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Kesä keikkuen tulevi — ja nyt 
on aika vilkaista taaksepäin 
puoli vuotta yhdistyksemme 
kuulumisia sekä hieman myös 
valottaa tulevaa. Meidän jär-
jestösihteeri Vilma Näveri on 
ollut tämän kevään opintova-
paalla ja aika paljon olemme 
toiminnanjohtajan kanssa 
joutuneet “soveltamaan” Toi-
von Talon työtehtäviä. Nyt on 
ansaitusti toimarin, Tarjan, 
aika levähtää kun Vilma on 
taas kesällä meillä töissä.  
 
Kevään aikana muutama vii-
konloppu on vietetty 
“superviikonlopun” merkeis-
sä. Olemme  pitäneet hallituk-
sen kokouksia, koulutustilai-
suuksia, pulinakerhoja ja 
muita palavereja niputettuna 
parille päivällä. Tehokasta tä-
mä on, vaikka myös hieman 
uuvuttavaa. 
 
Olemme huomanneet sen, et-
tä Kaapatut lapset ry:n ver-
taistukijoiden jaksaminen on 
koetuksella, joten ajattelimme 
nyt syksyllä kannustaa ja pal-

kita meidän todella tärkeitä 
vapaaehtoisia vertaistukijoi-
tamme Tukholmaan suuntaa-
valla koulutusristeilyllä. Kou-
lutuksessa meillä on mahdol-
lisuus vaihtaa kuulumisia pa-
remmalla ajalla ja tietenkin 
kannustaa toisiamme jaksa-
maan arvokkaassa työssämme 
vapaaehtoisina.  
 
Suunnitteilla on jokasyksyi-
nen voimaantumisviikonlop-
pu ja lisäksi henkisen tuen pe-
ruskurssi yhdessä Äimä ry:n 
kanssa. Luvassa on myös ke-
väällä henkisen tuen jatko-
kurssi jota on jo paljon vuo-
sien saatossa toivottu. Tuettu 
loma tulee tänä vuonna hei-
näkuun puolessa välissä ja ve-
täjänä tällä kertaa olen minä. 
Tarja lupautui myös vieraile-
maan siellä. Ihanaa nähdä tei-
tä kaikkia tilaisuuksissamme!  
 
23.24.4 osallistuin Ensi ja 
turvakotien liiton puheenjoh-
tajien päiville ja liittokokouk-
seen. Oli ihanaa huomata, että 
nyt toisena vuotena 

Puheenjohtajan palsta 
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”puhiksena” tunsin jo ihmisiä 
ja en ollut enää niin uuden-
karhea. 25.4 vietettiin kan-
sainvälistä Lasten vieraannut-
tamisen vastaista päivää, jo-
hon pääsimme mukaan Isät 
Lasten Asialla ry:n kanssa 
tehdyn yhteistyön ansiosta. 
Sain tapahtumassa kunnian 
lukea Kaapattujen lasten van-
hempien viestin tänä vuonna 
meidän kaikkien puolesta. 
Yhteisesti järjestetty tilaisuus 
suuntaa katseemme jo 2017 
vuoden pääteemaamme, joka 
on verkostoitumalla vaikutta-
minen. Jäsenistö on myös 
nostanut verkostoitumisen 
yhdeksi kehittämistarpeeksi, 
jonka pyrimme huomioimaan 
erityisesti tulevassa toiminta-
suunnitelmassamme. 
 
Kävimme myös Tarjan kanssa 
RAY:lle vierailulle ja saimme 
todella paljon uutta tietoa lep-
poisan jutustelun lomassa. 
Aika näyttää tuottaako tämä 
palaveri yhdistyksellemme 
hedelmää.  
 
21.5 osallistuin Yhden Van-
hemman Perheiden Liiton 
liittokokoukseen Helsingissä. 
Susanna Reijonen pääsi Kuo-
pion YVPL:n jäsenenä varalle 

liittohallitukseen. Susanna on 
myös Kaapatut Lapset ry:n 
hallituksen sihteeri, joten hän 
tuo myös kansainväliset huol-
tokiistat esille liittohallituk-
sen varajäsenenä. Hyvä Sus-
su!  
 
Paljon olemme saaneet ai-
kaan vapaaehtoisten voimin, 
mutta joitakin asioita on 
myös jouduttu perumaan. 
Mainittakoon Maailma kyläs-
sä tapahtuma johon emme 
saaneet riittävästi vapaaehtoi-
sia ja jouduimme jättämään 
pöytämme tyhjäksi. Pientä 
kevätväsymystä on siis ollut 
ilmassa. Onneksi kesä on nyt 
täällä ja toivottavasti aurinko 
paistaa jokaiselle mukavan 
lämpimästi:)  
 
 
Hyvää kesää kaikille! 
 
 

Maria Lahti 

puheenjohtaja 
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Toivon Talon kuulumiset 

Haluan heti ensimmäisenä kertoa 
teille, että meidät on hyväksytty 
Missing Children Europen hakija-
jäseneksi. Se tarkoittaa, että meil-
lä on vuodenkoeaika ja ensi tou-
kokuussa voimme hakea varsi-
naiseksi jäseneksi. Kansainvälisty-
misemme siis etenee mukavasti. 
Ja on ollut ilo huomata, että mei-
dän kaltaisiamme järjestöjä alkaa 
olla yhä enemmän.  Toivottavasti 
jonain päivänä näemme Euroopan 
laajuisen vertaistukiverkoston! 
 
