Vuosikertomus vuodelta 2018
Hyväksytty kevätkokouksessa 5.5.2019
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1. Yleistä
Kaapatut Lapset ry on vuonna 1997 perustettu valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka
tarjoaa vertaistukea ja voimaannuttavaa toimintaa lapsikaappauksen kokeneille ja sen
uhan alla tai keskellä kansainvälistä huoltokiistaa eläville perheille sekä neuvoo
vanhempia näissä tilanteissa. Olemme Ensi- ja turvakotien liiton (ETKL), Yhden
Vanhemman Perheiden Liiton (YVPL, Kansalaisareenan ja Missing Children Europe
(MCE) jäsen. Pääasiallinen rahoituksemme tulee Veikkaus Oy:ltä.
Meillä on Helsingin Malmilla tuki- ja neuvontapiste Toivon Talo, jossa työskentelivät
kokopäiväiset toiminnanjohtaja sekä kansalaistoiminnan ja viestinnän suunnittelija (helmimaaliskuu ja elokuusta lähtien) sekä osa-aikainen toimistosihteeri. Tärkeimmän tuen
yhteydenottajille tarjoavat vapaaehtoiset vertaiset.
Strategian mukaan vuoden pääteemana olivat lapset ja nuoret. Aloitimme nuorten oman
toimintaryhmän perustamisen. Lisäksi veimme verkkoauttamista eteenpäin.
Vuoden lopussa meillä oli 105 jäsentä. Vapaaehtoistyötä yhdistyksessä tehtiin 3767 tuntia.
Vuoden suurimmat ilonaiheet
Nuorten toiminta lähti innokkaaseen alkuun.
Koulutetut verkkoauttajat
Uudet aiesopimukset
Poliisi on ottanut käyttöönsä laatimamme listan lapsikaappausuhan tunnistamisesta
.
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2. Tuki- ja neuvontapiste Toivon Talon vuosi
Tuki- ja neuvontapiste Toivon Talon keskeisiä tehtäviä ovat neuvominen, tiedotus,
yhteistyö eri tahojen kanssa, vertaistuen koordinointi sekä jäsenperheiden syrjäytymistä
ehkäisevän ja heitä voimaannuttavan toiminnan järjestäminen.
2.1 Toivon Talon henkilökunta
Koko vuoden 2018 Toivon Talolla työskentelivät toiminnanjohtaja Tarja Räisänen ja osaaikainen toimistosihteeri Sonja Saikkonen. Kansalaistoiminnan ja viestinnän suunnittelijoita
ehti vuoden aikana olla kolme: Päivi Marin vaihtoi tammikuussa muihin tehtäviin, hänen
tilalleen tullut Julia Iinatti siirtyi huhtikuun alussa muihin tehtäviin ja elokuussa aloitti
Hillamaria Tuomi-Mark. Lisäksi yhdistyksen perustajajäsen Minna Lilja oli Toivon Talolla
työkokeilussa joulukuun. Kokeilu jatkuu vuonna 2019.
Henkilökunta osallistui aktiivisesti sekä ETKL:n järjestämään koulutukseen, että
pääkaupungin ja Uudenmaan Lape-kehittämisohjelman eroauttamisen työkokouksiin ja
aloitti päivystykset Espoon Eron ensiapupisteessä. Vuonna 2019 he päivystävät myös
Helsingissä ja Vantaalla. Toiminnanjohtajamme aloitteesta päivystystä kehitetään niin, että
sitä voidaan tehdä myös puhelimitse.
Suunnittelijat ovat olleet aktiivisia sekä Pakolaisavun vetämässä Veto-verkostossa että
Kansalaisareenan koordinoimassa Valikko-verkostossa. Lisäksi he osallistuivat Ensi- ja
turvakotien liiton kansalaistoiminnan kehittäjien palavereihin.
Toiminnanjohtaja suoritti järjestöjohdon erityistutkinnon ensimmäisen osan (johtajana
toimiminen) ja saa koulutuksensa päätökseen keväällä 2019. Elokuussa aloittanut
suunnittelija kävi Nuorten Akatemian järjestämän Mahis-koulutuksen nuorten oman
toiminnan kehittämiseksi.
Toivon Talolla ohjattiin kahta korkeakoulutasoista opinnäytetyötä. Opinnäytetyöt
julkaistaan yhdistyksen Internet-sivuilla.
