarvoa
asian käsittelynkin ollessa vielä
kesken.
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Lapsen isä oli kertonut huolehtineensa lapsen venäjänkielentaidon kehittymisestä
puhumalla lapsen kanssa venäjää, jota myös lapsen vanhemmat sisarpuolet ja useimmat lapsen isän ystävistä lapsineen puhuivat lapsen kanssa. Lisäksi lapsen päivähoitopaikassa oli venäjänkielentaitoinen lastenhoitaja. Lapsen
isän asuinolosuhteet olivat parantuneet käräjäoikeuden
päätöksen antamisen jälkeen
hänen muutettuaan yhteiskäytössä olleesta asunnosta
omistamaansa, Lapsen äidin
käytössä olleeseen asuntoon
Vantaalle. Lisäksi lapsen isän
taloudelliset olosuhteet olivat
vakituisen työpaikan myötä
turvatut.

terveydentilasta ei ollut
HO:ssa esitetty mitään selvitystä.
Edellä mainituilla perusteilla
HO katsoi lapsen edun mukaista olevan, että lapsi asuu
edelleen isänsä luona. Näin
ollen lapsen äidin vaatimus
käräjäoikeuden päätöksen
muuttamisesta lapsen asumisen ja elatusavun osalta oli hylättävä.
HO katsoi, että asiassa oli erityinen syy velvoittaa muutoksenhakunsa hävinnyt lapsen
äiti korvaamaan valtiolle lapsen isän oikeudenkäyntikulut
HO:ssa.
KO:n päätöksen lopputulosta
ei muutettu.

T oli hovioikeudessa vahvistanut olosuhdeselvitykseen
11.3.2014 kirjatun huolen liittyen äidin terveydentilan asettamiin rajoituksiin huolehtia
vilkkaan leikki-ikäisen lapsen
fyysisestä turvallisuudesta.
Lapsen äidin tämänhetkisestä
16

Ehjin nahoin satamaan

Kenenkään ei pitäisi liian hätäisesti kiirehtiä ilmoittamaan, että
hänen elämänsä laiva on tehnyt haaksirikon tai tekemässä sitä.
Kun myrsky kohoaa pahimpaan raivoonsa ja kun purjeet eivät
enää kestä onnettomuuden tuulta, silloin salaperäinen hälytyslaite, joka ei ole yhteydessä aivoihimme eikä sydämeemme, herättää meissä piilleen aavistamattoman voiman, joka tarttuu
peräsimeen ja ohjaa laivamme ohi Epätoivon niemen.

-Nino Salveneschi-
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EU-säännöt rikoksen uhrien
suojelusta tulivat voimaan
Lähde: Edilex

Tärkeimmät uudet oikeudet
Rikoksen uhrien oikeuksia kos- ovat seuraavat:
kevien uusien EU-sääntöjen 1. Uhrien perheenjäsenten oisoveltaminen alkoi 16. Marras- keudet - Kuolleen uhrin perkuuta. Kyseessä on merkittävä heenjäsenillä on samat oikeumuutos rikoksen uhrien kohte- det kuin varsinaisella uhrilla,
lussa Euroopassa. Näitä sään- muun muassa oikeus saada tietöjä sovelletaan kaikkiin toa, tukea ja vahingonkorvausEU:ssa rikoksen kohteeksi jou- ta. Myös henkiin jääneiden uhtuneisiin ihmisiin heidän kan- rien perheenjäsenillä on oikeus
salaisuudestaan riippumatta.
saada tukea ja suojelua.
Rikoksen uhrien oikeuksia koskevassa direktiivissä vahvistetaan sitovat oikeudet rikoksen
uhreille ja selkeä velvollisuus
EU:n jäsenvaltioille varmistaa
näiden oikeuksien toteutuminen käytännössä (IP/12/1066).