Toinen uutinen on, että vihdoin-
kin myös Suomi on ottanut käyt-
töön kadonneiden lasten neuvon-
tapuhelimen numero 116 000. 
Voit lukea siitä lisää toisaalla tässä 
tiedotteessa. Viime vuoden pako-
laistilanne näkyy Toivon Talolla. 
Odotusajan turhautuminen hei-
jastuu perheisiin ja vastaanotto-
keskukset tarvitsevat yhä enem-
män neuvoja ristiriitatilanteissa, 
kun toinen vanhempi haluaisi luo-
vuttaa ja palata lasten kanssa. On-
neksi he ovat löytäneet meidät ja 
saamme auttaa. Olemme tiivistä-
neet yhteistyötä myös Monika-
Naiset liiton ja al-Birr -järjestön 
kanssa. Työmäärä ei varmasti vä-
hene, mutta toivottavasti yhä use-
ampi lapsikaappaus saadaan tor-
jutuksi. Kaappaukset näyttävät 
vakiintuneen noin 50 lapseen vuo-

dessa. Vuoden 2015 tilasto on täs-
sä tiedotteessa.  
Kevään voimaantumisviikonloppu 
peruuntui vähäisen osallistuja-
määrän vuoksi. Meitä kiinnostaisi 
kovasti mielipiteenne siitä, onko 
tällaisten perheviikonloppujen 
aika ohi vai oliko ajankohta vain 
sopimaton. Lähetämme teille elo-
kuussa kyselyn, jonka kautta pää-
sette kertomaan toiveenne ensi 
vuoden toimintaan. Se on myös 
yhdistyksen 20. toimintavuosi, 
joten meillä on aihetta juhlaan.   
 
Tämä kevät on ollut tapahtumien 
suhteen hiljaiseloa. Olimme kol-
me kuukautta ilman Vilman työ-
panosta hänen opintoihinsa liitty-
vän harjoittelun vuoksi. Apuna 
Toivon Talolla oli Markku ja osan 
kevättä afganistanilainen juristi 
Atifa kieliharjoittelussa. Kiitokset 
molemmille! 
 
Olen lomalla juhannuksesta hei-
näkuun loppuun ja Vilma elokuun 
puolivälistä syyskuun puoliväliin. 
Jompikumpi meistä on siis koko 
kesän tavoitettavissa.  
 
 

Tarja Räisänen 

toiminnanjohtaja 
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Vanhempien viesti kansainvälisenä kadonneiden 
lasten päivänä 25.5.2016 

  

 

 

 

 

Olen kaapattujen lasten äiti. Minä sain onneksi lapseni takaisin. Lähes kah-

teen vuoteen en aina tiennyt edes ovatko he hengissä. En saanut heistä mi-

tään tietoa.  

Tänäkin vuonna noin 50 lasta viedään Suomesta toiseen maahan tai tuodaan 

tänne ilman huoltajan suostumusta. Yksinhuoltajavanhempi saa vapaasti 

muuttaa maasta toiseen. Näiden lisäksi sadat ellei tuhannet lapset ja perheet 

pelkäävät lapsikaappausta.   

Me kaapatut Lapset ry:ssä tuemme ja neuvomme vanhempia, joiden lapsi on 

kaapattu, tai on kaappausuhan alainen. Vetoamme päättäjiin, jotta uudessa 

lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa lainsäädännössä viranomaisil-

le annettaisiin keinoja tunnistaa lapsikaappaus ja torjua niitä.  

 Kaapatun lapsen jälkeenjäävän vanhemman surua ja ahdistusta on mahdo-

tonta käsittää, ellei ole itse menettänyt lastaan äkillisesti.    

Lapsen normaalille kehitykselle ja kasvulle edellytyksenä olevaa kiintymys-

suhdetta toiseen vanhempaan on julmalla tavalla vahingoitettu.    Perustur-

vallisuus on järkkynyt, ja lapselle kaappaus opettaa, että huomiseen tai aikui-

siin ei ole luottamista.   

Ilmapalloissamme lukee ”Forget me not”. Yksikään vanhempi ei unohda las-

taan. Aina on vapaus toivoa. Monen toive toteutuu ja lapsi ja vanhempi pää-

sevät taas yhteen.  

Teille, eri puolilla maailmaa olevat lapsemme, haluamme kertoa, että teem-

me kaikkemme, jotta saisimme teidät takaisin. 
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Antonin äiti kaappasi pojan Venä-

jälle. Isä kävi siellä läpi kaksi oi-

keusastetta ja sai oikeuden pojan 

palaamiseen Suomeen.  Isä haki 

lapsen huostaansa äidiltä ilman 

Venäjän viranomaisten myötävai-

kutusta. Isää ei päästetty poistu-

maan Venäjältä lapsi mukanaan, 

minkä jälkeen heidät oli majoitet-

tu Suomen pääkonsulaatin tiloi-

hin Pietarissa.  

Maastapoistumiskieltoa ei perus-

teltu, eikä asia ratkennut konsu-

laatinkaan avulla. Lopulta isä ja 

lapsi poistuivat pääkonsulaatista 

erityisasiantuntijan kuljettaman 

diplomaattirekisteritunnuksilla 

varustetun auton kyydissä ja ylit-

tivät Venäjän ja Suomen välisen 

rajan auton tavaratilaan piiloutu-

neina. Helsingin Hovioikeus antoi 

joulukuussa tuomion asiassa. HO 

tuomitsi erityisasiantuntijan vir-

kavelvollisuuden rikkomisesta 

sakkorangaistukseen. Virkavel-

vollisuuden rikkomisen kannalta 

ei ollut merkitystä sillä, että isällä 

ja lapsella oli ollut Suomen kan-

salaisina oikeus palata Suomeen.   

Hovioikeus hylkäsi lapsen äidin 

korvausvaatimuksen erityisasian-

tuntijaa ja valtiota kohtaan. Lap-

sen äidin oma ja lapsen isän me-

nettely huomioon ottaen erityis-

asiantuntijan syyksi luettu teko ei 

ollut syy-yhteydessä siihen kärsi-

mykseen, jonka erossa olo lapses-

ta ja tietämättömyys hänen olin-

paikastaan oli lapsen äidille ai-

heuttanut. 

