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1 Vuosi 2012 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 2012 oli yhdistyksen toiminnassa lapsi keskiössä. Kaikessa 
toiminnassa pyrittiin tuomaan esiin lapsi vanhempien ristiriitojen keskellä, pahimmillaan 

kaapattuna ja eristettynä toisesta vanhemmasta. Yhdistyksen tilaisuuksiin osallistui ennä-
tysmäärä jäseniä ja muita toimijoita.  
 

Tuki- ja neuvontapiste Toivon Talolla työskenteli kokoaikainen toiminnanjohtaja ja osa-ai-
kainen järjestösihteeri. Vuosikokouksessa 24.3.2012 valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi 

dosentti Agneta Ahlqvist. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin rakennesuunnittelija 
Tiina Grönroos (sihteeri), laatupäällikkö Heli Kivelä (varapuheenjohtaja) OTK henkikirjoit-
taja Tanja–Tuulia Tuominen (taloudenhoitaja), asioimistulkki Tanja Turtola, bussiliikennöit-

sijä Julle Tuuliainen sekä konsultoiva erityislastentarhanopettaja Anita Vataja.  Varajäse-
niksi valittiin kasvatustieteen maisteri, erityislastentarhanopettaja Katjamaria Halme ja lähi-

hoitaja Anu Jouhi.  
 
Yhdistys jatkoi jäsenyyttään Ensi- ja turvakotien liitossa ja Yhden Vanhemman Perheiden 

Liitossa.   Molempien liittojen hallituksissa oli yhdistyksestä edustaja. Rahoitus tulee pää-
asiassa Raha-automaattiyhdistykseltä. Myös Helsingin, Espoon, Tampereen ja Vantaan 
kaupungit sekä Vappu Jakobssonin rahasto tukivat toimintaa. 

 
Vapaaehtoistyötä yhdistyksen piirissä tehtiin noin 5000 tuntia. Vapaaehtoisia toimijoita on 

yli 40. Valtaosa vapaaehtoisista toimi vertaistukijoina, ja heille järjestettiin henkisen tuen 
peruskurssi sekä virkistystoimintaa. Myös luottamushenkilöille järjestettiin keväällä koulu-
tuspäivä yhdessä Äimä ry:n ja LOVE ry:n kanssa. Yhdistyksen nettisivuille saatiin kään-

nöksiä eri kielillä vapaaehtoisvoimin.  
 

Lapset huomioitiin entistä paremmin yhdistyksen tilaisuuksissa järjestämällä heille omaa 
ohjelmaa, enemmän lastenhoitajia ja keväällä kaksi ammattilaisten vetämää vanhempi-
lapsi Theraplay-ryhmää yhteistyössä Pienperheyhdistyksen kanssa. Lasten suosimiin koh-

teisiin tehtiin kolme retkeä yhdessä muiden pääkaupunkiseudun järjestöjen kanssa.  
 

Toivon Talo tarjosi tukea ja neuvoja lapsikaappauksen kokeneille tai sen uhan alla eläville 
vanhemmille. Uusia yhteydenottajia oli toimintavuonna 57, ja heidän yhteydenottonsa kos-
kivat lähes sataa lasta. (Liite 1) Kaikkiaan Toivon Taloon otettiin lapsikaappauksiin ja nii-

den ehkäisyyn sekä kansainvälisiin huoltokiistoihin liittyvissä kysymyksissä yhteyttä lähes 
900 kertaa, joka ylittää edellisen vuoden kolmanneksella. ( Liite 2 kaikista yhteydenotoista 

vuosina 2008-12) 
 
Yhdistys täytti 15 vuotta. Sen kunniaksi kansainvälisenä kadonneiden lasten päivänä 25.5. 

järjestettiin Helsingissä Lapsikaappausseminaari ammattilaisille ja ohjelmallinen iltajuhla. 
Seminaarin puhujat ja iltajuhlan esiintyjät olivat vapaaehtoisia (liite 5).  Päivän suojelija oli 

tohtori Pentti Arajärvi.   
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2 Toiminta 

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

heitä, joilta on kaapattu lapsi, jotka elävät kaappausuhan alla tai joilla on meneillään vai-
kea kansainvälinen huoltokiista. Tukea ja apua antaessaan Toivon Talon työntekijät ja ver-

taistukijat pitävät tärkeimpänä lapsen oikeutta olla joutumatta lapsikaappauksen kohteeksi 
tai keskelle 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 eli 37 yhteydenottajalle voitiin järjestää tukihenkilö. Toi-

minnanjohtaja ja vapaaehtoiset lähtivät tarvittaessa tueksi myös viranomaistapaamisiin.   
 