2. Oikeus ymmärtää ja tulla
ymmärretyksi – Kaikessa yhteydenpidossa uhrien kanssa
on käytettävä yksinkertaista
kieltä. Yhteydenpito on mukautettava jokaisen uhrin erityistarpeisiin. On esimerkiksi
otettava huomioon uhrin ikä,
Uusien sääntöjen tavoitteena
on, että kaikkia rikoksen uhre- kieli ja mahdollinen vamma.
ja ja heidän perheenjäseniään 3. Oikeus saada tietoa – Virankohdellaan kunnioittavasti il- omaisten on annettava uhreille
man syrjintää ja että uhrin tar- tietoa heidän oikeuksistaan ja
peet otetaan huomioon.
tapauksestaan sekä saatavilla
olevista palveluista ja avusta.
Tietoa on annettava viipymättä
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heti, kun uhri on ensi kertaa
yhteydessä viranomaisiin.

on myös oikeus saada vahingonkorvausta. Jos jäsenvaltiossa sovelletaan restoratiivisen
4. Oikeus saada tukea – Jäsenvaltioiden on taattava, että oikeuden menetelmiä, uusilla
uhreilla on mahdollisuus käyt- säännöillä varmistetaan, että
uhrit voivat osallistua niihin
tää tukipalveluja, ja viranomaisten on helpotettava uh- turvallisesti.
rin ohjaamista tällaisiin tuki- 6. Oikeus saada suojelua –
palveluihin. Tuen on oltava
Uhreja on suojeltava sekä rimaksutonta ja luottamuksellis- koksentekijältä että rikosoita. Sitä on annettava myös uh- keusjärjestelmältä. Kaikilla
reille, jotka eivät tee virallista uhreilla on oikeus yksilölliseen
ilmoitusta rikoksesta. Tarjolla arviointiin heidän suojelutaron oltava sekä kaikille rikokpeensa arvioimiseksi. On arvisen uhreille avoimia että erioitava, onko uhri alttiina rityisiä tukipalveluja. Erityistuki kosoikeudellisen menettelyn
tarkoittaa esimerkiksi turvako- aikana mahdollisesti aiheututeja, psykologista tukea ja neu- ville lisävaikeuksille. Jos on,
vontaa kaikenlaisten rikosten uhrin suojelemiseksi on toteuuhreille.
tettava erityisiä suojatoimia
menettelyn aikana. Uhria on
5. Oikeus osallistua rikosoisuojattava myös rikoksentekikeudelliseen menettelyyn –
jän mahdollisesti aiheuttamalUhreilla on aiempaa aktiivita uhalta. Erityishuomiota on
sempi rooli rikosoikeudenkiinnitettävä lasten suojeluun.
käynneissä. Heillä on oikeus
tulla kuulluksi ja saada tietoa
menettelyn eri vaiheista. Jos
uhrit eivät hyväksy päätöstä
syyttämättä jättämisestä, heillä on oikeus saattaa päätös uudelleen käsiteltäväksi. Uhreilla
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Apua kaappausuhan arviointiin
Olemme tehneet listan toimista tai piirteistä, jotka ovat edeltäneet lapsikaappausta, sen yrittämistä tai nostaneet lapsikaappausuhkaa. Sen laatimiseen ovat osallistuneet kymmenet jäsenemme ja yhteydenottajamme. Toivomme, että lista auttaa
sinua kartoittamaan ja pohtimaan kuinka suuri uhka lapsellasi
on joutua kaapatuksi. Mitä useampi kohta täyttyy, sitä enemmän huolissaan sinun kannattaa olla.

-Vanhempi on yrittänyt tai uhannut kaapata lapsen tai pitää
selvänä, että lapsi kuuluu hänelle tai hänen suvulleen (eikä tarvitse toista vanhempaa)
-Vanhempien välillä on vakavia erimielisyyksiä lasta koskevissa
asioissa, kuten kasvatuksessa, uskonnossa, terveydenhoidossa,
koulutuksessa, harrastuksissa
-Vanhempi on syyllistynyt ruumiilliseen tai henkiseen lähisuhdeväkivaltaan, vainoamiseen tai lapsen kaltoinkohteluun
-Vanhemmalla ei ole muita siteitä Suomeen kuin lapsi, hän ei
ole kotoutunut tänne

