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1 Vuosi 2014
Kaapatut Lapset ry on vuonna 1997 perustettu yhdistys, joka neuvoo lapsikaappauksen
kokeneita, sen uhan alla tai keskellä kansainvälistä huoltokiistaa eläviä perheitä.
Toimintavuonna 2014 yhdistyksen pääteemana oli lapsen ja perheen hyvinvointi. Kaikessa
toiminnassa pyrittiin tuomaan esiin lapsi, pahimmillaan kaapattuna ja eristettynä toisesta
vanhemmasta sekä vanhempien jaksaminen perheen kriisissä.

Yhdistyksen tuki- ja neuvontapiste Toivon Talolla Helsingissä työskenteli kokoaikainen
toiminnanjohtaja ja järjestösihteeri, joka vaihtui vuoden aikana. Sairaslomien ja
rekrytoinnin takia Toivon Talon resurssit olivat suunniteltua pienemmät, mutta suurin osa
toimintasuunnitelmasta pystyttiin täyttämään.

Yhdistys jatkoi jäsenyyttään Ensi- ja turvakotien liitossa, Yhden Vanhemman Perheiden
Liitossa ja Sosiaalialan työnantajissa. Kahden ensimmäisen liiton hallituksissa oli
yhdistyksestä edustaja. Yhdistyksen rahoitus tulee pääasiassa Rahaautomaattiyhdistykseltä. Vuoden lopussa yhdistyksellä oli 91 jäsentä.

Vapaaehtoistyötä yhdistyksen piirissä tehtiin yli 5000 tuntia. Vapaaehtoisia toimijoita on
36. Valtaosa vapaaehtoisista toimi vertaistukijoina.

Jäsenille järjestettiin kaksi voimaantumisviikonloppua ja tuettu loma. Kaikille avoimet
vertaistuki-illat eli Pulinakerhot kokoontuivat lähes kuukausittain. Vertaisille järjestettiin
kaksi koulutusviikonloppua. Kaikissa yhdistyksen tilaisuuksissa on lapsille omaa ohjelmaa.
Kaikkiaan osallistumiskertoja oli 332 ja 43 prosenttia osallistujista oli lapsia (liite 1).

Uusia yhteydenottajia oli toimintavuonna 54, ja heidän yhteydenottonsa koskivat 65 lasta
(liite 2). Kaikkiaan Toivon Taloon otettiin lapsikaappauksiin ja niiden ehkäisyyn sekä
kansainvälisiin huoltokiistoihin liittyvissä kysymyksissä yhteyttä 600 kertaa (liite 3).

Yhdistyksen ensimmäinen strategia hyväksyttiin kevätkokouksessa. Se koskee vuosia
2015-2019. Syksyllä uusittiin myös toimintalinja.

2 Toiminta
Yhdistyksen tuki- ja neuvontapiste Toivon Talo Helsingin Malmilla tukee ja neuvoo
perheitä, joilta on kaapattu lapsi, jotka elävät kaappausuhan alla tai joilla on meneillään
vaikea kansainvälinen huoltokiista. Tukea ja apua antaessaan työntekijät ja vertaistukijat
pitävät tärkeimpänä lapsen oikeutta olla joutumatta lapsikaappauksen kohteeksi tai
keskelle repivää huoltokiistaa. Vuonna 2014 laadittiin toimintasuunnitelma, johon
jäsenetkin saivat tuoda äänensä kuuluviin.

Toivon Talon työmuodot ovat vertaistuen ja muun vapaaehtoistyön koordinointi,
yhteydenottajien ja viranomaisten neuvonta lapsikaappausasioissa ja yhteistyö eri tahojen
kanssa mm. koulutuksessa ja virkistystoiminnan järjestämisessä. Jäsenet ja vapaaehtoiset
ovat yhdistyksen selkäranka, jonka jaksamisesta huolehditaan.

Kaikkiaan yhdistyksessä tehtiin yli 5000 tuntia vapaaehtoistyötä.

2.1 Vertaistuki- ja vapaaehtoistoiminta
Yhdistyksen vapaaehtoiset toimivat vaikeassa tilanteessa elävien yhteydenottajien
vertaistukena. Vertaistukea oli tarjolla myös Toivon Talo Pulinakerhoissa ja muissa
yhdistyksen tilaisuuksissa. Kaikille halukkaille voitiin järjestää tukihenkilö. Osalle tukea
tarvitsevista välitettiin kokeiluna kaksi tukihenkilöä, jotka voivat toimia parina. Kokeilu
onnistui niin hyvin, että sitä jatketaan. Vertaistukijoilla on omana tukenaan myös suljettu
Facebook-ryhmä, jonka ylläpitäjä on toiminnanjohtaja.