Yhdistyksellä on yli 30 aktiivista vertaistukijaa, mikä vastaa kolmannesta jäsenkunnasta 
(vuoden 2012 lopussa yhdistyksellä oli 89 jäsentä).  Vertaistukijat tapasivat toisiaan mo-
nissa tilaisuuksissa. Vappu Jakobssonin rahaston avustuksella järjestettiin marraskuussa 

henkisen tuen peruskurssi, joka tilattiin Suomen Punaiselta Ristiltä. Koulutukseen osallistui 
11 vertaistukijaa. Heidän majoituksensa ja matkansa maksettiin, ja koulutuksen ajaksi oli 

myös lapsille ohjelmaa.  
 
Vertaistukijoiden ja muiden vapaaehtoisten jaksamista tuettiin järjestämällä entistä enem-

män yhteistä virkistystoimintaa. Tämän mahdollisti yhteistyö muiden pääkaupunkiseudun 
yhdistysten kanssa. Yhdistys maksoi yleensä jäsentensä matkakulut. Retkiä järjestettiin 

Pääkaupungin turvakodin, Pienperheyhdistyksen, LOVE ry:n ja Päksy ry:n kanssa, ja ne 
suuntautuivat Helsingin Pihlajasaareen, Kouvolan huvipuisto Tykkimäkeen ja Porvoon jou-
lumarkkinoille. Kaksi yhdistyksen pitkäaikaista vapaaehtoista, Anna-Maija Tikkanen ja Ma-

ria Lahti kutsuttiin Ensi- ja turvakotien liiton järjestämään vapaaehtoisten kiittämistilaisuu-
teen Sopukkaan.  

 
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 nimen-
omaan kahden kulttuurin liitoista eronneille.  Vuonna 2012 tilaisuuksia oli kaksi. Yhteis-

työtä Neuvokeskuksen kanssa jatketaan tiiviisti.  
 
Yhdistyksen jäsenten toimesta edellisenä vuonna käynnistynyt vapaaehtoisten antologia-

hanke sai materiaalin kokoon ja aloitti kustantajan etsimisen. Antologian toimituskuntaan 
kuuluivat Agneta Ahlqvist, Paavo Isaksson, Anna-Maija Tikkanen ja Tanja Turtola. 

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

 
Toiminnanjohtajan ja vapaaehtoisten puhelinpäivystäjien tarjoaman neuvonnan avulla van-

hempia ohjataan toimimaan kaapattujen lastensa palauttamiseksi, kaappausten ennalta-
ehkäisemiseksi 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 huoltokiistan eri vaiheiden varalta. 

 
Vuonna 2012 Toivon Talolla oli lapsikaappauksiin liittyvissä asioissa lähes 2000 kontaktia 
yksityishenkilöihin, viranomaisiin ja muihin tahoihin, kuten asianajajat ja toimittajat. Näistä 

puolet oli yhteydenottoja Toivon Taloon. Toiminnanjohtaja kävi luennoimassa lapsikaap-
pauksista ja osallistui sekä Espoon että Lappeenrannan lapsikaappaustyöryhmän työsken-

telyyn.  
 
Vuoden 2012 aikana valmistui kaksi AMK-tasoista opinnäytetyötä, joita toiminnanjohtaja 

ohjasi. Szilvia Karaffan opinnäytetyö käsitteli yhdistyksen parissa olevien vanhempien ko-
kemuksia kohtaamisista sosiaalityöntekijöiden kanssa. Marika Mäkelä suunnitteli ja toteutti 

lasten ohjelman kevään 2011 koko perheen viikonlopussa ja teki kokemuksesta opinnäyte-
työn, jota voidaan hyödyntää jatkossa suunniteltaessa viikonloppuihin yhteistä ohjelmaa 
vanhemmille ja lapsille.  

 
2.3 Jäsen- ja kuntoutustoiminta 

 
Valtaosa yhdistyksen toiminnasta on avointa kaikille kiinnostuneille. Vain ammattilaisten 
vetämät terapiat ja voimaantumisviikonloput on suunnattu pelkästään jäsenille. Näistä peri-

tään lähinnä nimellinen osallistumismaksu, josta voi taloudellisista syistä pyytää vapau-
tusta. Mahdollisuuksien mukaan maksetaan osallistujien matkakulut ainakin pitkämatka-

laisten osalta.  
 
Vertaistukitilaisuuksina toimivat, kaikille kiinnostuneille avoimet Pulinakerhot kokoontuivat 

10 kertaa, joista yksi kerta Espoossa. Ohjelmassa oli muun muassa: 

 Vanhempien eron ABC-ilta, aluepäällikkö Teija Hallbäck-Vainikka ja asianajaja Kirsi 

Tarvainen 

 Narsistien uhrien tuen esittely, Marko ja Hanna Kaikula 

 Turvailta, turva-alan ammattilainen Tommi Nyström 

 Nonviolent communication, kouluttaja Lars-Erik Granskog 
Muissa Pulinakerhoissa oli vertaisten vapaata keskustelua. Pulinakerhojen aikana on jär-

jestetty lastenhoito.  
 