-Vanhempi hakee lapselle matkustusasiakirjoja: passia, viisumia, henkilöllisyystodistusta ilman, että on sovittu matkasta yhdessä
- Vanhempi ei kunnioita suomalaisten viranomaisten päätöksiä lapsen huollosta, elatuksesta tai tapaamisoikeudesta
- Vanhempi pyrkii saamaan käsiinsä lapsen asiakirjoja, kuten
syntymä- ja terveystodistuksia, koulutodistuksia
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- Vanhempi alkaa yllättäen opettaa omaa kieltään ja kulttuuriaan, vaikka ei ennen ole pitänyt asiaa tärkeänä
- Vanhempi piilottaa tai tuhoaa omia asiakirjojaan, esittää
väärennettyjä asiakirjoja
- Vanhempi muuttaa varallisuuttaan rahaksi ja siirtää sitä toiseen maahan
- Vanhempi luopuu vakinaisesta asunnosta tai työpaikasta tai
menettää ne
- Vanhempi on saamassa kielteisen oleskelupäätöksen, hänen
kansalaisuushakemuksensa on hylätty tai hän ei edes halua
hakea kansalaisuutta, vaikka yhdessä toiseen maahan muuttamisesta ei ole ollut puhetta

Voit soittaa arkipäivisin numeroon 044
2626 662 tai lähettää sähköpostia osoitteeseen toimisto@kaapatutlapset.fi, niin autamme sinua miettimään kaappausuhkaa.
haluamme kehittää listaa ja otamme mielellämme vastaan palautetta siitä. Palautetta
voit lähettää etusivun pikalinkin kautta tai
osoitteeseen toimisto@kaapatutlapset.fi.
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Minkä maailma erottaa,
sen some yhdistää
Avioliiton alku ja loppu
Kun lähestyin 30 ikävuotta,
alkoi pesänrakennusviettini
voimistua hurjaa vauhtia.
Kiihkeänä katselin ympärilleni sopivaa kumppania etsien,
mutta jouduin pettymään.
Kaikki tapaamani miehet joko
olivat jo naimisissa tai pitivät
itseään liian nuorina sitoutumaan. Pelastus löytyi Berliinistä, jossa tapasin mukavan
marokkolaisen miehen. Hän
tuli perässäni Suomeen ja kolmen kuukauden kuluttua
olimme naimisissa. Kiireiseen
päätökseen pakotti viettini lisäksi toive saada hänelle pikainen oleskelulupa, jota
odottamaan hän lensi Marokkoon.

käyttö. Biologinen kelloni raksutti siihen malliin, että järjettömästi oletin kaiken muuttuvan vauvan myötä. Näin ei
käynyt, vaikka isä olikin kovasti ihastunut vauvaan silloin, kun sattui olemaan kotona. Poikamme ollessa vasta
puolivuotias pakenin turvakotiin. Isä oli useaan otteeseen
ehtinyt jo kertoa ja pari kertaa
kokeillutkin, miten helppoa
minut on saada pois päiviltä
tai ainakin viedä poika Marokkoon hänen äitinsä hoidettavaksi.
Isän ja pojan tapaamiset

Lastenvalvojalla isä suostui
vastaan panematta siihen, että
minä sain yksinhuollon. Lapsen tapaamiset meidän vanMelko pian hänen saavuttu- hempien piti sopia keskenämaan takaisin Suomeen kävi il- me.
mi, että käsityksemme perhe- Vauvan ensimmäisen vuoden
elämästä ja naisen asemasta ja aikana isä soitti silloin tällöin
työurasta olivat hyvin ristirii- ja vein lapsen tapaamaan häntaiset. Väkivaltaan asti yltyvä tä julkisille paikoille. Tilanmustasukkaisuus alkoi olla teemme hieman rauhoituttua
päivittäistä ja lisämausteeksi aloin jättää heitä hetkeksi
tuli aviomiehen huumeiden
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kahdestaan sillä seurauksella,
että tapaamispyynnöt loppuivat. Lapsemme ensimmäisille
synttäreille päästin hänet uuteen asuntoomme. Seuraavalla kerralla hän varasti lapsen
säästöpossun, joten vierailut
loppuivat siihen.
Yhteydenpitomme loppui,
kun isä yritti jälleen kerran
pahoinpidellä minut. Tällä
kertaa en perunut rikosilmoitusta ja hän joutui vastuuseen
yhdessä muiden rikostensa
kanssa. Vankilaan en lasta
vienyt isäänsä tapaamaan,
mutta tapasimme hänen uutta vaimoaan ja pojan pikkusisarta. Isä ei ottanut yhteyttä
vankilasta päästyään ja kadotimme myös pikkusisaren äiteineen näköpiiristämme. He
olivat lähteneet turvaan.
Muutaman vuoden päästä poliisi kyseli isän ja pojan tapaamisista ja kertoi, että isä aiotaan karkottaa maasta. En
vastustanut. Isä ei ollut ottanut mitään yhteyttä noin kolmeen vuoteen. Meillä ei ollut
hänen yhteystietojaan.

