
Äidin tarina — poika ja minä  

Välittömästi poikamme synnyt-

tyä mies muuttui radikaalisti. Pal-

jon myöhemmin taaksepäin 

pohtien oli muutoksesta selviä 

merkkejä luettavissa jo aikaisem-

minkin. Niitä en vain osannut sil-

loin vielä huomata. Sen syvem-

mälle suhdekoukeroihin mene-

mättä, tiivistän tarinan taistelum-

me pääkohtiin. Minulla oli tuska 

siitä minkälaisessa ympäristössä 

lapseni kasvaa, minkälaista ar-

kea hän elää ja ettei hän opi pi-

tämään normaalina sellaisia asi-

oita jotka eivät tasapainoiseen 

elämään kuulu. 

Olin ollut yhteydessä asianaja-

jaan ja pyytänyt paperit joissa 

todetaan pojan asuvan minun 

kanssani ja että muutan pojan 

kanssa Suomeen. Kävimme asi-

anajotoimistossa miehen kanssa 

allekirjoittamassa nämä paperit. 

Kaksoiskansalaisuuteni ansiosta 

kahden maan välillä asuminen, 

opiskelu ja työskentely on aina 

ollut helppoa. 

Matkalaukut olivat pakattuina 

odottaneet eteisessä jo useam-

man viikon kun sain oikeustalolta 

postia ja minulla oli lailliset doku-

mentit lähtöä varten. Lensimme 

vielä samana yönä toiseen kau-

punkiin josta sain seuraavan len-

non aamuksi Helsinkiin.  

 

Syyskuu 2007 

Suomessa majoituimme äitini 

luokse. Puhelinsoitot mieheltä al-

koivat heti ja ne kestivät useita 

tunteja. Kysymyksiä milloin pa-

laan takaisin ja miten hän ikävöi 

minua. Ei yhtään kysymystä kos-

kien poikaa koskaan. 

2kk kului ja sain elämämme pyö-

rimään. Aloitin opinnot lauantai-

sin jolloin äitini auttoi lastenhoi-

dossa, vein poikaa muskariin ja 

löysimme asunnon. Innolla sisus-

tin pojalle huonetta ja minun oli 

helppo hengittää pitkästä aikaa. 



Miehen puhelut jatkuivat, mut-

ten vastannut kuin sunnuntaisin 

enää niihin. Sitten mies ilmoitti, 

että tekee mitä vain kunhan pa-

laamme yhteen, hän halusi 

muuttaa Suomeen luoksemme. 

Sanoin, että tietysti voi muuttaa 

Suomeen ja sovitaan tapaami-

set pojan kanssa mutta yhteen 

en enää muuta hänen kans-

saan. Hän löi luurin kiinni ja pu-

heluita ei enää kuulunut. 

 

Joulukuu 2007 

Tuli kirje asianajotoimistosta. Ih-

metellen avasin kuoren ja luin 

kirjeen. Kirjaimellisesti tipahdin 

polvilleni lattialle. Pojan välitöntä 

palauttamista vaadittiin vedo-

ten Haagin lapsikaappaussopi-

mukseen. En ymmärtänyt ollen-

kaan mistä kirjeessä oli kyse ja 

kiireellä aloin etsiä asianajajaa 

itselleni Suomesta. Kirjoitimme 

vastineen johon liitettiin miehen 

allekirjoittamat paperit mukaan 

muutostamme ja asianajajani 

arveli tämän olleen vain jonkin-

laista kiusaa. Vastineita lähetel-

tiinkin sitten useampia ja kirjeen-

vaihdossa ilmeni järkyttäviä asi-

oita. Allekirjoittamamme paperit 

eivät olleet enää lailliset tai kos-

kaan olleetkaan. Mies oli soitta-

nut oikeustalolle ja perunut alle-

kirjoituksensa. Sihteeri oli kuiten-

kin unohtanut välittää tiedon 

eteenpäin tälle kyseiselle tuo-

marille joka paperit leimasi. Mi-

nä vastaanotin ne ja muutin 

pois maasta. Mies oli lähtömme 

jälkeen ollut yhteydessä oikeus-

talolle ja vaatinut sopimuksen 

kumoamista sekä poikaa lento-

kieltoon. Marraskuussa 2007 

päätös oli tehty ilmoittamatta 

minulle siitä koskaan mitään. 

Maaliskuu 2008 

Helsingin Hovioikeus päätti po-

jan palautuksesta koska toisessa 

maassa odotti huoltajuusoikeu-

denkäynti. Valitusoikeutta Kor-

keimpaan oikeuteen haettiin 

heti päätöksen tultua. 