2.2 Työ yhteydenottajien kanssa
Uusia yhteydenottajia vuonna 2018 oli 81. Yhteydenotot koskivat 114 lasta.
Yhteydenotoista 72 prosentissa oli kyse äidin asiasta ja 28 prosentissa isän asiasta.
Maahanmuuttajia oli yhteydenottajista kolmannes. Saamme olla tyytyväisiä, että he ovat
löytäneet meidät. Toisaalta kasvava maahanmuuttajien osuus tietää enemmän työtä
Toivon Talolla, koska maahanmuuttajat tarvitsevat usein enemmän neuvoja myös
perusasioissa, kuten suomalaisen yhteiskunnan toiminnassa. Kasvavaan tuen tarpeeseen
vastaamme aloittamalla tiiviimmän yhteistyön Pakolaisapu ry:n Veto-verkoston kanssa
vuonna 2019.
Kaikkiaan Toivon Talon neuvonta kosketti 110 perhettä, joista 12 muun tahon
työntekijöiden kautta (sosiaalityöntekijät, vastaanottokeskukset, toiset järjestöt, koulujen
henkilökunta, tapaamispaikat).
Uusista yhteydenotoista 28 prosenttia koski lapsikaappausta ja 72 prosenttia
kaappausuhkaa tai muuta kansainvälistä lapsikiistaa. Yhä voimme ylpeänä todeta, että
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yhtään niistä lapsista, joiden vanhempi on ottanut yhteyttä Kaapatut Lapset ry:hyn
kaappausuhan synnyttyä, ei ole kaapattu. Neuvontamme ja tukemme on siis auttanut.
Muutama yhteydenotto koski kotimaisia huoltokiistoja, jolloin ohjasimme yhteydenottajan
muiden järjestöjen tai viranomaisten avun piiriin. Ilman neuvontaa ja tukea ei ketään jätetä.
Liitteessä 1 on tilasto uusista yhteydenotoista vuosina 2009–2018.
Toivon Talolla oli lapsikaappauksiin, niiden uhkaan tai muihin kansainvälisiin lapsiasioihin
liittyviä yhteydenottoja vuonna 2018 yhteensä 1228, joka on selvästi vähemmän kuin
aiempina vuosina. Tähän heijastuu se, että henkilökunnan vajausten vuoksi Toivon Talolta
ei ehditty pitää yhtä ahkerasti yhteyttä kuin aiemmin. Myös vierailuja tehtiin vähemmän.
Toivon Talolla kävi 36 vierasta ja henkilökunta tapasi 101 henkilöä henkilökohtaisesti eri
tilaisuuksissa. Lisäksi tavoitimme satoja eroperheiden kanssa työskenteleviä ammattilaisia
Erofoorumissa, Valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä ja Lapen tilaisuuksissa.
Kolme neljästä Toivon Taloon yhteyttä ottaneista oli vanhempia tai isovanhempia. Muista
yhteydenotoista 6 prosenttia oli viranomaisia ja loput muita tahoja, kuten asianajajat,
muiden järjestöjen työntekijät, toimittajat ja vertaiset.
Kaikkiaan Toivon Talon neuvonnan piirissä oli 110 perhettä. Tämän lisäksi on perheitä,
jotka osallistuivat tapahtumiin tai saivat tukea vertaisen kautta.
Varsinkin maahanmuuttajat tarvitsisivat enemmän tukea muun muassa poliisin luona
asioimiseen. He kiittävät sitä, että mukana on suomalainen asiantuntija. Myös poliisi on
kokenut, että ammattilaisen mukana olo auttaa asioiden selvittelyssä. Tähän tulee jatkossa
panostaa, mutta nykyisillä resursseilla ei henkilökunta pysty kaikkeen tukeen. Näihin
tilanteisiin on hyvä kouluttaa vapaehtoisia tukihenkilöitä esimerkiksi yhteistyössä muiden
järjestöjen kanssa kuten Rikosuhripäivystys. Myös yhdistyksen omille vapaaehtoisille
tullaan jatkossa antamaan koulutusta tällaiseen toimintaan yhteistyössä Familia ry:n
kanssa.
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3. Toiminta
Kaapatut Lapset ry on ainoa taho Suomessa, joka tarjoaa sekä vertaistukea että