Keväällä toteutui yhteistyössä Pienperheyhdistyksen kanssa kaksi lasten ja vanhempien 
yhteistä Theraplay-ryhmää. Ne vetivät konsultoivat erityslastentarhanopettajat ja ryhmä-
theraplayohjaajat Anita Vataja ja Katjamaria Halme. Ryhmätheraplay on aikuisten ja lasten 

välistä, etukäteen suunniteltua leikkiä ja toimintaa, jonka tarkoituksena on tarjota lapselle 
haasteita, myönteistä vuorovaikutusta, onnistumisen kokemuksia ja rohkaisua. Kumpikin 

ryhmä kokoontui 10 kertaa. Ryhmät koettiin erittäin onnistuneiksi ja niiden tulokset olivat 
näkyvissä lasten myöhemmissä tapaamisissa.  
 

Yhdistyksen 15-vuotisjuhlaa vietettiin kansainvälisenä kadonneiden lasten päivänä 25.5.   
Iltajuhlassa Kulttuurikeskus Caisassa Helsingissä oli monikulttuurista ohjelmaa, jonka 
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kaikki esiintyjät olivat vapaaehtoisia. Tilaisuuden avasi puheenjohtaja Agneta Ahlqvist ja 

juonsi Markku Virtanen. Muusta ohjelmasta vastasivat slangipakinoitsija Julle Tuuliainen, 
kurdityttöjen tanssiryhmä Xezal, irakilainen runoilija Awad al-Abedi, nukketeatteritaiteilija 

Natalia Rosback ja viulunsoittaja April Gripenberg. Juhlan jälkeen järjestettiin ravintola Me-
sopotamiassa juhlaillallinen yli 50 vieraalle. Siellä ojennettiin kunniakirja vapaaehtoistyöstä 
Paavo Isakssonille, Anna Räisäselle, Heidi Uotilalle ja Markku Virtaselle.    
 

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

keäksi tuen ja vertaisuuden lähteeksi perheille, että se järjestettiin jälleen kaksi kertaa. Ke-
säkuussa kokoonnuttiin Espoon Solvallaan ja lokakuussa Sipoon Sopukkaan. Molempiin 
viikonloppuihin osallistui 14 perhettä. Etusijalla ovat perheet, jotka eivät ole aiemmin osal-

listuneet. Osallistumismaksu oli 30 €, josta vähävaraiset saivat pyynnöstään vapautuksen. 
Lisäksi yhteistyössä Päksy ry:n kanssa toteutettiin marraskuussa viikonloppumatka Peu-

rungan kylpylään Laukaaseen.  
  
Viikonloppujen ohjelmaan kuului mm.  

 Muutoksen neljä huonetta apuna elämäntilanteen kartoittamisessa, toiminnanjoh-
taja Tarja Räisänen 

 Minän mahdollisuudet: taideterapia, sosionomiopiskelijat Jenni Iivonen ja Pia Keski-
nen  

 Huolen kanssa työskentelyä, toiminnanjohtaja Tarja Räisänen 

 vertaistukikeskusteluja, joogaa 

 
Yhteistä ohjelmaa oli mm. lapsen oma viikonloppumuistio vanhemman avustamana (piirtä-
mistä ja tekstiä), luontoretki ja rentoutus. Lapsilla oli aikuisten ohjelman ja Pulinakerhojen 

aikana ohjattua leikki- ja pelitoimintaa. Ohjaajat panostavat siihen, että eri-ikäiset ja -taus-
taiset 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 mukaisesti.  

 
Yhdistys aloitti yhteistyön psykologi Paula Virkin kanssa. Hän tarjoaa jatko-opintojensa 

osana yhdistyksen jäsenille ratkaisukeskeistä terapiaa edulliseen hintaan. Hän olisi vetä-
nyt myös suljetun vertaistukiryhmän, mutta siihen ei tullut tarpeeksi osallistujia.  
 

Huhtikuussa Lasten Päivän Säätiö tarjosi yhdistyksen vähävaraisille jäsenille päivän Lin-
nanmäellä. Yhdistyksestä osallistui 18 perhettä.  
 

Maahanmuuttajia oli uusista yhteydenottajista yli kolmannes. Internet-sivui lle saatiin lyhyet 
tekstit uusilla kielillä: italia, ruotsi, saksa, tanska ja turkki. Viimeistä lukuun ottamatta kään-

nökset ovat vapaaehtoisten tekemiä. Jo ennestään yhdistyksellä on englanninkieliset Inter-
net-sivut ja se tarjoaa venäjänkielistä päivystystä lähes viikoittain. Vertaistukea voidaan 
tarjota 10 kielellä.  