Pojan kaipuu
Vaikka omat tunteeni exmiestäni kohtaan olivat vihamieliset, tein heti eron jälkeen selväksi perheelleni ja
ystävilleni, että lapsen ei tarvitse tietää isänsä huonoista
puolista. Pidin yhteyttä isän
sukuun Marokossa ja lähetin
kuvia ihanasta lapsenlapsesta. Teimme marokkolaista
ruokaa ja pidimme esillä valokuvia isästä. Poika ei juuri kysellyt isästään, mutta sitä
enemmän pikkusisarestaan.
jota en yrityksistä huolimatta
löytänyt enää.

Poikaa kiusattiin koulussa ja
aloimme käydä perheneuvolassa. Siellä neuvottiin kertomaan totuus isästä, siis myös
väkivallasta ja huumeista.
Tein sen varovasti ja totuuden
vastaisesti sanoen, että väkivalta ei koskaan kohdistunut
lapseen. Luulen, että tämä
kertominen vaikutti niin, että
myöhemmin pojallani oli
melko rajujakin huumekokeiluja. Hän sanoikin kerran niiden aikoihin haluavansa olla
kuin isä.
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Poika ei koskaan kysellyt isästään paljon ja keskeytti minut,
jos liian pitkään hänestä puhuin. Ikävien asioiden kertomisen jätin tuohon yhteen
kertaan. Äidin sydän oli murtua, kun pieni mies huokasi
joskus, että kun isä edes kerran tulisi ja leikkisi hänen
kanssaan tai laittaisi hänelle
ruokaa. Olin kehunut isän
keittotaitoja. Myös poika on
ollut innostunut kokki pienestä pitäen, kuten isä. Puoliksi
marokkolaisesta taustastaan
poika oli aina ylpeä, mistä minäkin iloitsin.
Facebook yhdisti
Poikani on jo aikuinen. Vuosi
sitten hän kertoi isänsä ottaneen yhteyttä Facebookin
kautta. Kävin tarkistamassa ja
saatoin vahvistaa, että kyseessä todella on hänen isänsä. He
viesteilivät ja skypettivät lähes
päivittäin. Tämä nosti selvästi
poikani itsetuntoa. Hän löysi
myös muita sukulaisia ja kaksi
uutta sisarusta, joista varsinkin toinen oli minulle suuri
yllätys, hän kun oli syntynyt
avioliittomme aikana.

pyynnön. Noin kuukauden
ajan vaihdoimme viestejä,
joissa minä jouduin jatkuvasti
muistuttamaan, että olemme
kavereita vain yhteisen lapsemme takia. Lopuksi sain
painostuksesta ja jopa valheista taas kerran tarpeekseni ja
poistin hänet kavereistani.
Muistutin kuitenkin poikaamme, että hän luo oman suhteensa isäänsä eikä isän ja minun välien pitänyt vaikuttaa
niihin.
Alun ihastuksen jälkeen poikakin on jo hieman kyllästynyt isänsä omistushaluun ja
monta kertaa päivässä tapahtuvaan yhteydenottoon sekä
ristiriitaisuuksiin puheissa.
Isä ja poika ovat kuitenkin väleissä ja se tekee hyvää ainakin jälkimmäiselle. Ehkä hänen elämänsä lähtee tästä vähän suotuisampaan suuntaan.
Pikkusisarkin löytyi sattuman
kautta muutama vuosi sitten.
Hekin ovat kavereita Facebookissa ja missä nuoret nyt ovatkin.

Minäkin päätin näyttää, että
menneet ovat menneitä ja hyväksyin ex-mieheni kaveri24

-TRR-

vanhempien tarinoita
lapsikaappauksesta ja sen uhasta
Julkaisemme joulukuussa
2015 antologian, joka sisältää
vanhempien omakohtaisia
kertomuksia lapsikaappauksesta, kaappausuhasta ja
haastavista kansainvälisistä
huoltokiistoista.

Antologia kulkee nimellä jäähyvästit jasmiinipuille
- vanhempien kertomuksia
lapsikaappauksesta
Kirjoitusprosessiin osallistuneille vanhemmille postitetaan oma kirja.