maksutonta matalan kynnyksen neuvontaa kohdeperheille ja heitä auttaville
ammattilaisille, kuten sosiaaliviranomaiset ja vastaanottokeskusten työntekijät.
Viranomaiset näkevät usein vain pienen osan tilanteesta oman ammattinsa kautta.
Kriisissä olevat perheet kaipaavat yhtä paikkaa, josta saada neuvoja prosessin eri
vaiheissa sekä samalla tukea jaksamiseen.
Yksittäisiltä yhteydenottajilta saatua palautetta:
”Olen saanut niin paljon tukea teiltä vuosien mittaan.”
”Olen itse saanut tukea ja haluan nyt tukea muita.”
”Tämä yhdistys on ollut minulle tärkeä tekijä jaksamisessa.”
”Pidän niin mielelläni yhteyttä yhdistykseen, saan aina lohtua sieltä.”
”Puhelu helpotti oloani, kiitos. Nyt tiedän miten jatkaa.”
”Suuret kiitokset, sain paljon ajatuksia ja puhuminen helpotti tosi paljon.”
”Kyllä helpotti, kun joku uskoo minua.”
”Nämä keskustelut ovat antaneet minulle voimia pyrkiä yhteistyöhön expuolison kanssa.”
Palautetta yhdistyksen tilaisuuksista:
”Todella mahtava viikonloppu. Haluan todella kiittää hoitavasta ja tukeaantavasta tapahtumasta.”
”Ehdottomasti yksi ikimuistoisimmista viikonlopuista.”
”Tunnen olevani levännyt.”
”Vertaistuki olisi päässyt vielä suuremmaksi, jos leiri olisi kestänyt sen
yhden yön lisää. Hetki enemmän "lämpenemistä" uusille ihmisille. Muutoin
juttelut olivat kyllä hyviä.”
Yhdistyksen järjestämistä viikonlopputapahtumista ja lyhyemmistä tilaisuuksista, kuten
keskusteluilloista, kerättiin kirjallista palautetta numeroarvosanoilla ja avoimin kysymyksin.
Lisäksi otettiin vastaan suullista palautetta tapahtumien aikana ja jälkeen. Palautetta
pyydettiin omilla lomakkeillaan sekä lapsilta että aikuisilta. Molempien ikäryhmien antaman
palautteen perusteella tapahtumat olivat onnistuneita. Palautteessa kiinnitettiin huomiota
esimerkiksi osallistujien kokemaan voimaantumiseen ja heidän saamaansa vertaistukeen,
sekä tapahtumajärjestelyihin ja -paikkaan.
Kun asteikkona käytettiin numeroita 1 - 5 siten, että 1 tarkoitti huonoa ja 5 kiitettävää tai
erinomaista, niin kaikkien viikonlopputapahtumien yhteenlaskettu keskiarvo oli aikuisten
palautteen mukaan 4,2, mitä voidaan pitää hyvänä. Lisäksi Vertaisten virkistysristeilyn
yleisarvosana oli 9 asteikolla 4-10.
Palautteissa esitettiin myös kehitysehdotuksia esimerkiksi viikonloppujen aikataulujen ja
paikkojen suhteen. Myös lasten palaute oli varsin hyvää.
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Yhdistyksen internet-sivustolla käyntikertoja vuonna 2018 oli 4527 ja eri sivuston sivuilla
näyttökertoja yhteensä 9236. Eniten vierailuja sivuilla tuli Suomesta (n. 78 % vierailuista
sivustolla), mutta sivuilla vierailtiin melko usein myös ulkomailta käsin (n. 22 % käynneistä
sivustolla).
Facebookissa yhdistyksen sivulla on 600 tykkääjää. Instagramissa yhdistyksellä on 179 ja
Twitterissä 256 seuraajaa. (Tilanne 25.3.2019.)
Yhdistyksen omiin tapahtumiin oli kaikkiaan 158 osallistumiskertaa, joista aikuisten
osallistumiskertoja oli 91 (58 %) ja lasten 67 (42 %). Tapahtumiin osallistujia oli yhteensä
83 eri henkilöä, joista lasten ja aikuisten määrät olivat lähes tasan: 42 aikuista ja 41 lasta.
Aikuisosallistujista naisia oli 35 (83 %) ja miehiä 7 (17 %). Lapsista tyttöjä oli 21 ja poikia
20. Eniten osallistujia oli ikäryhmässä 30-62 vuotta (yhteensä 40 hlö, 48 %), seuraavaksi