Tukea tarvitsevilla on mahdollisuus liittyä Internetin keskustelupalstalle. Palsta on suljettu,
ja sen jäseneksi pääsee vain toiminnanjohtajan kautta. Keskustelupalstaa valvoo viisi
koulutettua vapaaehtoista verkkoauttajaa ja se on osa Ensi- ja turvakotien liiton
ylläpitämää Nettiturvakotia.

Yhdistyksellä on 15 aktiivista vertaistukijaa, joille järjestettiin kaksi koulutusviikonloppua,
toukokuussa Sopukassa Sipoossa ja marraskuussa Vierumäellä Heinolassa. Lisäksi

keväällä oli verkkoauttajien koulutustilaisuus. Kaikkiin koulutuksiin maksettiin osallistujien
matka- ja majoituskulut ja järjestettiin heidän lapsilleen omaa ohjelmaa.

Vapaaehtoiset hoitavat yhdistyksen puhelimen päivystyksen viikonloppuisin ja juhlapyhinä.
Vuonna 2014 myös toiminnanjohtajan kesäloman aikainen päivystys hoidettiin
vapaaehtoisvoimin. Kansainvälisen kadonneiden lasten päivän tilaisuuden hoitivat
vapaaehtoiset. Useimpien tilaisuuksien ohjelma järjestyi vapaaehtoisvoimin. Jo pitkään on
viikoittain ollut käytettävissä venäjän kielen tulkki ja vuonna 2014 oli myös ranskan kielen
tulkki. Yhdistys saa vuosittain jaettavaksi ison kassillisen lasten villasukkia, pipoja ja
kaulaliinoja, joita kaksi mummoa kutovat.

Vapaaehtoisten panos oli erittäin tärkeä myös yhdistyksen strategian valmistelussa.
Kevätkokous hyväksyi yhdistyksen arvot ja strategian suuntaviivat vuosille 2015-2019.
Elokuussa järjestettiin vielä yksi strategiapäivä jäsenille ja lopullisesti strategia hyväksyttiin
syyskokouksessa. Samassa kokouksessa jäsenet saivat kommentoida myös yhdistyksen
uutta toimintalinjaa.

Kaksi yhdistyksen aktiivista vapaaehtoista kutsuttiin Ensi- ja turvakotien liiton
vapaaehtoisten kiittämistilaisuuteen Sopukkaan Sipooseen.

Samassa elämäntilanteessa elävät perheet tapasivat toisiaan yhdistyksen yksin tai
yhteistyössä muiden tahojen kanssa järjestämissä tilaisuuksissa. Näistä lisää kohdassa
voimaannuttava toiminta.

2.2 Neuvonta
Toiminnanjohtajan ja vapaaehtoisten puhelinpäivystäjien tarjoaman neuvonnan avulla
vanhempia ohjataan toimimaan kaapattujen lastensa palauttamiseksi, kaappausten
ennaltaehkäisemiseksi ja kansainvälisten huoltokiistojen ratkaisemiseksi niin, ettei
kumpikaan osapuoli tuntisi tarvetta turvautua äärimmäisiin keinoihin. Neuvonta sisältää
alustavan oikeudellisen neuvonnan, yhteystietoja kokeneen asiamiehen löytämiseksi ja
käytännön neuvoja muun muassa kaapattujen lasten palauttamisen, lapsikaappausten
ehkäisyn ja kansainvälisen huoltokiistan eri vaiheiden varalta.

Vuonna 2014 Toivon Talolla oli lapsikaappauksiin liittyvissä asioissa yhteensä lähes 1200
kontaktia yksityishenkilöihin, viranomaisiin ja muihin tahoihin, kuten asianajajat ja
toimittajat. Näistä noin puolet oli yhteydenottoja Toivon Taloon (liite 3).

Kokonaan uusia yhteydenottajia oli 54 ja yhteydenotot koskivat 65 lasta. Yhteydenottajista
oli kolmannes miehiä ja 2/3 naisia. Viidennes yhteydenottajista oli maahanmuuttajia (liite
2).