Antonin kaappauksesta ja sen jäl-

kipuinnista löytyy Wikipedia-

sivusto Anton-tapaus ja siitä jul-

kaistu kirja. Toimittaja Tuula Ma-

lin kuvaa kirjassaan kiistan ta-

pahtumia perustuen yhteistyöhön 

Antonin isän Paavo Salosen kans-

sa.  

 

Päätös Antonin Suomeen auttaneen 

diplomaatin asiassa 
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Lapsikaappaustilasto vuodelta 2015 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

           

      

  Vuonna 2015 oli kaapattuna yhteensä 50 lasta 

Suomesta tai Suomeen. Näistä lapsista 12 oli kaa-

pattu Suomesta muihin maihin ennen vuotta 

2015. Uusia kaappaustapauksia oli vuoden aikana 

26. Suomeen muista maista kaapattuja lapsia oli 

puolestaan yhteensä 12, joista 5 oli uusia tapauk-

sia.  

Kaikkiaan 21 lapsen kaappaus päättyi vuoden 

2015 aikana. Lapset palautettiin lähtömaahansa 

joko oikeuden päätöksellä tai vanhempien keski-

näisen sovinnon kautta.  Vuoden 2015 lopussa 29 

kaapatun lapsen tilanne oli yhä kesken. Kaappaaja 

oli yhtä usein isä tai äiti.  

Kaapatut Lapset ry tarjoaa perheille ohjeistusta, 

neuvontaa sekä vertaistukea, jotta kukaan ei jäisi 

yksin vaikean asian kanssa. Pyrimme myös ennal-

taehkäisemään kaappauksia antamalla perheille 

apua lapsikaappausuhan arvioimiseen. 
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Maa  Vanhat tapaukset   Uudet tapaukset      Kaappaus päättynyt   

     

Australia*      3    3     

Brasilia* 1    1    1   

Egypti       1    1   

Espanja* 2    4    4  

Irak  1           

Iran       1         

Meksiko*      2         

Ranska*      1    1  

Ruotsi*      5    1   

Sudan  2         1  

Thaimaa*      1    1 

Tunisia 1           

Tuntematon  1           

Turkki* 1           

Venäjä  3         1  

Venäjä*       2    1  

Viro*        3    1  

Yhdysvallat*      2    2    

   

Suomesta kaapattuja 12  26    18  

Suomeen kaapattuja 7  5    3   

          

* maa kuuluu Haagin lapsikaappaussopimukseen , Venäjä liittyi sopimukseen 2013.  

Lähde: Oikeus– ja ulkoasiainministeriön tilastot (2015)           
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Usein kysyttyä  

Usein kysyttyä on uusi palsta, joka 

tulee jatkossa tiedotteisiimme. Ke-

räämme kysymyksiä ja vastauksia 

myös Internet-sivuillemme syksystä 

2016 lähtien. Mitä sinä haluaisit 

tietää? Mikä asia sinua askarruttaa? 

Lähetä kysymyksesi osoitteeseen 

toimisto@kaapatutlapset.fi 

Kysymyksiin vastaavat aihepiirien 

asiantuntijat. 

 

Vanhemman kysymys?  

”vanhempi haluaa poistua maasta 

lapsen kanssa. Hänellä on joku muu 

kuin suomen passi ja lapsi merkitty 

siihen. Selvitetäänkö silloin lapsen 

mahdollinen kaksoiskansalaisuus 

rajalla ja vaaditaan myös Suomen 

passi" 

 

Vastaus: 

Koska kyse on kaksoiskansalaisuu-

desta, josta toinen kansalaisuus on 

Suomi, niin Suomen viranomaiset 

pitävät lasta Suomen kansalaisena. 

Suomen kansalainen osoittaa mat-

kustamisoikeutensa aina passilla.  

Suomen kansalaisena lapsen tulisi 

esittää rajatarkastuksessa Suomen 

passi. http://www.migri.fi/

suomen_kansalaisuus 

Mikäli tarkastustilanteessa vanhem-

pi esittäisi jonkun muun maan pas-

sin johon lapsi on lisätty, niin raja-

tarkastuksessa selvitettäisiin ko. 

henkilön / henkilöiden maassa oles-

kelun laillisuus.  

Monen maan kansalaiset ovat viisu-

mivelvollisia suomeen, jolloin pas-

sista tarkastettaisiin löytyykö siitä 

voimassaolevaa viisumia tai oleske-

lulupaa. Kun lapsi on saanut suo-

men kansalaisuuden vanhempien 

passissa oleva lapsen oleskelulupa 

mitätöidään.  

Maassa oleskelun laillisuuden tar-

kastamisen yhteydessä suoritetta-

vissa rekisterikyselyissä kävisi ilmi 

että lapsella on suomen kansalai-

suus (jolloin matkustusoikeus tulee 

osoittaa suomen passilla). 

 

Terveisin Mikko Väisänen 

Tarkastaja, Rajatarkastukset  / In-

spector, Border Checks 
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Oikeuden päätöksiä 

Lähde: Edilex 

Valvotut tapaamiset kaap-

pausuhan takia 

Isä oli vuonna 2012 kaapannut 

kolmevuotiaan lapsen Egyp-

tiin. Kaappaus kesti lähes kah-

deksan kuukautta. Isä vaati 

yhteishuoltoa tehtävänjako-

määräyksin niin, että äiti ja isä 

päättävät yhdessä nimestä ja 

asuinmaasta. Hovioikeus (HO) 

jatkoi äidin yksinhuoltoa ja to-

tesi, että lapsen nimestä ja 

asuinmaasta päättäminen kuu-

luvat yksinhuoltoon. 