eniten ikäryhmässä 7-17 vuotta (30 hlö, 36 %).
Liitteessä 2 on esitelty tapahtumat vuonna 2018.
3.1. Verkostoitumalla vaikuttaminen
Sosiaalityöntekijöitä kohtasimme muun muassa Erofoorumissa, Lapsi- ja perhepalveluiden
muutosohjelman tapahtumissa ja valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä. Verkostoituminen
ja yhteistyö tuottavat pienelle järjestölle näkyvyyttä, luotettavuutta ja erilaisia yhteistyön ja
vaikuttamisen mahdollisuuksia.
Uudet yhteistyösopimukset solmimme Familia ry:n, al-Birr Lähimmäisavun ja Pakolaisavun
Veto-verkoston kanssa. Yhteistyötä olimme toki tehneet aiemminkin, mutta nyt
strukturoimme sen tarkemmin. Meiltä pyydettiin puheenvuoro Isät lasten asialla ry:n
järjestämään kansainvälisen vieraannuttamisen vastaisen päivän tapahtumaan 25.4.
Yhteistyö myös tämän järjestön kanssa on tiivistä.
Missing Children Europen kautta saimme verkostoomme yhä enemmän kansainvälisiä
järjestöjä. Toiminnanjohtaja osallistui järjestön vuosikokoukseen Brysselissä lokakuussa.
Olemme järjestön toinen suomalaisjäsen, ensimmäinen on Lasten perusoikeuksien tuki ry,
jonka kanssa meillä on tiivistä yhteistyötä.
Jatkoimme yhteistyötä myös YVPL:n koordinoiman VeNyvä-hankkeen kanssa, jonka
ohjausryhmässä toiminnanjohtaja on. Olemme mukana myös ETKL:n Vaikuttavuus esiin hankkeessa.
Viranomaisyhteistyössä tärkeimmät kumppanit ovat oikeusministeriön ja
ulkoasiainministeriön kansainvälisiä perheasioita hoitavat lakimiehet, lapsiasiainvaltuutettu
sekä lastensuojelun viranomaiset ja lastenvalvojat. Viimeksi mainittuja tapasimme
monessa eri tilaisuudessa. Loimme uusia suhteita Keskusrikospoliisiin ja
Rajavartiolaitokseen. Poliisi on ottanut käyttöönsä kehittämämme listan lapsikaappausten
uhkatekijöistä.
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3.2. Vertaisuuden vahvana pitäminen ja kehittäminen
Tärkeimmän tuen yhteydenottajille tarjoavat vapaaehtoiset vertaiset. Järjestimme heille
virkistys- ja kehittämismatkan huhtikuussa ja verkkoauttamiskoulutuksen marraskuussa.
Viimeksi mainittu järjestettiin Vappu Jakobssonin rahaston tuella.
Koulutusten välillä täytimme vertaisten tiedonsaantitarvetta muutaman kerran vuodessa
ilmestyvällä Vertaispostilla. Heidän jaksamistaan tuemme omalla Facebook-ryhmällä.
Saimme heille kaksi koulutettua vapaaehtoista työnohjaajaa.
Vapaaehtoiset vertaiset, joita on 31, tarjosivat tukea yhteensä 1031 tuntia ja lisäksi hoitivat
puhelinpäivystyksen viikonloppuisin ja juhlapyhinä. Yhdistyksen koulutetut Eroneuvovapaaehtoiset antoivat panoksensa Familia ry:n järjestämiin Eroneuvoihin. Koska Familia
ry on aloittanut monikulttuuristen perheiden erotyön, olemme keskittyneet entistä
enemmän lapsikaappauksiin ja niiden ehkäisyyn.
3.3. Perheiden voimaannuttaminen
Kaapattujen lasten perheiden tuen tarve ei pääty lapsen palauttamiseen, vaan
huoltokiusaaminen ja kaappauksesta toipuminen voivat kestää vuosikausia.
Lapsikaappauksen kokeneisiin perheisiin nähden moninkertainen määrä perheitä elää
kaappausuhan alla tai keskellä kansainvälistä huoltokiistaa, ja ne tarvitsevat usein myös
pitkäaikaista tukea eroprosessin eri vaiheissa. Tilanne jatkuu yleensä välillä rauhoittuen ja
välillä aktivoituen, kunnes lapsi on kyllin vanha päättämään itse asioistaan.