Järjestimme vanhemmille
kirjoitusterapian, jonka aikana sanalliseen muotoon puretuista kertomuksisa muodostui antologia.

Hinta:
20 € (postikulut 3 €)
Jäsenille 15€.
Tilaukset:
toimisto@kaapatutlapset.fi
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Keskustele vertaistukijoiden
kanssa netissä!

Ryhmän tarkoitus
Kaapatut Lapset ry:n nettivertaisryhmä on tarkoitettu vanhemmille, joiden lapsi tai lapset ovat kaappauksean, kaappausuhan tai vaikean kansainvälisen huoltokiistan kohteena. Ryhmän tarkoituksena
on antaa mahdollisuus vertaistukeen samankaltaisessa
tilanteessa olleilta ja olevilta.
Sana on vapaa: hyvä käytös,
kunnioitus toisiaan ja nämä
säännöt tulee muistaa. Toivomme oman kokemuksen,
toivon ja rohkaisun jakamista
sekä toisten keskustelijoiden
tsemppaamista.

Nettiryhmä toimii Ensi- ja
turvakotien liiton ylläpitämässä nettiturvakodissa. Se
on suljetulla keskustelupalstalla, eli keskustelua eivät näe
ketkään muut kuin sisään kirjautuneet ryhmän jäsenet.
Ryhmän olemassa olosta tietävät vain jäsenet ja ne, joille
he ovat siitä kertoneet. Se ei
näy muille Nettiturvakodin
käyttäjille.

Liittyminen
ryhmään
Ryhmän jäsenet
hyväksyy
Kaapatut Lapset ry:n toiminnanjohtaja. Tultuaan hyväksytyksi ryhmään osallistuja
rekisteröityy nettiturvakotiin,
valitsee itselleen nimimerkin
ja ilmoittaa sen toiminnanjohtajalle. Toiminnanjohtaja
ilmoittaa nimimerkin Nettiturvakodin ylläpitäjälle, joka
liittää sen ryhmään. Ylläpitäjä
ei saa tietoonsa ryhmäläisen
oikeaa nimeä.
Kirjoitathan nimimerkkisi ja
salasanasi talteen johonkin
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luotettavaan paikkaan. Jos
unohdan salasanasi, ei ylläpito voi tehdä uutta. Silloin sinun täytyy tehdä tunnukset
uudestaan. Näillä tunnuksilla
voi keskustella vain tässä suljetulla keskustelupalstalla.
Jos haluaa keskustella Nettiturvakodin muissa suljetuissa
ryhmissä, täytyy niihin hakea
erikseen pääsyä.

Toisten keskustelijoiden tai
ulkopuolisten nimittely,
haukkuminen, uhkailu ja kaikenlainen loukkaava kommentointi on kiellettyä.
(liittyen esimerkiksi ihonväriin, syntyperään, sukupuoleen, uskontoon tai seksuaaliseen suuntautumiseen).

Julkisella keskustelupalstalla
voi kirjoittaa ja lukea kirjoituksia ilman rekisteröitymistä. Luethan säännöt ennen
kirjoittamista (Keskustelu →
Keskustelun ja chat-keskustelujen säännöt).

Keskustelu
Jokainen keskustelee ryhmässä nimimerkillä. Keskusteluissa ei mainita muiden ihmisten nimiä tai sellaisia tietoja,
joiden avulla voi tunnistaa
kyseessä olevan henkilön.
Keskustelija päättää itse,
kuinka paljon haluaa kertoa
itsestään. Esimerkiksi sukupuolta ei tarvitse kertoa. Kaikki saavat olla mukana ryhmissä omana itsenään, erilaisissa
elämäntilanteissaan. Keskusteluun voi osallistua, vaikka ei
esittelisikään itseään.

Vertaisohjaajat
Koulutetut vertaisohjaajat
valvovat keskustelua. Heillä
on oikeus myös osallistua keskusteluun samalla tavalla
kuin muut. Vertaisohjaajat
ovat tukena ja apuna siinä
missä muutkin vertaiset. Vertaisohjaajan tunnistaa nimimerkin lopussa olevasta admin-tunnisteesta.
Muistathan, että vertaisohjaajilta ei voi odottaa suoria vas-
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tauksia ongelmiin. Neuvontaa
antaa yhdistyksen toiminnanjohtaja Tarja Räisänen.