Henkilöstö ja luottamushenkilöt kouluttautuvat jatkuvasti antaakseen yhä parempaa
palvelua jäsenille, vapaaehtoisille ja muille yhteydenottajille. Sekä toiminnanjohtaja että
järjestösihteeri osallistuvat Ensi- ja turvakotien liiton tarjoamiin koulutuksiin ja
työkokouksiin. Toiminnanjohtaja kävi lastaan yksin kasvattavien tukeen tarkoitetun Leijakoulutuksen ja yhdessä puheenjohtajan kanssa akuutin kriisin arvioinnin ja hoidon
koulutuksen. Järjestösihteeri osallistui avoimen Humanistisen ammattikorkeakoulun
vapaaehtoistoiminnan kehittämisen kurssille. Hallituksen sihteeri Anita Vataja kävi lasten
eroryhmän vetäjän koulutuksen (Taikuri).

2.3 Voimaannuttava toiminta
Monet yhdistyksen tilaisuudet ovat kaikille kiinnostuneille avoimia, mutta osa on suunnattu
vain rajatulle ryhmälle. Tilaisuuksia ei voida mainostaa julkisesti kaappausuhan takia.
Viikonlopputilaisuuksista peritään osallistumismaksu, josta voi taloudellisista syistä pyytää
vapautusta.

Vertaistukitilaisuuksina toimivat, kaikille kiinnostuneille avoimet Pulinakerhot kokoontuivat
kahdeksan kertaa, joista yksi oli Loimaalla. Aiheita olivat muun muassa:
Ihmeelliset vuodet (erityislastentarhanopettaja Anita Vataja)
Luova maalaaminen (taideterapeutti Iiris Koskinen)
Vanhemmuuskolmio (toiminnanjohtaja Tarja Räisänen)
Arabialainen kahvi- ja teekulttuuri (Waad Khalil)
Lasten oikeus väkivallattomaan elämään (Love ry:n puheenjohtaja Agneta Ahlqvist)
Lasten vieraannuttamisen vaikutukset (ILA ry:n puheenjohtaja Pekka Pere ja tiedottaja
Juha Järä)

,
Muissa Pulinakerhoissa oli vapaata keskustelua. Pulinakerhojen aikana on järjestetty
lastenhoito. Syyskokouksen jälkeen vietimme pikkujoulua.

Syksyllä aloitti Herttoniemessä uusi, joka toinen lauantai kokoontuva yksinhuoltajien
olohuone, jossa yhdistyksen edustajana on Anna-Maija Tikkanen. Olohuone toimii
yhteistyössä Pienperheyhdistys ry:n ja Päksy ry:n kanssa.

Koko perheen voimaantumisviikonloppu on osoittautunut niin suosituksi ja koettu niin
tärkeäksi tuen ja vertaisuuden lähteeksi perheille, että se järjestettiin jälleen kaksi kertaa,
keväällä Loimaalla ja syksyllä Sipoossa. Kevään teemana oli vanhemmuus ja syksyn
voimauttava valokuva, johon opasti yhteisöpedagogi Annimaria Koivunen. Kesällä oli
tuettu loma Lappajärvellä, vetäjänä yhdistyksen hallituksen jäsen kätilö Leena Kiuru.
Loman teema oli yksinhuoltajan jaksaminen.

Lapsilla oli niin viikonlopuissa kuin Pulinakerhojen aikana ohjattua leikki- ja pelitoimintaa.
Ohjaajat panostavat siihen, että eri-ikäiset ja -taustaiset lapset jakaantuvat tasavertaisiin
ryhmiin ja oppivat ratkaisemaan syntyvät konfliktit saman tien. Kiusaamista ei sallita, ei
myöskään sisäpiirin ryhmiä, jotka estävät muiden osallistumisen peleihinsä ja leikkeihinsä.
Pienimmille lapsille hankitaan aina oma hoitaja, jonka kanssa leikkiä ikätasonsa
mukaisesti.

Huhtikuussa Lasten Päivän Säätiö tarjosi yhdistyksen vähävaraisille jäsenille päivän
Linnanmäellä. Syyskuussa järjestettiin Jyväskylässä 7-12-vuotiaiden lasten
Taikuriviikonloppu, jonka vetivät erityislastentarhanopettaja Anita Vataja ja psykologi
Sirkku Niemelä.

Kaikkiaan yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin oli 329 osallistumiskertaa, joista 146 lasten.
Yli 40 prosenttia osallistujista oli muualta kuin Helsingistä tai Espoosta, joten yhdistyksen
tavoite valtakunnallistua on edennyt. Tapahtumat ja osallistujat on listattu liitteessä 1.