Olemme voineet tarjota kaikille vertaistukea haluaville yhteydenottajille vähintään yhden
vertaisen, johon he pitävät yhteyttä puhelimitse, sähköpostein tai sosiaalisen median
kautta. Uusia henkilökohtaisia vertaissuhteita solmittiin 19. Lisäksi perustettiin yksi uusi
Facebook-ryhmä ja yksi Facebookin Messengerissä toimiva vertaisryhmä. Monet
tukisuhteet aiemmilta vuosilta jatkuvat.
Järjestimme kaksi voimaantumisviikonloppua, joista toinen oli lapsikaappauksen kokeneille
perheille. Kesällä oli tuettu loma Nurmijärvellä ja siellä vapaaehtoinen vetäjämme. Sinne
järjestimme myös lastenhoitajan Tradekan tuella.
Kokosimme vanhempia kahteen keskustelutilaisuuteen yhteistyössä Familia ry:n kanssa.
Lisäksi oli Perheen voimavararepputapahtuma yhteistyössä YVPL:n kanssa.
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Asianajotoimisto Krogerus lahjoitti pääkaupunkiseudulla asuville lastenelokuvanäytöksen
ja elokuvalippuja lähetettäväksi muualla maassa asuville jäsenperheille. Lasten Päivän
Säätiö tarjosi jäsenperheille vapaalippuja Linnanmäelle.
Yhdistyksen vapaaehtoiset jatkoivat puhelinpäivystystä niin, että tukea tarvitsevat
vanhemmat saivat sitä myös viikonloppuisin ja juhlapyhinä.
3.4. Muu vapaaehtoistyö
Valtaosa vapaaehtoisistamme on vertaisia, joiden jaksamisen huolehtimisesta on jo yllä.
Vertaisuus edellyttää omia kokemuksia lapsikaappauksesta tai ainakin kansainvälisestä
huoltokiistasta, joten heitä voi rekrytoida vain yhdistyksen yhteydenottajista.
Kaksi yhdistyksen vapaaehtoista osallistui ETKL:n järjestämään kiittämisviikonloppuun
koulutuskeskus Sopukassa Sipoossa.
Muita vapaaehtoisia kuin vertaisia meillä on 17. He toimivat vuonna 2018 muun muassa
verkkoauttamisen parissa, kaapattujen lasten tukirahaston vapaaehtoisina
varainhankinnan parissa, tapahtumavapaaehtoisina, perheen arkea tukevana
perhekamuna ja muissa, vapaaehtoisen oman osaamisen perusteella räätälöidyissä
tehtävissä (esim. työnohjauksen tarjoaminen vertaisille, graafinen suunnittelu).
3.5. Lasten ja nuorten toiminta
Nuorten toiminnalle saatiin uutta potkua, kun hallitus perusti nuorisotyöryhmän ja
yhteistyömme VeNyvä-hankkeen kanssa tiivistyi. Saimme nopeasti mukaan 15
innostunutta nuorta, joille järjestettiin ensimmäinen oma viikonloppu joulukuussa Espoon
Kaisankodissa. VeNyvä-hankkeen kanssa yhteistyössä järjestetty viikonloppu sisälsi
nuorille yhteistä, ryhmäytymiseen ja tunnetaitoihin liittyvää toiminnallista tekemistä sekä
Toivon Talon nuorten toiminnan suunnittelua. Vanhemmat saivat samana viikonloppuna
käsitellä murrosikäisen vanhemmuutta NNKY ry:n Kamalat äidit -toiminnan menetelmin.
Vuonna 2019 nuoret hakevat Mahis-rahoitusta omalle toiminnalleen, jota toki yhdistyskin
tukee.
Kaikissa tilaisuuksissamme lukuun ottamatta vapaaehtoisten virkistysviikonloppua
järjestämme lastenhoidon.
3.6. Vertailu toimintasuunnitelmaan
Poikkeamat toimintasuunnitelmasta johtuivat pääosin yhdistyksestä riippumattomista
syistä. Opinnäytetöitä ohjasimme vain kahta, sillä kolmannen suunnitellun opinnäytetyön
opettajaohjaaja ei hyväksynyt opiskelijan aihetta.
Suunnittelijoiden tiheän vaihtumisen vuoksi jäivät lasten eroryhmät ja osa muista
tapahtumista toteutumatta, mutta niitä alettiin jatkaa syksyllä ja vuonna 2019. Vertaisten