 
Kaikkiaan yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin oli yli 500 osallistumiskertaa.  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.   

 
Kansainvälisenä kadonneiden lasten päivänä 25.5. järjestettiin Helsingissä Kulttuurikeskus 
Caisassa ammattilaisille suunnattu Lapsikaappausseminaari, jossa oli noin 50 kuulijaa. 

Seminaarin hyväksi asiantuntemuksensa antoivat lakimiehet Hanna Rantala ulkoasiainmi-
nisteriöstä, Tuuli Kainulainen oikeusministeriöstä ja Kristiina Kouros Eduskunnan ihmisoi-

keuskeskuksesta, käräjätuomari Anna-Maija Aaltonen Helsingin käräjäoikeudesta, lasten-
psykiatri Kirsi T. Mustonen Itä-Helsingin perheneuvolasta, sosionomi Szilvia Karaffa ja ko-
kemusasiantuntija Julle Tuuliainen. Seminaarin suojelija oli tohtori Pentti Arajärvi. Semi-

naarin jälkeen Rautatientorilla luettiin vanhempien viesti päättäjille ja laskettiin irti ilmapal-
loja kaapattujen lasten muistoksi.  

 
Toiminnanjohtaja koulutti viranomaisia Lahdessa, Helsingissä ja Espoossa. Hän osallistui 
sekä Espoon että Eksoten (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveystoimen) lapsikaappaustyöryh-

mään. Uutena avauksena vuonna 2012 alkoi diplomaattien koulutus. Näistä lisää liitteessä 
4. Hallituksen jäsen Julle Tuuliainen piti tilatun puheenvuoron Eduskuntatalon portailla 
kansainvälisenä vieraannuttamisen vastaisena päivänä 25.4. ja vieraannuttamisseminaa-

rissa 29.5. Pikkuparlamentissa. Molemmat tilaisuudet oli järjestänyt Isät Lasten Asialla ILA. 
Yhdistyksen puheenjohtajaa haastateltiin Hufvudstadsbladetiin ja Radio Vegaan.  

 
Yhdistys otti yhteyttä THL:ään ja toimitti tekstiä lapsikaappauksesta osaksi Lastensuojelun 
käsikirjaa. Pääsimme erityishaastateltavien joukkoon EU:n lapsikaappauksia ja lasten ka-

toamisia koskevassa tutkimuksessa.  
 

Yhdistys esitteli toimintaansa keväällä Espoon vapaaehtoistyön messuilla, Helsingin sosi-
aali- ja terveydenhuolto-oppilaitoksen järjestöpäivillä ja Maailma kylässä  
– tapahtumassa, jossa sillä oli yhteinen pöytä Pääkaupungin turvakodin kanssa. Siellä yh-

distyksen toimintaa pystyttiin esittelemään ihmisille, joilla ei ole siitä aikaisempaa tietoa. 
Osa kävijöistä oli ammattilaisia ja osalla oli omakohtaista tai sukulaisten ja ystävien koke-

musta lapsikaappauksista ja niiden uhasta. Paikka oli erittäin hyvä myös maahanmuutta-
jien tavoittamiseen.   
 

Lapsen oikeuksien päivänä marraskuussa julkistettiin lasten piirustuskilpailun voittaja Jo-
natan Heibin Superlaiva myrskyssä. Piirustus painetaan yhdistyksen tulevaan pystymai-

nokseen. Piirustuskilpailunraadin jäsenet olivat taiteilija Riggert Munsterhjelm, erityislas-
tentarhanopettaja Anita Vataja ja hallintotieteen tohtori Paavo Isaksson.  
 

Yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin jäsenille, yhteydenottaji lle ja muille yhteistyötahoille lä-
hetetyllä tiedotteella. Lisäksi vuoden aikana lähetettiin useita sähköpostitiedotteita. Yhdis-

tys välitti tietoa myös yhteistyötahojensa tapahtumista, mm. Yhden Vanhemman Perhei-
den Liiton, Duo-projektin, LOVE ry:n, Päksy ry:n, Miessakkien, Lasten Oikeuksien Tuki 
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ry:n, Isät Lasten Asialla ILA:n ja Neuvokeskuksen. Yhdistys tiedottaa toiminnastaan ja 

muusta ajankohtaisesta myös Internetsivujensa kautta.  
Vapaaehtoiset päivittävät yhdistyksen facebook-sivuja.  