3 Vaikuttaminen, tiedotus ja yhteistyö
Kaapattujen lasten palauttamiseksi tärkeimmät yhteistyötahot ovat oikeusministeriön
kansainvälisen oikeudenhoidon yksikkö ja ulkoasiainministeriön konsuliosasto. Näiden
tahojen kanssa toiminnanjohtaja on tiiviissä yhteistyössä pitkin vuotta. Yhdistys osallistui
konsulipalvelulain uudistamiseen ja antoi oikeusministeriölle lausunnon työryhmän
esityksestä käsittely- ja oikeusastejärjestyksen muuttamisesta rikoksen johdosta
tapahtuvaa luovuttamista ja kansainvälistä perheoikeutta koskevissa asioissa

Kansainvälisenä kadonneiden lasten päivänä 25.5. yhdistyksen vapaaehtoiset jakoivat
ilmapalloja ja tukirahaston kortteja Helsingin keskustassa. Kansainvälisen
vieraannuttamisen vastaisen päivän tapahtumassa Eduskuntatalon portailla 25.4. pitivät
puheenvuoron hallituksen jäsenet Jonna Laitinen ja Julle Tuuliainen sekä toiminnanjohtaja
Tarja Räisänen. Yhdistyksen aloitteesta THL:n Internet-julkaisuun Lastensuojelun
käsikirjaan lisättiin luku lapsikaappauksista.

Syksyllä yhdistys sai paljon mediajulkisuutta kohua herättäneen lapsikaappauksen
yhteydessä niin televisiossa, radiossa kuin muussa mediassa.

Toiminnasta tiedotettiin jäsenille ja yhteistyötahoille kaksi kertaa lähetetyllä vihkomaisella
paperitiedotteella. Lisäksi vuoden aikana lähetettiin useita sähköpostitiedotteita. Yhdistys
välitti tietoa myös yhteistyötahojensa tapahtumista, muun muassa Yhden Vanhemman
Perheiden Liiton, Duon, Päksy ry:n, Miessakkien, Isät Lasten Asialla ILA:n, Kasperin, ja
Neuvokeskuksen.

Kaapatut Lapset ry tiedottaa toiminnastaan ja muusta ajankohtaisesta myös Internetsivujensa kautta. Yhdistyksellä on omat facebook-sivunsa ja toiminnanjohtajalla vielä
omansa, jossa suljetut ryhmät jäsenille ja vertaisille. Syksyllä perustettiin yhdistyksen
Twitter-tili ja aloitettiin blogien kirjoittaminen.

Yhdistys esitteli toimintaansa Vantaalla eroauttamisen tapahtumassa.

4 Hallinto, toimitila ja henkilökunta

Vuoden 2013 syyskokouksessa valittu puheenjohtaja oli Kati Kiirasmaa Porista.
Hallituksen varsinaiset jäsenet olivat Piia Keskinen, Jonna Laitinen ja Anita Vataja
(sihteeri) Espoosta, Leena Kiuru Vantaalta, Maria Lahti (taloudenhoitaja) Paraisilta ja Julle
Tuuliainen (varapuheenjohtaja) Helsingistä. Hallituksen varajäsenet olivat Anu Jouhi
Espoosta ja Virpi Järvenpää Kausalasta. Anu Jouhi ja Piia Keskinen erosivat hallituksen
jäsenyydestä tammikuussa ja Anita Vataja marraskuussa. Virpi Järvenpää siirtyi
varsinaiseksi jäseneksi.

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 6.4. Loimaalla voimaantumisviikonlopun yhteydessä ja
syyskokous 22.11. Toivon Talolla. Kummassakin kokouksessa paikalla oli 10 yhdistyksen
jäsentä. Syyskokouksessa vieraana oli suunnittelija Antero Kupiainen Neuvokeskuksesta.
Sääntömääräisten asioiden lisäksi syyskokous hyväksyi strategian vuosille 2015-2019 ja
kommentoi yhdistyksen toimintalinjaa. Syyskokous valitsi yksimielisesti tulevan vuoden
puheenjohtajaksi Maria Lahden Paraisilta.

Hallitus piti 8 kokousta ja kolme sähköpostikokousta. Koska hallituksessa oli paljon pienten
lasten vanhempia, oli lapsilla mahdollisuus hoitoon kokousten aikana. Toivon Talo pitää
hallitusta kokousten välillä ajan tasalla viikoittaisella lyhyellä raportilla.