HO katsoi, että riski lapsen lu-

vattomasta maastaviennistä oli 

edelleen varteenotettava.  Lap-

sen edun mukaisena ei voitu 

kuitenkaan pitää sitä, että hän 

tapaa isäänsä vuosien ajan yk-

sinomaan valvotusti olosuh-

teissa, jotka eivät ole luonte-

via. Isällä on pitkäaikainen 

oleskelulupa, hän on aloittanut 

suomen kielen opinnot ja 

työnteon. Isän olosuhteiden 

vakiintuminen Suomeen ja 

ajan kuluminen vähentävät 

uhkaa siitä, että isä valvomat-

toman tapaamisen yhteydessä 

vaarantaisi lapsen turvallisuut-

ta. 

Lapsen edun mukaista oli, että 

tapaamisten laajentamisessa 

edetään varovaisesti ja porras-

tetusti. Valvottujen tapaamis-

ten jälkeen on välivaiheena 

päivätapaamisten jakso mar-

raskuusta 2016 helmikuun 

loppuun 2017 asti ja pidemmät 

loma- ja juhlapyhätapaamiset 

toteutetaan vuodesta 2017 al-

kaen. 
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Huoltajuuspäätös, kun isä 

aiemmin poistunut maasta 

Isä oli ollut Filippiineillä syk-

systä 2013 kevääseen 2015. 

Tänä aikana yhteydenpito ei 

ollut onnistunut syistä, joista 

asianosaiset olivat eri mieltä. 

Isän paluun jälkeen lasten ta-

paamiset ja vanhempien väli-

nen yhteydenpito lasten asi-

oissa oli kuitenkin sujunut on-

gelmitta, kuten he molemmat 

olivat yhdenmukaisesti kerto-

neet.  Äidillä oli oikeus yksin 

päättää lasten passeista.  

Hovioikeus totesi lasten huol-

toa koskevassa riidassa, että 

lähtökohtaisesti lasten edun 

mukaista on, että molemmat 

vanhemmat vastaavat lastensa 

huollosta. Yhteishuollosta 

poikkeamiseen tulee olla riit-

tävät perusteet.  

Äidin isää kohtaan kokema 

luottamuksen puute liittyi sii-

hen mahdollisuuteen, että isä 

taas ilmoittamatta poistuisi 

Suomesta. HO katsoi, että pel-

kästään tämän pelon varaan ei 

voitu perustaa ratkaisua, jolla 

isä olisi erotettu omien lasten-

sa huoltajuudesta. Myöskään 

lasten sukunimestä vallitseva 

erimielisyys ei ollut peruste 

erottaa isää lastensa huollos-

ta.  

Isä on kertonut, että hän etsii 

koko ajan työtä ja hänen tar-

koituksensa on asua Suomes-

sa pysyvästi. Isä pitää tärkeä-

nä, että hän pysyy lastensa 

huoltajana. Isä on kiinnostu-

nut lastensa koulunkäynnistä 

ja on tavannut toisen lapsen 

luokanvalvojaa. 
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Toisessa maassa asuvalle isäl-

le valvotut tapaamiset 

Lapsen saudi-arabialainen isä 

ei ollut tavannut lastaan vielä 

kertaakaan. Lapsi oli jo kah-

den vuoden ikäinen. Isällä ja 

lapsella ei ollut yhteistä kiel-

tä.  

Hovioikeus totesi, että lapsen 

ja vanhemman välisten tapaa-

misten laajuuteen tuli kiinnit-

tää erityisesti huomiota ja ta-

paamisten toteuttamista har-

kita valvottuna, jos lapsen ja 

vanhemman yhteydenpito on 

ollut vähäistä tai sitä ei ole 

ollut lainkaan, ja lapsi tarvit-

see aikaa tottua tapaamisiin.  

Lapsen sopeutumisen ja tur-

vallisuuden tunteen kannalta 

on tällöin lisäksi tärkeää, että 

myös lähivanhempi voi kokea 

tapaamiset myönteisiksi ja 

turvallisiksi. 

Lapsen ja isän välisiä valvot-

tuja tapaamisia on neljä ker-

taa vuodessa viitenä peräk-

käisenä päivänä kahdesta nel-

jään tuntiin kerrallaan. Isällä 

on tiedonsaantioikeus lapsen 

asioissa.  

Lapsen isän maksettavaksi 

tuomittiin 250 euron suurui-

nen kuukausittainen elatus-

apu lapselle. Se on lapsen 

isän elatuskykyä vastaava ja 

kohtuullinen. Huomioon on 

otettu isän elatuskykyä alen-

tavana seikkana tapaamisoi-

keuden järjestelystä tälle ai-

heutuvat matka- ja majoitus-

kustannukset.  
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Kansainväliset perheoikeudelliset asiat 

keskitetty Helsingin käräjäoikeuteen 

Vuoden 2016 alusta Helsin-

gin käräjäoikeuteen siirtyivät 

käsiteltäväksi tietyt kansain-

väliset ulkomaisen päätöksen 

tunnustamista ja täytäntöön-

panokelpoiseksi julistamista 

koskevat perheoikeusasiat, 

jotka tähän asti on ensimmäi-

senä oikeusasteena käsitellyt 

Helsingin hovioikeus.  

Jatkossa Helsingin käräjäoi-

keus muun muassa vahvistaa 

ulkomaisia ratkaisuja, jotka 

koskevat esimerkiksi lapsen 

huoltoa ja tapaamisoikeutta. 

Näissä asioissa muutosta voi-

daan hakea käräjäoikeus-

käsittelyn jälkeen Helsingin 

hovioikeudelta ja edelleen 

korkeimmalta oikeudelta, jos 

se myöntää valitusluvan.  