 

4 Hallinto, toimitila ja henkilökunta 

 
Vuonna 2012 yhdistyksen puheenjohtajana toimi Agneta Ahlqvist ja varapuheenjohtajana 

Heli Kivelä. Muut hallituksen jäsenet olivat Tiina Grönroos (sihteeri), Tanja-Tuulia Tuomi-
nen (taloudenhoitaja), Tanja Turtola, Julle Tuuliainen ja Anita Vataja. Hallituksen varajäse-
ninä olivat Katjamaria Halme ja Anu Jouhi. Hallitus piti 11 kokousta ja kaksi sähköpostiko-

kousta. Hallitus kokoontui kolme kertaa omaan Pulinakerhoonsa keskustelemaan ajankoh-
taisista asioista. Lisäksi järjestettiin erillinen koulutuspäivä yhdessä Äimä ry:n ja LOVE ry:n 

kanssa. Kouluttajana oli aluepäällikkö Henri Rinkinen Mielenterveyden Keskusliitosta. 
Koska hallituksessa oli paljon pienten lasten vanhempia, oli lapsilla mahdollisuus hoitoon 
kokousten aikana. Toiminnanjohtaja pitää hallitusta kokousten välillä ajan tasalla viikoittai-

sella lyhyellä raportilla.  
 

Vuosikokous pidettiin 24.3. Toivon Talolla Helsingissä. Siihen osallistui 7 yhdistyksen jä-
sentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Ensi- ja turvakotien liiton järjestöpäällikkö Kata-
riina Suomu.  Vuosikokouksessa hyväksyttiin sääntömuutos, jota Patentti- ja rekisterihalli-

tus ei ollut käsitellyt vielä vuoden 2012 lopussa.  Syksyllä 2012 hallitus aloitti yhdistyksen 
strategian valmistelun ja joulukuussa sitä jatkettiin Ensi- ja turvakotien liiton järjestöpääl-
likkö Katariina Suomun kanssa.  

  
Yhdistyksen jäsenistä Anna-Maija Tikkanen toimi yhden Vanhemman Perheiden Liiton hal-

lituksen varsinaisena jäsenenä ja OK-opintokeskuksen hallituksen varajäsenenä sekä va-
rapuheenjohtaja  Heli Kivelä Ensi- ja turvakotien liiton hallituksen varajäsenenä.  
 

Yhdistyksellä on Mielenterveyden Keskusliitolta vuokrattu toimitila Helsingin Malmilla. Pal-
veluksessa oli kokoaikainen toiminnanjohtaja ja osa-aikainen järjestösihteeri. Toiminnan-

johtajan jaksamista tuetaan kuukausittaisella työnohjauksella. Yhdistyksen henkilökunnan 
työterveydestä huolehtii Mehiläinen. Vuonna 2012 päivitettiin sopimus henkilökunnan työ-
ajoista.  

 

5 Talous 

 
Yhdistys sai avustusta Raha-automaattiyhdistykseltä 80 000 euroa, Espoon kaupungilta 

500 euroa, Helsingin kaupungilta 5000 euroa, Tampereen kaupungilta 200 euroa ja Van-
taan kaupungilta 500 euroa. Vappu Jakobssonin rahasto antoi 3500 euroa henkisen tuen 
kurssin järjestämiseen. Yhdistys haki apurahaa myös Stiftelse 7:nde marsi fondetilta ja Alli 

Paasikiven rahastolta Taikuri-viikonlopun järjestämiseen, mutta sitä ei myönnetty.  
 

Lisäksi tuloja saatiin juhlaseminaarin osallistumismaksuista, juhlaillallisen illalliskorteista, 
kirjan myynnistä (10 euroa/kpl), viikonlopputapahtumien osallistumismaksuista ja jäsen-
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maksuista. Ok-opintokeskus korvasi osan yhdistyksen tilaisuuksien kuluista. Vuoden lo-

pussa yhdistyksellä oli 89 jäsentä. Yhdistys haki Voimaa vertaisuutta -hanketta RAY:lta 
valtakunnallisen vertaistukitoiminnan kehittämiseksi, mutta ei saanut.  

 
Kirjanpito ja palkanmaksu ostettiin tilitoimisto Juhamer Oy:ltä. Vuosikokous päätti tilata jat-
kossa tilintarkastuksen T:mi J. Etelämaalta. Toiminnantarkastajaksi valittiin Anna-Maija 

Tikkanen. Hallitus seuraa taloutta lähes kuukausittain kokouksissaan toiminnanjohtaja n 
laatimasta talousseurannasta. Vuonna 2012 päivitettiin yhdistyksen taloussääntö.   