Yhdistyksen jäsenistä Anna-Maija Tikkanen toimi yhden Vanhemman Perheiden Liiton
liittohallituksen varajäsenenä ja Ok-opintokeskuksen hallituksen varajäsenenä sekä Heli
Kivelä Ensi- ja turvakotien liiton liittohallituksen varajäsenenä,

Yhdistyksellä oli alkuvuodesta Mielenterveyden Keskusliitolta vuokrattu toimitila Helsingin
Malmilla osoitteessa Malmin Kauppatie 26. Helmikuussa yhdistys vuokrasi tilat
Kalatalouden Keskusliitolta samassa osoitteessa. Uudet tilat ovat pienemmät kuin entiset,
joten myös vuokra halpeni tuntuvasti.

Palveluksessa oli toiminnanjohtaja ja järjestösihteeri, jonka työsuhde päättyi toukokuussa.
Touko-heinäkuun ajan yhdistyksen palveluksessa oli osa-aikaisena opiskelija Mira
Hiltunen, joka hoiti etätyönä lähinnä tiedotusta ja yhdistyksen julkaisujen ja Internet-sivujen
ulkoasun päivittämistä. Elokuun alussa aloitti uusi järjestösihteeri. Sairaslomien ja

järjestösihteerin työsuhteen päättymisen ja uuden perehdytyksen vuoksi yhdistyksen
henkilöresurssit olivat oletettua vähäisemmät.

Yhdistys siirtyi tammikuussa 2014 käyttämään järjestöalan työehtosopimusta.
Toiminnanjohtaja oli Sosiaalialan työnantajat ry:n asiaa käsittelevässä
työsuhdekoulutuksessa.

Yhteydenotoista huolehtivan toiminnanjohtajan jaksamista tuetaan kuukausittaisella
työnohjauksella. Yhdistyksen henkilökunnan työterveydestä huolehti Mehiläinen.
Kilpailutuksen jälkeen uudeksi työterveyshuollon järjestäjäksi valittiin Diacor 1.12.2014
lähtien. Vuoden aikana luotiin Toivon Talon pelisäännöt, jotka ohjaavat sekä henkilöstön
että hallituksen toimintaa.

5. Talous ja tukirahasto
Yhdistyksen varsinaiseen toimintaan kuuluvat avustuksia antavien kaupunkien (Espoo,
Helsinki, Tampere ja Vantaa) osallistujien kulut sekä mahdollisesti eri säätiöiltä saaduilla
avustuksilla toteutettu toiminta. Kuntien avustukset pienenivät vuonna 2014. Helsingin
kaupungilta saatiin 4000 €, Espoon kaupungilta 500 € ja Tampereen kaupungilta 200 €.
Vantaan kaupungilta ei tällä kertaa saatu avustusta. Kaupunkien avustukset olivat
yhteensä 4 700 € (vuonna 2013 6200 €). Muilta tahoilta saadut avustukset olivat Vappu
Jakobssonin rahastolta hallituksen Ruotsin-matkaan (siirtyi vuodelle 2015), Ensi- ja
turvakotien liitolta perheiden tukemiseen ja yksityiseltä avustajalta perheiden
voimaantumiseen. Perheiden osallistumismaksuja saatiin noin 300 €.

Näillä tuotoilla kustannettiin Pulinakerhot ja muut tapahtumat, joihin yllä mainittujen
kaupunkien asukkaat osallistuivat, myös heidän matkakulujaan muualla tapahtuvaan
toimintaan. Kaupunkien avustuksilla maksettiin myös maahanmuuttaja-asiakkaiden
tulkkikuluja sekä asiakasrekisterijärjestelmän kustannukset.

Yhdistyksen yleistoimintaan kuuluvat tuki- ja neuvontapiste Toivon Talon toiminta, hallinto
ja niiden yhteydenottajien aiheuttamat kustannukset, jotka eivät asu yllä mainituissa
kaupungeissa. Suurin rahoittaja on Raha-automaattiyhdistys (106 000 euroa). Muut tuotot

tulevat kirjamyynnistä, toiminnanjohtajan tarjoamasta koulutuksesta ja
osallistumismaksuista. Suurin menoerä ovat henkilöstökulut.