Lapsen palauttamista koske-

vat asiat käsitellään edelleen 

ensin Helsingin hovioikeu-

dessa, mutta muutoksenhaku 

korkeimpaan oikeuteen edel-

lyttää tässäkin asiassa vali-

tuslupaa.  

Lisäksi vuoden vaihteessa 

muuttuu korkeimmassa oi-

keudessa lapsen palauttamis-

ta koskevien valitusten käsit-

tely siten, että nämä asiat on 

mahdollista käsitellä kolmen 

jäsenen kokoonpanossa. 
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Vaikutimme Oikeusministeriön suunnittele-

maan lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta 

koskevan lainsäädännön uudistamiseen  

Kaapatut Lapset ry esittää, 

että lapsikaappausuhka on 

selvitettävä aina huolellisesti 

mietittäessä lapsen huoltoa, 

mikäli toinen vanhemmista 

tuo asian esiin.  Koemme et-

tä lähihuoltajuutta ei tule il-

man hyviä perusteluja 

myöntää lapsikaappaukseen 

tai sen yritykseen syyllisty-

neelle vanhemmalle ja kan-

natamme valvottuja tapaa-

misia perheissä, joissa on 

noussut esille kaappausuh-

ka. Olemme laatineet lapsi-

kaappausuhan arvioinnin 

tueksi kriteeristön, jonka 

kriteerit ovat tulleet toimin-

tamme parissa olevilta lapsi-

kaappauksen kokeneilta van-

hemmilta. Haluamme pai-

nottaa sovittelun tärkeyttä ja 

sen tukemista, sekä tuoma-

rin vastuuta päätöksenteos-

sa. Koemme myös, et-

tä lainsäädännössä on huo-

mioitava paremmin lapsi-

kaappaus ja kaappausuhka, 

koska se edesauttaa asian 

parempaa tunnistamista ja 

antaa mahdollisuuksia lapsi-

kaappauksen ennaltaeh-

käisyyn. Vetoamme lausun-

nossamme myös YK:n lap-

senoikeuksien sopimukseen, 

koska lapsikaappaus on aina 

loukkaus lapsen oikeuksia 

kohtaan. Lapsen oikeuksien 

sopimuksen 11. artiklan 

myötä sopimusvaltiot ovat 

lisäksi sitoutuneet ryhty-

mään toimiin lasten laitto-

mien maasta kuljetusten ja 

palauttamatta jättämisten 

ehkäisemiseksi. 
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Hallituksen kärkihanke pureutuu  

lasten ja perheiden palveluiden  

Hallituksen kärkihankkeen 

tarkoituksena on tarjota lap-

sille ja perheille oikeaa apua 

oikeaan aikaan. Lapsen ja 

nuoren hyvinvoinnista vas-

taavat vanhemmat, joiden tu-

kena ovat kunnat, koulut, jär-

jestöt ja monet muut toimijat.  

Osan perheiden hyvinvointia 

koettelee erilaiset kriisit ja 

haasteet, kuten päihdeongel-

mat, väkivaltaisuus ja van-

hempien ero. Hanke haluaa 

turvata joustavamman avun 

saamisen LAPE -ohjelman 

(Lapsi- ja perhepalvelujen 

muutosohjelma) kautta pyri-

tään huomioimaan elämän 

haasteet monipuolisemmin ja 

tehokkaammin, jotta oikeaa 

apua voitaisi tarjota oikealla 

hetkellä. LAPE –ohjelmaa ke-

hystää kansainvälinen lapsen 

oikeuksien sopimus.  

 

Hanke pyrkii vaikuttamaan 

myös päättäjiin ja ammattilai-

siin, jotta he tuntisivat parem-

min lasten oikeudet sekä tun-

nistaisivat tehokkaammin elä-

mää ravistelevia haasteita, joi-

den purkamiseen perhe tarvit-

see lisätukea ja neuvontaa.  

Joissakin tilanteissa perhe kai-

paa erityisosaamista, jota ei 

ole joka kunnassa eikä jokai-

sessa maakunnassakaan. Pal-

velut pyritään järjestämään 

ensisijaisesti niin, että ammat-

tilaiset tulevat lapsen ja nuo-

ren lähelle.   

Kaapatut Lapset ry katsoo, että 

traumatisoiva lapsikaappaus, 

kaappausuhka ja kansainväli-

nen huoltokiista kuuluvat eri-

tyistuen pariin, jolloin kyseisil-

le perheille tulisi tarjota oikea-

aikaista apua kriisistä selviyty-

miseen.   

Lähde: (www.lastensivu.fi) 
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 Hätäkeskuslaitos otti käyttöön EU:n yh-

teisen kadonneiden lasten ilmoitusnu-

meron kansainvälisenä kadonneiden  

lasten päivänä 

 

Kansainvälistä kadonneiden 

lasten päivää vietettiin jälleen 

25.5. Tärkeänä päivänä ker-

rottiin, että hätäkeskus on 

ottanut käyttöön EU:n yhtei-

sen kadonneiden lasten 116 

000 -puhelinnumeron. YK:n 

lapsenoikeuskomitea on ke-

hottanut Suomea ottamaan 

puhelinnumeron käyttöön jo 

vuonna 2011. 

Ei-kiireellisissä tapauksissa 

lasten katoamisesta voi il-

moittaa 116 000 -numerossa. 

Akuuteissa tilanteissa tulee 

olla yhä yhteydessä 112 –

hätänumeroon.  