Nettiturvakodin
chatit

Vertaisohjaajilla on tarvittaessa oikeus muokata tai poistaa
asiattomia viestejä sekä muistuttaa säännöistä ja antaa varoituksia. Ryhmästä poistamisesta päättää toiminnanjohtaja.

Yleisen keskustelupalstan ja
suljettujen ryhmien lisäksi
Nettiturvakodissa järjestetään
chatteja. Voit varata keskusteluajan turvakotityön ammattilaisen kanssa jos haluat keskustella kahden kesken perheväkivallasta tai osallistua
ryhmächatteihin. Lue lisää
keskustelusta ja chateista nettiturvakodin sivuilta.

Luottamuksellisuus ja vaitiolovelvollisuus
Keskustelu nettivertaisryhmässä on ehdottomasti luottamuksellista. Ryhmään osallistuva sitoutuu vaitioloon siitä, mitä ryhmässä on keskusteltu. Ryhmän olemassaolosta
ja omasta osallistumisestaan
siihen saa kertoa.
Vaitiolovelvollisuus jatkuu
ryhmässä lopettamisen jälkeenkin. Pois jäämisestä tulee
ilmoittaa sekä ryhmälle että
Kaapatut Lapset ry:n toiminnanjohtajalle. Ryhmästä poisjääneen tunnuksilla ei sen jälkeen pääse lukemaan muiden
keskusteluja.

Hanki tunnukset
Kaapatut Lapset ry:n vertaistukipalstalle saat tunnukset
toiminnanjohtaja Tarja Räisäseltä.

Katso lisää:
www.turvakoti.net

Ryhmään voi liittyä myöhemmin uudelleen.
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Tule mukaan vapaaehtoistoimintaamme!
Kaapatut Lapset ry:ssä on
mahdollista toimia vertaistu- Tarjoamme vapaaehtoisille:
kijana, verkkoauttajana, puMateriaaleja ja vapaahelinpäivystäjänä, tukihenki- 
ehtoistoiminnan oplönä, tapahtuma-assarina,
paan
tukirahaston vapaaehtoisena
ja vapaaehtoisena lasten ja

Koulutuksia
nuorten toiminnassa.

Matkakulut ja tarvittaKaipaamme joukkoomme
essa ylläpidon
jatkuvasti lisää vapaaehtoi
Hauskaa tekemistä!
sia, jotka haluavat auttaa vaikean elämäntilanteen kohdanneita perheitä.
Tule mukaan jo tänään!
Ota yhteyttä:
vilma.naveri
@kaapatutlapset.fi

Vapaaehtoisilla on suuri
merkitys yhdistyksen toiminnassa ja perheiden auttamisessa. Räätälöimme myös
mielellämme sinulle sopivan
vapaaehtoistehtävän!

Tukirahaston vapaaehtoiset
myivät vapaaehtoistemme
kutomia sukkia ja lapasia
Kekrijuhlassa Helsingin Annalassa 7.11.2015
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Tue yhdistyksen toimintaa
Järjestämme jäsenperheillemme ja toimintamme piirissä oleville perheille vertaistuellisia tapahtumia. Lisäksi koulutamme vapaaehtoisiamme ja järjestämme asiantuntijatilaisuuksia.
Auta meitä järjestämään monipuolisia tilaisuuksia!
Lahjoittamalla:
10€ = keskustelutilaisuus vanhemmille
30€ = perheen voimaantumisviikonlopun osallistumismaksu
50€ = lastenhoito tapahtumassamme
Voit lahjoittaa myös haluamasi summan toimitamme tueksi!
Tilinumero:

Nordea Malmi
FI14 1023 3000 2402 39
Avustus

Viestikenttä:
Rahakeräysluvan nro:
Toimeenpanoaika ja –alue

POL-2015-8723
18.11.2015-31.10.2017
koko Suomen alueella,
Ahvenanmaata lukuun ottamatta
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Tue kaapatun lapsen palauttamista
kotiin
Tukirahasto tarjoaa taloudellista tukea vaikeiden huoltokiistojen
kohteena ulkomailla oleville lapsille, joiden asuinpaikka sijaitsee
Suomessa, tai joilla on sukulaisuussuhde Suomessa vakituisesti
asuvaan vanhempaan. Tukirahaston tavoitteena on edesauttaa
ulkomailla käytyjen huoltokiistojen viiveetöntä ratkaisemista ja
kaapattujen lasten ripeää palauttamista.