Koska hallituksen jäseniä oli huomattavasti laajemmalta alueelta kuin aiemmin, korjattiin
talousarviota niin, että hallituksen jäsenten matkakorvauksiin lisättiin varoja. Korjattu
talousarvio hyväksyttiin kevätkokouksessa.

Yhdistyksen hallituksen alaisena toimii Kaapatut Lapset ry:n lasten tukirahasto.
Tukirahastolla on rahankeräyslupa, oma pankkitili ja sen talous hoidetaan erillään muusta
yhdistystoiminnasta. Asiamiehenä on toiminnanjohtaja.

Tukirahasto sai tammikuussa uuden rahankeräysluvan, joka on voimassa 30.11.2015 asti.
Lahjoituksia saatiin 592 euroa, josta maksettiin rahankeräyslupa ja myönnettiin yksi
avustus.

6 Toiminnan arviointia
Toimintavuonna 2014 yhdistyksen pääteemana oli kaapattujen, kaappausuhan alla tai
keskellä kansainvälistä huoltokiistaa elävien lasten hyvinvoinnin edistäminen vanhempien
ristiriitojen keskellä. Teemaa edistettiin yhdistyksen tilaisuuksissa, kannanotoissa ja
toiminnanjohtajan kouluttaessa viranomaisia ja opiskelijoita. Kaikissa yhdistyksen
tilaisuuksissa, neuvontatyössä ja Eroneuvossa tuettiin vanhempia näkemään lastensa
todelliset tarpeet ja oikeudet. Myös vertaistukijoita kannustetaan tähän.

Yhdistys pystyi aloittamaan pitkään jäsenten toiveena olleen keskustelupalstan ja sille
löytyi vapaaehtoisia verkkoauttajia. Muutenkin vapaaehtoistyö oli voimissaan ja sitä
tehtiinkin yhdistyksessä jälleen runsaasti. Kaikki suunnitellut tilaisuudet pystyttiin
järjestämään. Keskustelupalsta on hyvä askel kohti aidompaa valtakunnallistumista.
Syyskokouksessa valittiin vuoden 2014 hallitukseen jäseniä muualtakin kuin
pääkaupunkiseudulta. Jäsentapahtumia oli pääkaupunkiseudun lisäksi Hauholla,
Lappeenrannassa ja Tampereella.

Yhdistyksen saama palaute eri tilaisuuksista oli pääsääntöisesti hyvää, koulutuksista ja
neuvontatyöstä erinomaista. Saadut muutosehdotukset on otettu huomioon
mahdollisuuksien mukaan.

Pettymyksiä vuoden aikana olivat antologiahankkeen viivästyminen, Voimaa
vertaisuudesta -projektin ja Taikuriviikonlopun jääminen ilman rahoitusta. Vertaisuuden
kehittäminen on kuitenkin yksi vuoden 2014 panostuskohteista ja Taikuriviikonloppukin
saatiin syksyllä 2014. Antologia on viimeistä artikkelia vaille valmis.

Kaiken kaikkiaan yhdistys voi jälleen kerran olla tyytyväinen kuluneeseen vuoteen. Pienillä
resursseilla olemme saaneet paljon aikaan. Tästä suuri kiitos on aktiivisten vapaaehtoisten
työpanoksen. Tavoitteena yhdistyksessä onkin olla aito kansalaisjärjestö, jossa
henkilökunta on vain toiminnan taustaresursoija.

Vuoden 2012 vuosikertomuksessa todettiin haasteeksi saada lisää vapaaehtoisia
muuhunkin, kuin vertaistukeen. Tähän haasteeseen on voitu vastata. Kahdessa
yhdistyksen kokouksessa, vuosikokous maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa, on
hallituksen jäsenistä äänestetty, koska luottamustehtävät ovat houkutelleet enemmän
ehdokkaita kuin on paikkoja. Kokouksiin on osallistunut 13-19 prosenttia yhdistyksen
jäsenistä. Messuille ja muihin tilaisuuksiin on ollut helppo saada vapaaehtoisia, samoin
mukaan erilaiseen vaikuttamistyöhön.

Kehittämishankkeista kiireisimmäksi katsottiin vertaistukitoiminta ja toiminnan ulottaminen
paremmin koko valtakunnan tasolle, mikä on suuri haaste pienelle yhdistykselle suuressa
maassa. Vuonna 2013 keskustelupalsta Nettiturvakodissa oli suuri askel tähän suuntaan.