Ei-kiireellisissä tapauksissa 

116 ooo -numeroon voi olla 

yhteydessä kun haluaa: 

– kysyä neuvoa lapsen ka-
toamiseen liittyvissä asioissa 

– ilmoittaa kadonneeksi ilmoi-
tetun lapsen löytymisestä 

– ilmoittaa löytäneensä eksy-
neen tai perheestään erilleen 
joutuneen lapsen 

- hakea tietoa kadonneesta 

lapsestaan 

 

”Päivän positiivinen viesti on 

kehotus tehostaa työtä sekä 

lapsikaappauksia ennaltaeh-

käisevien että lasten palautta-

miseen pyrkivien toimien ke-

hittämiseksi. ” 

 

Hätäkeskuslaitoksen 

Erityisasiantuntija 

Juha Viitaluoma  

Lue lisää: (goo.gl/alnwUV) 
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Ryhmän tarkoitus 
Kaapatut Lapset ry:n nettiver-
taisryhmä on tarkoitettu van-
hemmille, joiden lapsi tai lap-
set ovat kaappauksean, kaap-
pausuhan tai vaikean kan-
sainvälisen huoltokiistan koh-
teena. Ryhmän tarkoituksena 
on antaa mahdollisuus ver-
taistukeen samankaltaisessa 
tilanteessa olleilta ja olevilta. 
Sana on vapaa: hyvä käytös, 
kunnioitus toisiaan ja nämä 
säännöt tulee muistaa. Toi-
vomme oman kokemuksen, 
toivon ja rohkaisun jakamista 
sekä toisten keskustelijoiden 
tsemppaamista.  

Nettiryhmä toimii Ensi- ja 
turvakotien liiton ylläpitä-
mässä nettiturvakodissa. Se 
on suljetulla keskustelupals-
talla, eli keskustelua eivät näe 
ketkään muut kuin sisään kir-
jautuneet ryhmän jäsenet. 
Ryhmän olemassa olosta tie-
tävät vain jäsenet ja ne, joille 
he ovat siitä kertoneet. Se ei 
näy muille Nettiturvakodin 
käyttäjille. 

Keskustelu 

Jokainen keskustelee ryhmäs-
sä nimimerkillä. Keskusteluis-
sa ei mainita muiden ihmis-
ten nimiä tai sellaisia tietoja, 
joiden avulla voi tunnistaa 
kyseessä olevan henkilön. 
Keskustelija päättää itse, 
kuinka paljon haluaa kertoa 
itsestään. Esimerkiksi suku-
puolta ei tarvitse kertoa. Kaik-
ki saavat olla mukana ryhmis-
sä omana itsenään, erilaisissa 
elämäntilanteissaan. Keskus-
teluun voi osallistua, vaikka ei 
esittelisikään itseään. 

 

Keskustele vertaistukijoiden 

 kanssa netissä! 
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Toisten keskustelijoiden tai 
ulkopuolisten nimittely, 
haukkuminen, uhkailu ja kai-
kenlainen loukkaava kom-
mentointi on kiellettyä. 
(liittyen esimerkiksi ihonvä-
riin, syntyperään, sukupuo-
leen, uskontoon tai seksuaali-
seen suuntautumiseen). 

 

Vertaisohjaajat 

Koulutetut vertaisohjaajat 
valvovat keskustelua. Heillä 
on oikeus myös osallistua kes-
kusteluun samalla tavalla 
kuin muut. Vertaisohjaajat 
ovat tukena ja apuna siinä 
missä muutkin vertaiset. Ver-
taisohjaajan tunnistaa nimi-
merkin lopussa olevasta ad-
min-tunnisteesta. 

Muistathan, että vertaisohjaa-
jilta ei voi odottaa suoria vas-
tauksia ongelmiin. Neuvontaa 
antaa yhdistyksen toiminnan-
johtaja Tarja Räisänen. 

Vertaisohjaajilla on tarvittaes-
sa oikeus muokata tai poistaa 
asiattomia viestejä sekä muis-
tuttaa säännöistä ja antaa va-
roituksia. Ryhmästä poistami-
sesta päättää toiminnanjohta-
ja. 

Luottamukselli-
suus ja vaitiolo-
velvollisuus 

Keskustelu nettivertaisryh-
mässä on ehdottomasti luot-
tamuksellista. Ryhmään osal-
listuva sitoutuu vaitioloon sii-

tä, mitä ryhmässä on keskus-
teltu. Ryhmän olemassaolosta 
ja omasta osallistumisestaan 
siihen saa kertoa. 

Vaitiolovelvollisuus jatkuu 
ryhmässä lopettamisen jäl-
keenkin. Pois jäämisestä tulee 
ilmoittaa sekä ryhmälle että 
Kaapatut Lapset ry:n toimin-
nanjohtajalle. Ryhmästä pois-
jääneen tunnuksilla ei sen jäl-
keen pääse lukemaan muiden 
keskusteluja.  
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Ryhmään voi liittyä myöhem-
min uudelleen. 

Nettiturvakodin 
chatit 
Yleisen keskustelupalstan ja 
suljettujen ryhmien lisäksi 
Nettiturvakodissa järjestetään 
chatteja. Voit varata keskuste-
luajan turvakotityön ammatti-
laisen kanssa jos haluat kes-
kustella kahden kesken per-
heväkivallasta tai osallistua 
ryhmächatteihin. Lue lisää 
keskustelusta ja chateista net-
titurvakodin sivuilta. 

Hanki tunnukset 
Kaapatut Lapset ry:n vertais-
tukipalstalle saat tunnukset 
toiminnanjohtaja Tarja Räisä-
seltä.  