 

6 Toiminnan arviointia 

 
Yhdistyksen pääteemana oli vuonna 2012 Lapsi keskiössä. Kaikessa toiminnassa pyrittiin 
tuomaan esiin lapsi vanhempien ristiriitojen keskellä, pahimmillaan kaapattuna ja eristet-

tynä toisesta vanhemmasta. Vanhempien ja lasten vuorovaikutussuhteita pyrittiin paranta-
maan tarjoamalla kaksi Theraplay-ryhmää keväällä 2012. Molempiin ryhmiin osallistui 

neljä äiti-lapsi -paria. Ryhmät järjestettiin yhdessä Pienperheyhdistyksen kanssa, ja tämä 
yhteistyö osoittautui hedelmälliseksi. Ongelmana oli saada vanhemmat sitoutumaan ryh-
mään. Poissaoloja oli paljon, vaikka perheen muille lapsille tarjottiin lastenhoitoa. Kevät to-

sin on melkoista flunssa-aikaa lapsiperheissä.  
 

Alakouluikäisille lapsille olisi tarjottu Taikuri-ryhmä vanhempien eron aiheuttamasta krii-
sistä selviytymiseksi, mutta siihen ei saatu rahoitusta. Kaikissa yhdistyksen tilaisuuksissa 
kiinnitettiin entistä enemmän huomiota lasten ohjelmaan, lasten kasvattamiseen toisensa 

hyväksyviksi ja yhteistyökykyisiksi.  
 

Toimintasuunnitelmassa vuodelle 2012 katsottiin tärkeäksi kaapattujen ja kaappausuhan 
alla elävien lasten aseman parantaminen yhteiskunnassa yhteistyössä muiden järjestöjen 
kanssa, kouluttamalla viranomaisia ja vaikuttamalla lainsäädäntöön. Tavoitteena olleet 

passilain muutos ja edunvalvojan saaminen vaikean huoltokiistan kohteena oleville lapsille 
eivät toteutuneet, mutta työtä jatketaan. Toiminnanjohtaja ja muut yhdistyksen edustajat 

nostavat aina lapsen näkyväksi puhuessaan yhdistyksen nimissä.  
 
Kolmas isompi tavoite oli tuoda tietoa lapsikaappauksen vaikutuksista perheeseen. Tätä 

toteutetaan antologian teksteissä, joiden julkaisu siirtyi vuodelle 2013.  kansainvälisenä ka-
doneiden lasten päivänä  jräjestetyssä seminaarissa ja toiminnanjohtajan koulutuskessa 

tavoitettiin lähes 200 ammattilaista.  
 
Kaiken kaikkiaan yhdistys voi jälleen kerran olla tyytyväinen kuluneeseen juhlavuoteen. 

Pienillä resursseilla olemme saaneet paljon aikaan. Tästä suuri kiitos on aktiivisten vapaa-
ehtoisten työpanoksen. Tavoitteena yhdistyksessä onkin olla aito kansalaisjärjestö, jossa 

henkilökunta on vain toiminnan taustaresursoija.  
 
Haasteena tulevaisuudessa on löytää riittävästi vapaaehtoisia myös muuhun, kuin vertais-

tukitoimintaan. Kehittämishankkeista kiireisin on vertaistukitoiminta, joka täytyy saada halli-
tummaksi ja tukijoiden koulutusta on lisättävä. Myös toiminnan ulottaminen paremmin koko 

valtakunnan tasolle on suuri haaste pienelle yhdistykselle suuressa maassa.  
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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. Rahaston tili siirrettiin Sampo Pankista Nordeaan. Rahastosta on tehty oma 

tilinpäätöksensä. Asiamiehenä toimii toiminnanjohtaja.  
 
Yhdistys ohjasi juhlavuotensa huomaavaisuudet tukirahastolleen. Rahasto sai vuonna 

2012 avustuksia 1047 euroa ja sen tililtä avustettiin kahta jäsentä yhteensä 610 eurolla. 
Lisäksi maksettiin rahankeräyslupa 240 euroa.  
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Liite 1: Uudet yhteydenottajat 2012 

(suluissa 2011) 
 

Uusia yhteydenottajia kaikkiaan 57 (60) 

Kohteena olevien lasten määrä 93 (84) 

yhteydenottajista:  

naisia 68 % (68)  

miehiä 32 % (32)  

maahanmuuttajia 30 % (21)  

Yhteydenoton aiheista  

kaappauksia 26 % (22)  

Kaappausuhkaa 49 % (42)  

muuta kv. kiistaa 21 % (36)  

omavalt. huostaanottoja   4 % (1)   

Kohdemaa kaap-
pauksissa 

Kohdemaa 
kaappausuhassa 

Suomi 4 
Somalia 2 

Australia 
Espanja 
Kamerun 

Kenia 
Marokko 

Ranska 
Syyria 
Tuntematon 

Yhdysvallat 
 

(yht. 15) 

Thaimaa 3 
Egypti 2 

Ghana 2 
Irak 2 
Marokko 2 

Nigeria 2               Ranska 
Afganistan            Senegal 

Algeria                  Suomi 
Angola                  Tansania 
Filippiinit                Tunisia 

Italia                       Yhdysvallat                
Kamerun                

Kenia 
Kolumbia              (yht. 28) 
Malesia 
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Liite 2.  Toivon Talon yhteydenottotilasto 
2008-12.    