Tilanne muuttui erittäin kaoot-

tiseksi tässä kohtaa. Poika yritet-

tiin yhtäkkiä ottaa huostaan va-

rotoimenpiteenä, etten karkaa 

hänen kanssaan.  



Kaupungin auto jossa oli las-

ten turvaistuin takapenkillä, 

paloi verkkokalvoilleni kun ik-

kunasta katsoin heidän pois-

tumistaan. Tuohon istuimeen 

he olisivat laittaneet minun 

poikani, tuossa autolla he 

yrittivät viedä minulta lapse-

ni. Huostaanotolta vältyttiin 

ja sain 7 vrk aikaa viedä po-

jan pois Suomesta. Viikoksi sit-

ten piilouduimme koska oli 

syytä epäillä uutta huostaan-

otto yritystä. 

Lensimme takaisin täysin 

epätietoisina yhtään mis-

tään. Yövyimme hotellissa ja 

aamulla lähdimme aikaisin 

oikeustalolle. Esittelin itseni ja 

kerroin että Haagin sopimuk-

sen nojalla Helsingissä on 

päätetty pojan palautukses-

ta ja olemme yöllä saapu-

neet maahan. Tiedustelin mil-

loin ja missä huoltajuusoikeu-

denkäynti pidetään. Virkailija 

pyysi minua odottamaan ja 

paikalle tuli lisää ihmisiä, tun-

nelma oli hyvin jännittynyt. 

Mitään oikeudenkäyntiä ei 

ollut odottamassa minua.  

Poika oli kuitenkin lentokiel-

lossa, jotenka Suomeen pa-

luu ei onnistunut siltä istumal-

ta. 

Kaksi viikkoa epätoivoisena 

etsin asianajajaa joka huolisi 

juttuni. Meidät käännytettiin 

lukuisista toimistoista. Epätoi-

voisena kuljin pojan kanssa 

tapaamisesta toiseen. Suo-

malainen asianajajani auttoi 

minkä pystyi. Kaikki olivat yl-

lättyneitä uudesta kääntees-

tä, ettei oikeudenkäyntiä ol-

lutkaan. 

Vihdoin sain asianajajan ja ti-

lanteen selvittely alkoi. Jou-

duin haastamaan miehen. 

Oikeuteen oli 12kk jono ja 

epätoivoni oli suuri. Valitusoi-

keus korkeimpaan oikeuteen 

myönnettiin Suomessa ja asi-

anajajani hoiti sitä eteenpäin 

siellä päässä. 

 



Kesäkuu 2008 

Nopeutettu oikeudenkäynti 

myönnettiin ja minulla oli jatkuvia 

tapaamisia asianajotoimistossa. 

Olin vuokrannut omakotitalosta 

yhden huoneen jossa asuin po-

jan kanssa. Elin vaikeinta aikaa 

elämässäni ikinä. Välikuulemisia 

oikeudessa ja jatkuvaa epätie-

toisuutta miten asiat etenevät. 

Poika oli taantunut, lopettanut 

puhumisen ja oli uudelleen rinta-

ruokittavana, ei leikkinytkään 

enää. Yritin hymyillä koko ajan ja 

hassutella pojan kanssa. Näytte-

lin iloista ja normaalia kuin hen-

kemme olisi riippunut siitä. Illalla 

kun hän nukahti, otin tyynyn ja 

sikiöasennossa lattialla itkin sii-

hen. Heijasin siinä itseäni tunteja 

ennen kuin aina nukahdin. Tuntui 

jatkuvasti kuin kehoani olisi raas-

tinraudalla raastettu taukoamat-

ta. Hyssytin hätääntyneenä poi-

kaa heti jos hän itki, vaatteet pi-

tivät olla silitetyt ja mikään ei 

saanut antaa kuvaa etten huo-

lehtisi lapsestani hyvin. Pakon-

omaisesti huolehdin että kaikki 

näyttää normaalilta ja elimme 

vain oikeudenkäynnistä toiseen. 

 

Korkein oikeus Suomessa päätti 

ettei suostu huomioimaan mi-

tään uutta tietoa, mitä on Hovi-

oikeuden käsittelyn jälkeen tullut. 

Kuin nyrkinisku kasvoihin. Miten 

he voivat jättää huomioimatta, 

että hovioikeuteen on valehdel-

tu odottavasta oikeidenkäynnis-

tä ja että olemme jumissa tääl-

lä? 