 

 

 

 

Katso lisää: 

www.turvakoti.net 
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Vainoaminen kriminalisoitiin 
Suomessa kaksi vuotta sitten, 
minkä jälkeen toistuva uhkailu, 
seuraaminen, tarkkailu tai muu 
vainoaminen on ollut rangaista-
vaa. Vainoaminen on myös ihmis-
oikeusloukkaus. Poliisille tehdään 
vainosta vuosittain keskimäärin 
yli 600 tutkintapyyntöä. Valtaosa 
rikosilmoituksista liittyy parisuh-
teen päättymisen jälkeisiin tilan-
teisiin, jolloin vainon osapuolina 
on uhrin ja tekijän lisäksi myös 
lapsia. Annetuista rangaistuksista 
suurin osa on ollut sakkoja tai eh-
dollista vankeutta. 

Varjo-hankkeessa kehitetään vai-
non tunnistamiseen ja vainottujen 
auttamiseen uusia keinoja.  Opas-
kirja vainon uhrin suojautumisen 
tueksi on ladattavissa ilmaiseksi 
hankkeen www-sivuilla 
(www.varjohanke.fi). 

 

Haluan elää, en vain olla hengissä 
- opas vainotulle 

 

 

 

 

 

 

Vainon kohteena sekä väkivaltai-
sessa perheessä elävät voivat 
myös laatia henkilökohtaisen tur-
vasuunnitelman, jossa voi pohtia 
valmiiksi miten toimia tilanteen 
kärjistyessä. Turvasuunnitelmas-
sa tulee myös pohtia, miten voit 
turvata itsesi ja lapsesi turvalli-
suuden. Väkivaltainen vanhempi 
voi puolestaan suunnitella, miten 
voi hillitä itsensä ja välttää tilan-
teiden kärjistymistä.  

 
Ohjeet  turvasuunnitelman laati-
miseen löytyy varjohankkeen si-
vuilta.  

 

Varjohankkeen opas vainotuille 

Avun pyytäminen ja 

vastaanottaminen ker-

too siitä, että haluat 

huolehtia itsestäsi ja 

lapsistasi. Haastavia 

elämäntilanteita ei tule 

kahlata läpi yksin. 

Apua ja tukea on aina 

saatavilla.  

http://www.varjohanke.fi/
http://www.varjohanke.fi/haluan-elaa-en-vain-olla-hengissa/
http://www.varjohanke.fi/haluan-elaa-en-vain-olla-hengissa/
http://www.varjohanke.fi/wp-content/uploads/2013/03/THL_henkilokohtainen_turvasuunnitelma_A4-2.pdf
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Oletko kiinnostunut lasten ja 
nuorten parissa toimimisesta? 
Haluatko tukea kaapattujen las-
ten palauttamista tekemällä va-
rainhankintaa? Onko sinulla 
jokin erityistaito? Tervetuloa 
mukaan Kaapatut Lapset ry:n 
vapaaehtoistoimintaan.  

Kaipaamme apuasi tapahtumien 
ja tilaisuuksien järjestämisessä, 
lasten toiminnassa ja varainke-
ruussa! Voimme myös suunni-
tella juuri sinulle parhaiten so-
pivan vapaaehtoistehtävän. Yh-
distyksessä voi toimia myös per-
heiden tukihenkilönä tai oma-
kohtaisen kokemuksen kautta 
auttaa perheitä vertaistukijana. 

Ilmoittaudu mukaan järjestösih-
teerille, Vilma Näverille, puheli-
mitse: 0458553055 voit myös 
kirjoittaa kiinnostuksen kohteis-
tasi sähköpostilla osoitteeseen:  
vilma.naveri@kaapatutlapset 

Tutustu syksyllä 2015 julkaistuun 
vapaaehtoistoiminnan oppaa-
seemme verkossa (goo.gl/zKPgax). 
Saat oman oppaasi ilmoittaudut-
tuasi mukaan toimintaan.  

 

 

 

 

 

Vapaaehtoisen 

tapahtuma-

assarin kokemus  

yhdistyksen  

tapahtumissa 

avustamisesta. 

Liity joukkoomme vapaaehtoisena! 

https://ensijaturvakotienliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/73483e0edabf2cd46bb987da843d73a0/1465205753/application/pdf/5010766/VAPISOPAS_PAINOVALMIS_JOULUKUU_2015.pdf
https://ensijaturvakotienliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/73483e0edabf2cd46bb987da843d73a0/1465205753/application/pdf/5010766/VAPISOPAS_PAINOVALMIS_JOULUKUU_2015.pdf
https://goo.gl/zKPgax
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Kansainvälisen huoltokiistan 
kohteena olevien lasten tukira-
hasto tarjoaa taloudellista tu-
kea niille vaikeiden huoltokiis-
tojen kohteena ulkomailla ole-
ville lapsille, joiden asuinpaik-
ka sijaitsee Suomessa, tai joilla 
on sukulaisuussuhde Suomes-
sa vakituisesti asuvaan van-
hempaan. Tukirahaston tavoit-
teena on edesauttaa ulkomailla 
käytyjen huoltokiistojen vii-
veetöntä ratkaisemista ja kaa-
pattujen lasten ripeää palaut-
tamista. 

 

Pienelläkin summalla on 
suuria vaikutuksia 

Suorita kertalahjoitus tai ryhdy 
kuukausilahjoittajaksi mer-
kitsmällä nettipankissa summan 
lähteväksi tililtäsi kuukausit-
tain. 

 

 

 

 

 

Tukirahaston tilinro:  

Nordea Malmi  

FI41 1369 3000 1092 12 

Viitenro:   

123 

Rahankeräysluvan nro: 
POL-2015-8736  

Toimeenpanoaika ja -alue:  

Lupa on voimassa  1.12.2015-

30.11.2017 koko Suomen alu-

eella Ahvenanmaata lukuun 

ottamatta. 