        
 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
        

 

Yhteydenotot liittyvät lapsikaappauksiin ja niiden  

uhkaan tai muihin kansainvälisiin lapsiasioihin. Mukana 
 ovat 

- yksityisten henkilöiden, viranomaisten ja muiden 
-  tahojen (asianajajat, toimittajat, opettajat jne.)  

- yhteydenotot toivon Taloon. 

- Toivon Talon yhteydenotot em. tahoihin (eivät  
     joukkopostitukset) 

- eri tahojen ihmisten vierailut Toivon Talolla 
- toiminnanjohtajan käynnit em. tahojen luona 

Sarja1, 2008, 
1333 Sarja1, 2009, 

961

Sarja1, 2010, 
1120

Sarja1, 2011, 
1015

Sarja1, 2012, 
1933

Vuosi

Yhteydenotot 2008-2012



12 

 

Liite 3. Yhdistyksen järjestämät tilaisuudet ja niihin osallistujat 2013 

 

 yhdessä muun järjestäjän kanssa 

 

 Paikka Tilaisuus pvm m n p t yht. Hki 
Es-
poo 

Van-
taa muu 

1 Helsinki Theraplay* 12.1.- 0 8 5 3 16 8 4 4 0 

2 Helsinki Pulinakerho 31.1. 0 8 0 0 8 2 2 2 2 

3 Helsinki Pulinakerho 27.2. 0 4 0 1 5 3 0 1 1 

4 Helsinki Vuosikokous 24.3. 1 9 4 1 15 9 2 2 2 

5 Helsinki Eroneuvo 27.3. 1 4 0 0 5 3 2 0 0 

6 Helsinki Hallituksen koulutus* 31.3. 0 5 0 0 5 3 1 1 0 

7 Helsinki Linnanmäki* 21.4. 3 20 14 9 46 19 18 9 0 

8 Helsinki Pulinakerho 24.4. 0 3 0 0 3 2 1 0 0 

9 Helsinki seminaari 25.5. 11 49 0 0 60 29 14 8 9 

10 Helsinki Pallotapahtuma 25.5. 4 11 0 0 15 7 5 2 1 

11 Helsinki 15 v juhla 25.5. 8 36 7 3 54    54 

12 Helsinki juhlaillallinen 25.5.  9 35 2 6 52    52 

13 Helsinki Pulinakerho 29.5. 1 5 0 1 7 6 0 0 1 

14 Espoo Voimaantumisviikonloppu 9.-10.6. 2 13 9 3 27 13 10 0 4 

15 Helsinki Pulinakerhon kesäretki** 17.6. 0 8 7 5 20 12 4 4 0 

16 Kouvola Kesäretki Tykkimäkeen* 29.7. 2 8 5 7 22 20 0 0 2 

17 Helsinki Pulinakerho 30.7. 0 3 0 0 3 2 0 0 1 

18 Helsinki Pulinakerho* 30.8. 2 10 3 2 17 9 2 3 3 

19 Espoo Pulinakerho 23.9. 1 6 5 1 13 5 7 1 0 

20 Sipoo Voimaantumisviikonloppu 6.-7.10. 1 12 6 3 22 9 7 2 4 

21 Espoo Teatteriretki 11.10. 1 3 0 0 4 2 0 0 s 

22 Helsinki Pulinakerho 24.10. 2 4 1 0 7 4 1 2 0 

23 Laukaa Perheleiri* 27.-8.10. 1 8 7 2 18 7 8 2 1 

24 Sipoo Henkisen tuen kurssi 24.-5.11. 0 11 4 4 19 7 7 2 3 

25 Helsinki Pulinakerho 26.11. 1 12 1 1 15 9 1 4 1 

26 Helsinki Eroneuvo 28.11. 0 8 0 0 8 4 2 1 1 

27 Porvoo Retki* 15.12. 2 8 4 0 14 7 2 2 1 

28 Helsinki Pulinakerho 27.12. 0 5 3 1 9 5 3 0 0 

   yht. 53 316 87 53 509 206 103 52 143 

   % 10,4 62,1 17,1 10,4  40,5 20,2 10,2 28,1 
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Liite 4. Koulutuksiin osallistuminen ja kouluttaminen vuonna 2012 

 
Puheenjohtaja 

 osallistui Ensi- ja turvakotien liiton Uudet tuulet -seminaariin 16.-17.11.   

 koulutti diplomaatteja 29.11. 