Liite 1: Yhdistyksen järjestämät tilaisuudet ja niihin osallistujat 2014
* yhdessä muun järjestäjän kanssa
Paikka
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Loimaa
Loimaa
Loimaa
Helsinki
Helsinki
Sipoo
Sipoo
Helsinki
Helsinki
Lappajärvi
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Sipoo
Helsinki
Helsinki
Vierumäki
Helsinki
Helsinki

Tilaisuus
Luottamushenkilöiden lounas
Pulinakerho*
Pulinakerho
Pulinakerho
Voimaantumisviikonloppu
Pulinakerho
Kevätkokous
Linnanmäkipäivä*
Pulinakerho
Verkkoauttajien koulutus
Vertaisten koulutus
Pulinakerho
Pulinakerho
Tuettuloma*
Strategiapäivä
Pulinakerho
Pulinakerho*
Voimaantumisviikonloppu
Syyskokous
Pikkujoulut
Vertaisten koulutus
Tilinpäätöskoulutus*
Pulinakerho

Muita tapahtumia
Kansainvälinen kadonneiden
Helsinki
lasten päivä

pvm m
n
25.1. 1
8
29.1. 0 11
26.2. 2
4
27.3. 0
4
5.-6.4. 0 12
5.4. 0 10
6.4. 0 10
22.4.s 3 12
29.4. 2
4
10.5. 0
5
10.-11.5. 1 10
26.5. 1
4
17.6. 1
2
20-25.8 1
8
24.8. 2 10
27.8. 1
2
22.9. 10
3
11.-12.10. 0
7
22.11. 3
8
22.11. 2
9
29.-30.11.
7
9.12.
9
29.12.
3
30 154
% 9 47

p t yht. Hki Espoo muu
3 2 14
7
4
3
6 3 20 13
5
2
3 1 10
6
2
2
7
2 1
5
4
1
10 5 27 10
5
12
10 5 25
8
5
12
11 6 27
2
2
23
12 10 37 17
12
8
6
0 0
5
0
1
5
0 0
1
2
2
5 8 24
24
6
1 0
4
0
2
4
1 0
3
0
1
9 1 19
6
3
10
5 3 20
7
6
7
3
2
1
14
1
4
2
8
5 1 13
5
3
5
3 2 16
7
0
4
3 3 17
8
0
9
16
6 3
2
1
4
9
4
5
4
1
1
2
1
94 52 329 120
54 144
44
36
16
44

Neljä vapaaehtoista jakoi ilmapalloja ja kortteja
25.5.

Liite 2: Uudet yhteydenottajat 2014

Uusia yhteydenottajia kaikkiaan

54

Kohteena olevien lasten määrä

65

yhteydenottajista:
naisia
miehiä
maahanmuuttajia
Yhteydenoton aiheista
kaappauksia
Kaappausuhkaa
muuta kv. kiistaa
Kohdemaa
kaappauksissa
Suomi (4)
Englanti
Espanja
Thaimaa
Turkki
Yhdysvallat
tuntematon

36 (67 %)
18 (33 %)
12 (22 %)
10 (19 %)
30 (56 %)
14 (26 %)

Muut kohdemaat
Aasia 6 (Filippiinit, Kiina, Pakistan,
Singapore)
Eurooppa 8 (Belgia, Iso-Britannia,
Espanja, Suomi, Unkari, Venäjä)
Lähi-itä 6 (Iran, Länsiranta, Turkki)
Pohjois-Afrikka 4 (Algeria, Egypti,
Marokko)
Muu Afrikka 5 (Nigeria, Senegal)
Etelä-Amerikka 2 (Chile, Peru)
Pohjois-Amerikka 3 (Kanada,
Yhdysvallat)
Ei tiedossa 9

Liite 3: Toivon Talon yhteydenottotilasto 2014 ja vertailu vuosilta 2008-2014

Yhteydenottotilasto 2014
Yhteydenotot toimistoon
puh asiakas
puh viranomainen
puh muu taho
sp asiakas
sp viranomainen
sp muu taho
Yhteydenotot toimistosta
puh asiakas
puh viranomainen
puh muu taho
sp asiakas
sp viranomainen
sp muu taho
Käynnit toimistolla
asiakas
viranomainen
muu taho
Käynnit muualla
asiakas
viranomainen
muu taho

yht. summa
592
235
19
94
126
29
89
465
112
17
66
136
27
107
144
89
0
55
29
6
4
19
1196