Tieto lopullisesta oikeudenkäyn-

nistä tuli heinäkuun alkuun. Äitini 

ja ystäväni lensivät paikalle.  

Heinäkuu 2008 

Koko päivä kului oikeustalolla. 

Lopputuloksena se, että sain vä-

littömästi kuukauden lomaoikeu-

den Suomeen pojan kanssa jotta 

pääsen hiukan lataamaan akku-

ja. Sen jälkeen 6kk takaisin 

maassa jotta mies voi tutustua 

poikaan ja luoda suhteen tämän 

kanssa. Poika kun ei psykologisis-

sa testeissä tunnistanut miestä ol-

lenkaan. Tämän 6kk jälkeen mies 

tulisi Suomeen 6kk ajaksi. Siitä 

eteenpäin sitten kerran 12kk ai-

kana toisin vuosittain pojan 

maahan 3 viikon ajaksi ja vasta-

vuoroisesti mies tulisi kerran vuo-

dessa 3 viikon ajaksi Suomeen.  



 
Yhteishuoltajuus mutta poika 

asuu kanssani Suomessa. Oikeus-

talon pihalla soitte-

lin jo lentoyhtiöihin. 

 

Elokuu 2008 

Suomessa. Poika al-

koi puhua ja palasi 

ennalleen, voi sitä 

onnea! 

Syyskuu 2008 

Vaikea paluu. Mie-

hen oli pitänyt järjestää minulle 

ja pojalle asunto 6kk ajaksi jonka 

vietämme maassa. Yritin ennen 

lentoa tavoitella häntä asiasta 

tuloksetta. Yövyimme ystävien 

luona 2 viikkoa kunnes asianaja-

jani sai hänet kiinni ja pääsimme 

omaan asuntoon. Puolenvuo-

den ”tuomio” ei alkanut hyvin, 

paluu oli muutenkin äärimmäi-

sen raskas henkisesti minulle.  

Asunto oli tyhjä, luvattuja huone-

kaluja ja muita tarvikkeita ei ol-

lut. Ensimmäisenä yönä kokosin 

pinon vaatteistamme jonka 

päälle nukutin pojan. Kannetta-

va tietokoneeni antoi onneksi 

meille valoa illalla hiukan. Seu-

raavana päivänä asianajajani 

toi minulle omien lastensa van-

han matkasängyn, potan ja mui-

ta lastentarvikkeita. Viikon 

päästä tästä mies toimitti 

sovitut huonekalut ja keit-

tiötarvikkeet vihdoinkin. 

Mies tapasi poikaa tiistaisin 

tunnin, torstaisin tunnin ja 

joka toisen viikonlopun. 

Elämä oli kuin istuisi vuoro-

numero kädessä puolivuot-

ta odottaen. Koin eläväni 

vankeustuomiota eristyksis-

sä askeettisessa omakotitalossa. 

Helmikuu 2009 

Paluu Suomeen lopullisesti. Mies 

ei koskaan tullut 6kk Suomeen. 

Lähetin pojasta kuvia sähköpos-

tin välityksellä ja kerroin hänen 

kuulumisiaan muutaman kuu-

kauden verran. Mies ei vastan-

nut ja lopetin yhteydenpidon. 

Kolmen viikon jaksolle vuosittain 

en ole lähtenyt pojan kanssa 

koska mies ei pitänyt omaa 

osaansa oikeuden päätöksestä 

ja tullut Suomeen. Tiesin hänen 

tehneen kiusaa vain minulle ko-

ko oikeusprosessien ajan ainoas-

taan. 



Kesäkuu 2015    

Miehestä ei koskaan kuulunut 

mitään Suomeen tulomme jäl-

keen. Poika ei muista tapahtu-

mista onneksi mitään. Vintissä on 

melkein 10kg oikeudenkäyntien 

papereita odottamassa, jos poi-

ka ne joskus haluaa lukea. Poika 

on kesälomalla ja aloittaa kol-

mannen luokan syksyllä. Sai juuri 

keltaisen vyön judossa ja kesä-

päivät kuluttaa tallilla ratsastuk-

sen parissa. 4-vuotiaana kiinnos-

tui ihmisen anatomiasta ja haa-

veileekin nyt kovasti sydänkirur-

gin ammatista. 

Voit auttaa lapsi-

kaappauksen, 

kaappausuhan 

tai vaikean kan-

sainvälisen huol-

tokiistan kokenei-

ta perheitä.  

 Lue lisää!  

https://ensijaturvakotienliitto-fi.directo.fi/jasenyhdistykset/kaapatut_lapset_ry/toimintaa/tukirahasto/