 
Toiminnanjohtaja osallistui  

 Ok-opintokeskuksen infotilaisuuteen 19.1. 

 Etuliiton Vapos-hankkeen vapaaehtoistyön koulutukseen 26.–27.1. ja 2.-3.5. 

 Ensi- ja turvakotien liiton toiminnanjohtajien kolmeen työkokoukseen ja kesäpäiviin 

sekä taloudenhoitajien koulutukseen  

 Oikeusministeriön avoimiin oviin 8.3. yhdessä taloudenhoitajan kanssa 

 RAY:n hakuseminaariin 13.3.  

 Neuvokeskuksen eroneuvovetäjien tapaamiseen 12.4. ja 13.9.  

 Neuvokahveille 12.4.  

 Ok-opintokeskuksen koulutukseen johtaminen vapaaehtoistyössä 10.5. 

 Familiaclubin vaikuttamistyöryhmän suunnittelukokoukseen 12.9 

 Eroauttamisen työkokoukseen Sopukassa 16.-17.10. 

 Pienperheyhdistyksenseminaariin Vaikuttavaa vertaistoimintaa 14.11. 

 Ensi- ja turvakotien liiton Uudet tuulet -seminaariin 16.-17.11. 
 

Toiminnanjohtaja koulutti 

 diplomaatteja 31.1. 

 Helsingin maahanmuuttajatyötä tekeviä työntekijöitä   

 Espoon varhaiskasvatuksen työntekijöitä 30.8.  

 
Lisäksi toiminnanjohtaja 
osallistui Espoon ja Eksoten (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri)  lapsikaappaustyöryh-

mien työhön 
 

Järjestösihteeri osallistui Ok-opintokeskuksen koulutukseen yhdistyksen verkkoviestin-
nästä ja vertailuverstaaseen 1.11. 
 

Muut hallituksen jäsenet 

 Julle Tuuliainen esitti yhdistyksen puheenvuoron kansainvälisenä vieraannuttami-

sen vastaisen päivän tilaisuudessa Eduskunnan portailla 30.4. 

 Julle Tuuliainen esitti yhdistyksen puheenvuoron Isät Lasten asialla ILA:n vieraan-

nuttamisseminaarissa Pikkuparlamentissa 29.5.  
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Liite 5. Seminaariohjelma 25.5.2012 

(siistimpi versio pdf:nä) 
 

Kansainvälisen kadonneiden lasten päivän 
LAPSIKAAPPAUSSEMINAARI 

Aika: Pe 25.5.2012 klo 9.30 (aamukahvi klo 9.00) 

Paikka: Kulttuurikeskus Caisa, Mikonkatu 17, Helsinki 
 

TILAISUUDEN SUOJELIJANA TOIMII TOHTORI PENTTI ARAJÄRVI 
 
Ohjelma 

Klo 9 - 9.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 
 

Klo 9.30 Tervetuloa 
 
Klo 9.45 Johdatus päivän teemaan 

Kaapatut Lapset ry:n toiminnanjohtaja Tarja Räisänen ja sosionomi Szilvia 
Karaffa 

 
Klo 10.15 Minun tarinani 

Kokemusasiantuntija kertoo 

 
Klo 10.30 Kansainvälinen lapsikaappaus: oikeusministeriön ja ulkoasiainministeriön rooli  

Hallitussihteerit Tuuli Kainulainen ja Marja Leppä (OM) 
Lakimies Minna-Kaisa Liukko (UM) 

 

Klo 11.30 Lounas Cafe Caisassa (kuuluu seminaarin hintaan) 
 

Klo 12.30 Lapsikaappaus huoltoriidassa - todellinen uhka vai asianajotaktiikkaa? 
Käräjätuomari Anna-Kaisa Aaltonen, Helsingin käräjäoikeus 

 

Klo 13.15 Lapsikaappaus ihmisoikeusrikkomuksena 
Lakimies Kristiina Kouros, Ihmisoikeuskeskus, Eduskunnan oikeusasiamiehen 

kanslia 
 
Klo 13.45 Miten lapsikaappaus vaikuttaa lapseen? Lastenneurologian ja 

lastenpsykiatrian erikoislääkäri, perheneuvolan ylilääkäri Kirsi T. Mustonen 
 

Klo 14.30 Keskustelua 
 
klo 15.15 Rautatientorilla luetaan vanhempien viesti päättäjille ja lähetetään ilmapalloja 

kaikkien kaapattuna olevien lasten muistamiseksi 
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