Kiitos!

Auta kaapatun lapsen
palauttamisessa!

Tukirahaston tilinro:

Nordea Malmi
FI41 1369 3000 1092 12

Viitenro:

123

Rahankeräysluvan nro:

POL-2015-8736

Toimeenpanoaika ja -alue: Lupa on voimassa 1.12.201530.11.2017 koko Suomen alueella
Ahvenanmaata lukuun ottamatta.
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Kaksikulttuurista lasta tukemasMina Iranta (2011)
Opasvihkonen ristiriitaisessa tilanteessa
olevien vanhempien ja heidän kanssa tekemisissä olevien viranomaisten tueksi.

”Jokaisessa lapsessa,
olosuhteista ja vanhemmista
riippumatta,
ihmiskunnan mahdollisuudet
syntyvät uudelleen.”
- James Agee
Vihkonen on tuotettu osana opinnäytetyötä, jossa kartoitettiin
kaksikulttuuristen lasten vanhempien kasvatusta koskevia huolia. Opinnäytteeseen löydät linkin verkkosivuiltamme.
Keskiössä ovat kaksikulttuuriset yksinhuoltajaperheet, joissa
eronneiden vanhempien välillä on esimerkiksi huoltokiistasta tai
lapsikaappausuhasta johtuvia vaikeita ristiriitoja, ja vanhemman
suhde lapsen toiseen kulttuuriin voi olla entisen puolison
käytöksen vuoksi negatiivisesti
sävyttynyttä.
Vihkosen voit ladata
verkkosivuiltamme.
Tutkimuksesta tehtyjen johtopäätösten perusteella koottiin
Tilaa painettu
opasvihkonen, joka tarjoaa tieversio:
toa sekä käytännöllisiä tapoja
tukea lapsen kaksikulttuurisuutta.
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Lapsikaappausuhka elämän
varjona äitien kokemuksia suomalais-islamilaisesta
perheestä
Toim. Armi Aarni, Paavo Isaksson,
Anna-Maija Khan ja Tarja Räisänen;
2008. 2. painos 2010.
Kirja käsittelee islamilaisista kulttuureista ja yhteisöistä peräisin olevien
miesten kanssa avioituneiden suomalaisnaisten kokemuksia ja näkemyksiä
kahden kulttuurin perheiden haasteista, perhe-elämän ja avioliiton kriisiytymisestä sekä lasten huoltokiistojen kärjistymisestä. Kirja esittelee islamilaisen lain pääpiirteitä perheoikeuteen liittyen sekä tarjoaa näkökulmia siihen, miksi huoltajuuskiistat suomalais-islamilaisissa perheissä
muodostuvat usein niin vaikeiksi.

Aihe on ajankohtainen, sillä
kahdenkulttuurin avioliittojen yleistymisen myötä on
myös näiden avioliittojen
purkautuminen viime vuosina lisääntynyt. Avioeroihin liittyvät kriisit, kuten
kansainväliset huoltajuuskiistat ja lapsikaappauksen
uhkatilanteet ovat samalla
lisääntyneet.

Tarjoushinta:
5€ (postikulut 1,50 €)
Tilaukset:
toimisto@kaapatutlapset.fi
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Hallituksen jäsenet
Toiminnanjohtaja: Tarja Räisänen
044 262 6662
tarja.raisanen@kaapatutlapset.fi

Puheenjohtaja:

Maria Lahti
045 1270 170
puheenjohtaja@kaapatutlapset.fi

Jäsenet:

Julle Tuuliainen, Marjo Koivuaho, Virpi
Järvenpää, Susanna Reijonen, Leena
Kiuru sekä vara-jäsenet Pia Heib ja
Minna Husu

Löydät meidät Facebookista ja Twitteristä
nimellä Kaapatut Lapset ry
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Tuki– ja neuvontapiste

Toivon Talo
Malmin Kauppatie 26, 4 krs.
00700 Helsinki
toimisto@kaapatutlapset.fi
045 855 3055
www.kaapatutlapset.fi

KIITOKSET TOIMINTAMME TUKEMISESTA:
VAPPU JAKOBSSONIN RAHASTO
ASIANAJOTOIMISTO KROGERUS OY

SEKÄ HELSINGIN, ESPOON, VANTAAN JA
TAMPEREEN KAUPUNGIT
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