 

Tue kaapatun lapsen palauttamista  
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Jäähyväiset jasmiinipuille – vanhempien  

kertomuksia  lapsikaappauksesta  

Kaapattujen lasten van-

hempien koskettavat 

kertomukset löytyvät nyt 

yhdistyksen julkaisemas-

ta antologiasta (2015)  

Antologian kautta jokai-

nen kaappauksen tai 

kansainvälisen huolto-

kiistan kokenut vanhem-

pi saa vertaisuutta ja 

lohdutusta omille aja-

tuksilleen ja kokemuksil-

leen. Samalla antologia 

kuljettaa lukijan pohti-

maan lapsen etua vai-

keissa kansainvälisissä 

huoltotilanteissa, joissa oi-

keiden ratkaisujen tekemi-

nen on haasteellista.  

Antologian kertomuksia yh-

distää rakkaus lapseen sekä 

toivo, jota ei tule unohtaa 

vaikeinakaan hetkinä.  

 

Tilaa antologia luettavaksi: 

toimisto@kaapatutlapset.fi 

Hinta:20 €  

(+5€ toimituskulut) 

Jäsenhinta: 15€  

(sis. Toimituskulut) 
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Tutustu vapaaehtoistoiminnan  

oppaaseemme 

Olemme koonneet yh-

distyksen keskeiset 

vapaaehtoistoiminnan 

tehtävät, ohjeistukset, 

periaatteet ja säännöt 

yksin kansien väliin.  

Oppaan tekemiseen 

osallistuivat erilaisis-

sa tehtävissä toimivat 

vapaaehtoisemme, 

jotka tuovat esille 

omakohtaisia koke-

muksiaan ja ohjeis-

tuksia tuleville vapaa-

ehtoisille.  

 

Opas on luettavissa verkkosivuillamme (goo.gl/zKPgax).  

 

Rajatun painoksen vuoksi vapaaehtois-

toiminnan oppaita jaetaan ainoastaan va-

paaehtoistoiminnasta kiinnostuneille ja 

jo vapaaehtoisena toimiville henkilöille. 

https://ensijaturvakotienliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/73483e0edabf2cd46bb987da843d73a0/1465205753/application/pdf/5010766/VAPISOPAS_PAINOVALMIS_JOULUKUU_2015.pdf
https://goo.gl/zKPgax
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Mina Iranta (2011) 

Opasvihkonen ristiriitaisessa tilanteessa 
olevien vanhempien ja heidän kanssa te-
kemisissä olevien viranomaisten tueksi.  

Vihkonen on tuotettu osana opinnäytetyötä, jossa kartoitettiin 
kaksikulttuuristen lasten vanhempien kasvatusta koskevia huo-
lia. 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 kult-
tuuriin voi olla entisen 
puolison käytöksen vuoksi 
negatiivisesti sävyttynyttä. 

Tutkimuksesta tehtyjen 
johtopäätösten perusteella 
koottiin opasvihkonen, jo-
ka tarjoaa tietoa sekä käy-
tännöllisiä tapoja tukea 
lapsen kaksikulttuurisuut-

 

Vihkosen voit ladata 

verkkosivuiltamme. 

Tilaa painettu versio: 

toimisto@kaapatutlapset.fi 

 

”Jokaisessa lapsessa, 
olosuhteista ja vanhemmista  

riippumatta, 
ihmiskunnan mahdollisuudet  

syntyvät uudelleen.” 

- James Agee 

Kaksikulttuurista lasta tukemassa  

http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/35483/Iranta_Mina.pdf?sequence=1
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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 kulttuu-
reista ja yhteisöistä peräisin olevien 
miesten kanssa avioituneiden suoma-
laisnaisten kokemuksia ja näkemyksiä 
kahden kulttuurin perheiden haasteis-
ta, perhe-elämän ja avioliiton kriisiyty-
misestä sekä lasten huoltokiistojen 
kärjistymisestä. Kirja esittelee islami-
laisen lain pääpiirteitä perheoikeuteen 

liittyen sekä tarjoaa näkökulmia siihen, miksi huoltajuuskiistat 
suomalais-islamilaisissa perheissä muodostuvat usein niin vai-
keiksi. 

Aihe on ajankohtainen, sillä kahdenkulttuurin avioliittojen 
yleistymisen myötä on myös näiden avioliittojen purkautumi-
nen viime vuosina lisääntynyt. Avioeroihin liittyvät kriisit, ku-

 

Hinta:  

10 € (postikulut 1,50 €) 

Tilaukset:  

toimisto@kaapatutlapset.fi 

 

ten kansainväliset huolta-
juuskiistat ja lapsikaap-
pauksen uhkatilanteet ovat 
samalla lisääntyneet. 

Julkaisu tekee tunnetuksi 
kansainvälistä huoltajuus-
kiista- ja lapsikaappausasi-
aa sekä tarjoaa tietoa ja uu-
sia näkökulmia kahdenkult-
tuurin perheiden kriisejä ja 
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Hallituksen jäsenet 

Puheenjohtaja: 

Varapuheenjohtaja: 

Maria Lahti 

puheenjohtaja@kaapatutlapset.fi 

Julle Tuuliainen, Minna Husu,  

Pia Heib ja Sirpa Souranto  

 

 Löydät meidät Facebookista ja Twitteristä  

 nimellä Kaapatut Lapset ry 

  

Marjo Koivuaho 

Taloudenhoitaja:    Virpi Järvenpää 

Sihteeri: 
Susanna Reijonen 

Jäsenet: 
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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 

Toivon Talo 

  KIITOKSET TOIMINTAMME TUKEMISESTA: 

 

 

 

 

VAPPU JAKOBSSONIN RAHASTO 

ASIANAJOTOIMISTO KROGERUS OY 

SEKÄ HELSINGIN, ESPOON, VANTAAN JA TAMPEREEN KAUPUNGIT 
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   Kaapatut Lapset ry auttaa  

  perheitä pitämään kiinni toivosta 