henkisen tuen kurssi muuttui verkkoauttamisen kehittämiseksi. Emme katsoneet
tarpeelliseksi kouluttaa uusia Eroneuvo-vapaaehtoisia, sillä Familia ry aloitti eroperhetyön
ja koulutti vapaaehtoisia. Meidän vapaaehtoisemme lupautuivat mukaan Familia ry:n
tilaisuuksiin. Pääkaupunkiseudulla on turha kilpailla samoista osallistujista. Yhteistyömme
Familia ry:n eroperhetyön kanssa on tiivistä.
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Ehkä harmittavin poikkeama suunnitelmasta on projekti-idean kaatuminen. Hallitus oli
asettanut projektin ehdoksi sen, että Familia ry lähtee siihen mukaan. Familia ry:n
henkilöstövaihdosten myötä heidän kiinnostuksensa siirtyi toisenlaiseen projektiin, jolle
alettiin etsiä opiskelijaa tekijäksi vuonna 2019. Siinä kartoitetaan maahanmuuttajien syitä
hakeutua lasten kanssa pois Suomesta. Kansanvalistusseura on saanut
projektirahoituksen
ulkosuomalaisten informointiin, joten pyrimme yhteistyöhön sen kanssa. Tarvittaessa
haemme omaa projektirahoitusta nuorten oppaan kehittämiseen.
4. Vaikuttaminen ja viestintä
Kaikissa kontakteissa viranomaisiin yhdistyksen edustajat tuovat esiin kaapattujen lasten
perheiden asiaa, samoin kuin kaappausuhan vähentämistä. Annoimme lausuntomme sekä
lakiluonnokseen lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta että konsulipalvelulain
uudistamiseen.
Hallituksen jäsenen Julle Tuuliaisen aloitteesta keräsimme vuonna 2008 yli 700 nimeä
aloitteeseen Euroopan neuvostolle lapsikaappausuhkarekisterin luomiseksi Schengenrajoille. MEP Piia Kauppi teki puolestamme asiasta kyselyn Euroopan parlamentille.
Seuraavana vuonna Tarja Halonen mainitsi eräässä haastattelussa asian etenevän.
Muutama vuosi sitten pääsimme erikoishaastatteluun lapsikaappausten ehkäisemiseksi
EU:ssa. Vuonna 2018 Euroopan neuvosto päätti, että SIS-lainsäädäntöön lisätään pykälä,
jonka mukaan akuutissa ja konkreettisessa lapsikaappausuhassa lapsi voidaan ilmoittaa
hälytysjärjestelmään. Euroopan parlamentti on lausunut, että samanlainen hälytys koskisi
myös muita tapauksia, joissa lapsi voisi joutua rikoksen uhriksi, kuten solmimaan avioliiton
alaikäisenä.
Osallistuimme toimintamme kannalta tärkeisiin keskusteluihin ja esittelimme toimintaamme
Erofoorumissa, Maailma kylässä -festivaaleilla, Valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä ja
Turun maahanmuuttoyksikön työkokouksessa.
Kansainvälisen kadonneiden lasten päivän 25.5. tiedotteemme levisi laajasti
valtakunnallisessa ja paikallisissa medioissa. Ylen dokumenttielokuvien ohjaaja Kati
Juurrus jatkoi elokuvan tekemistä eräästä isästä, jonka lapsi kaapattiin Irakiin vuonna
2017. Elokuva esitetään televisiossa 4.4.2019.
Missing Children Europen jäsenyyden ansiosta saimme viestimme esiin myös Euroopan
laajuisesti.
Kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä paperitiedotteemme Toivo toimitettiin jäsenille ja
yhteistyötahoille. Jokainen jäsen sai ETKL:n Enska-lehden ja YVPL:n Muuttuva perhe lehden ja niissä Toivon Talo tiedotti yhdistyksen asioista. Tiedotimme omista ja
yhteistyökumppaniemme tapahtumista myös sähköpostitse kuukausitiedottein. Vertaiset
saivat tietoa ja oppia myös Vertaispostin kautta.
Meillä on kattavat kotisivut ja ajankohtaisista asioista tiedotamme myös Facebookissa,
Instagramissa ja Twitterissä.

9

Yhdistyksen yleisellä Facebook-sivustolla jaetaan yleistä materiaalia. Toivon Talon
Facebook-sivulla on suljetut ja salaiset ryhmät vertaisille, jäsenille, vapaaehtoisille ja
tuelle. Olemme alkaneet rekrytoida somekummeja jakamaan materiaaliamme.
5. Hallinto, toimitila ja talous
Hallinnosta vastaa hallitus, johon puheenjohtajan lisäksi kuului kuusi jäsentä ja kaksi
varajäsentä. Kevätkokous täydensi hallitusta kevään aikana eronneiden hallituksen
jäsenen ja varajäsenen osalta. Syksyllä erosi neljä hallituksen jäsentä, mukaan lukien
puheenjohtaja. Hallitus oli kuitenkin toimintakykyinen ja päätösvaltainen, joten
syyskokouksen osallistujat päättivät, että se jatkaa vuoden loppuun vetäjänään
varapuheenjohtaja. Syyskokouksessa päätettiin myös, että vuoden 2018 toiminnasta
tehdään toiminnantarkastus.
Vuoden 2017 syyskokous valitsi seuraavan vuoden puheenjohtajaksi Maria Lahden
Paraisilta. Hän erosi tehtävästään marraskuussa. Puheenjohtajan tehtäviä hoiti sen
jälkeen varapuheenjohtaja Virpi Järvenpää Paraisilta.
Muut hallitukseen valitut olivat Minna Husu Vantaalta, Tommi Kuisma Kirkkonummelta,
Nita Karlsson Turusta (taloudenhoitaja), Riku Cavadas Kaipainen, (Helsinki, erosi
tammikuussa, tilalle valittiin kevätkokouksessa Susanna Reijonen Kuopiosta, erosi
marraskuussa), Marjo Koivuaho Tampereelta (sihteeri, erosi marraskuussa). Varajäseniksi
valittiin varalle Roope Mänttäri Mikkelistä sekä Nora Sayyad Turusta (erosi huhtikuussa,
tilalle kevätkokouksessa Tanja-Tuulia Tuominen Helsingistä, erosi marraskuussa).
Puheenjohtaja Maria Lahti edusti meitä ETKL:n liittokokouksessa. Edustajanamme siellä
jatkoi Heli Kivelä. Puheenjohtaja Lahti ja sihteeri Koivuaho osallistuivat YVPL:n
liittokokoukseen. Jälkimmäinen valittiin liittohallitukseen. Ennestään siellä edustivat meitä
Anna-Maija Tikkanen sekä hallituksen jäsen Susanna Reijonen.
Hallitus kokoontui kuusi kertaa ja piti viisi sähköpostikokousta.
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 20.5. Toivon Talolla ja siihen osallistui 15 jäsentä.
Kokouksessa olivat vierailijoina ETKL:n pääsihteeri Riitta Särkelä ja järjestöpäällikkö
Katariina Suomu. Ensin mainittu toimi kokouksen puheenjohtajana. Ennen kokousta
jäsenillä oli tilaisuus suunnitella seuraavaa vuotta.
Syyskokous pidettiin 24.11. Toivon Talolla ja siihen osallistui 10 jäsentä. Puheenjohtajana
toimi Tommi Kuisma.
Työntekijät antavat viikoittain hallitukselle raportin ajankohtaisista asioista.
Toimitilamme on vuokrattu Kalatalouden Keskusliitolta. Työterveydestä huolehti
Terveystalo. Olemme Hyvinvointialan liiton jäsen.
Toukokuussa 2017 STEA teki yhdistyksessä tarkastuksen ja loppuvuodesta saimme
tarkastusraportin, jossa annettiin ohjeita toiminnan ja raportoinnin kehittämiseen. Ne on
otettu käyttöön vuonna 2018.
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6. Kaapatut Lapset ry:n lasten tukirahasto
Vuonna 2007 perustettu lasten tukirahasto sai kertomusvuoden aikana avustuksia 310
euroa. Vuoden alussa astui voimaan uusi rahankeräyslupa, jonka hinta vei kaikki saadut
avustukset.
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Liite 1: Uusia yhteydenottajia vuosittain 2009-2018
yhteydenottajista
kaikki kaappaus

muu

isiä

äitejä maahanmuuttajia

2009

55

17

38

16

39

9

2010

56

17

39

17

39

14

2011

59

13

46

19

40

12

2012

62

16

46

23

39

15

2013

44

5

39

14

30

10

2014

54

11

43

18

36

12

2015

69

11

58

24

45

10

2016

65

14

51

16

49

23

2017

69

14

55

21

48

31

2018

81

23

58

23

58

27

614

141

473

191

423

163

100

23,0

77,0

31,1

68,9

26,5

%

Vuosina 2009-2018 yhdistyksestä on pyydetty neuvoja ja/tai tukea yhteensä 614
tapaukseen, joissa on ollut kyse
- lapsikaappauksista: 23%
- muu lapsiin liittyvä kv-asia: 77 %
Yhteydenotossa on ollut kyse
- äidin asiasta: 69 %
- isän asiasta: 32 %
Yhteydenotto on koskenut maahanmuuttajaa 26,5% tapauksista.
Vuonna 2018 sekä kaappauksissa että muissa asioissa kärkimaa oli Irak.
Valtaosassa uusia yhteydenottoja yhteydenottaja on ollut vanhempi itse. Joskus yhteyttä
ottaa hänen sukulaisensa tai ystävänsä. Maahanmuuttajien asiassa yhteyttä ottaa usein
myös joku maahanmuuttoviranomainen tai muissa järjestöissä työskentelevä.
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Liite 2: Tapahtumat ja osallistumiskerrat v. 2018
OMAT TAPAHTUMAT *=yhteistyössä järjestettyjä
Tapahtuman nimi

Paikka

pvm

Voimaantumisviikonloppu, Kellokosken Juhlatalo
Pulinakerho, Toivon Talo
Vertaisten virkistys- ja koulutusristeily
Kevätkokous, Toivon Talo

Tuusula
Helsinki
Tallinna
Helsinki

6.-7.1.
27.3.
7.-8.4.
20.5.

4
4
8
13

Tuettu loma, Lomakoti Kotoranta
Voimaantumisviikonloppu, Kurssikeskus Högsand
Keskusteluilta, Toivon Talo
Verkkoauttamiskoulutus, Kokoushotelli Sofia, Vuosaari

Nurmijärvi
Lappohja
Helsinki
Helsinki

1.-6.7.
25.-26.8.
18.10.
10.-11.11.

7
12
4
11

Syyskokous, Toivon Talo
Nuorten viikonloppu, VeNyvä-pop up *
Voimavarareppu-tapaaminen

Helsinki
Espoo
Helsinki

24.11.
1.-2.12.
12.12.

6
10
3
82

2
1

MUIDEN TAPAHTUMAT, JOIHIN VÄLITIMME OSALLISTUJIA
Leffa (Coco)
Helsinki
Linnanmäki
Helsinki

naisia

14.4.
29.4.

MESSUOSALLISTUMISET

Paikka

pvm

Lape&LSKL: yhdistysten esittäytymistapahtuma
Jääpuistossa
Erofoorumi
Maailma kylässä
Valtakunnalliset lastensuojelupäivät

Helsinki
Helsinki
Helsinki
Turku

12.2.
22.3.
26.-27.5.
25.-26.9.

13

miehiä lapsia yht. Helsinki Vantaa Espoo Tampere Muu Suomi
2

3
7

9
11
8
15

6
11
5
5

19
30
4
17

9

8
19 30
4
7
67 158

8
13

1
3

24
29

33
45

21

4

53

78

2
12
18
2

4

3
1
1

2
6

2

1

7
19
4
6

4

3
6

7
5

3

8

3
23
7
96

1
2

1
2

3
3

9

16

2

37

