Kaapatut Lapset ry:n strategia 2020-2024
Kaapatut Lapset ry:n arvot

Luottamuksellisuus

Turvallisuus

Voimme luottaa työntekijöiden ja
vapaaehtoisten vaitioloon, ja siihen,
että jokaisen omia ratkaisuja
kunnioitetaan.

Lapsella on oikeus olla turvallisesti
yhteydessä molempiin vanhempiinsa
ja olla joutumatta lapsikaappauksen,
muun väkivallan tai vainon kohteeksi.

Myötätuntoinen kohtaaminen

Lapsen ääni
Lasta ei pidä vain kuulla, vaan myös
kuunnella hänen kokemuksiaan ja
tunteitaan arvostaen.

Meihin yhteyttä ottava saa neuvoja
ja tukea hänen tilannettaan
ymmärtäen ja ratkaisujaan
kunnioittaen.

Toivo
Rankassakin elämäntilanteessa
piilee toivo.

Arvojen toteuttaminen toiminnassa
Toivo
Miten tämä näkyy? Pidämme TOIVOA yllä kaikkien yhteydenottajiemme elämässä. Tuemme
vanhemman voimavaroja heti vaikean elämäntapahtuman alussa ja jaksamme olla tukena
pitkittyneessä tilanteessa.
Mitä se vaatii? Tarvitsemme sitoutuneita koulutettuja vertaisia ja mahdollisuuksia antaa
pitkäaikaista tukea eri kanavien kautta. Keskitymme auttamaan perheitä, joissa on tapahtunut

lapsikaappaus tai joiden lapset ovat kaappausuhan alla. Olemme mukana vaatimassa ja
toteuttamassa kriisihoitoa lapsikaappauksen kokeneille perheille.

Turvallisuus
Miten tämä näkyy? Kannustamme vanhempia ottamaan huomioon lapsen oikeuden olla
turvallisesti yhteydessä molempiin vanhempiinsa. Tukemalla vanhemmuutta tuemme lasta.
Keskitämme toimintamme vanhempien neuvontaan ja tukeen, koska heidän toimintansa vaikuttaa
eniten lapsiin ja nuoriin. Edesautamme sovinnollisia ratkaisuja. Edistämme myös väkivallatonta ja
vainosta vapaata vanhemmuutta ja lapsuutta.
Mitä se vaatii? Henkilökunnan on pysyttävä asiantuntijoina lapsikaappausasioissa
kouluttautumalla ja seuraamalla alan lainsäädäntöä ja kirjallisuutta. Henkilökunnasta yksi
kouluttautuu lapsikaappaussovittelijaksi. Myös vertaisia koulutetaan ohjaamaan
yhteistyövanhemmuuteen lapselle turvallisella tasolla. Opettelemme ottamaan väkivallan ja
vainon ja niiden seuraukset puheeksi. Kehitämme verkkoauttamista ja verkko-oppimista.

Myötätuntoinen kohtaaminen
Miten tämä näkyy? Kohtaamme jokaisen yhteydenottajan syrjimättä, myötätuntoisesti, mutta
pitäen mielessä omat arvomme ja tarvittaessa pyrkien ohjaamaan niiden noudattamiseen.
Mitä se vaatii? Pidämme arvoja esillä jatkuvasti niin henkilökunnan kun vertaisten ja muiden
vapaaehtoisten tapahtumissa. Luomme hyväksyvän ilmapiirin kaikissa tilaisuuksissamme ja
kohtaamisissamme. Olemme syrjinnästä vapaa alue niin Toivon Talolla kuin koko yhdistyksessäkin.

Lapsen ääni
Miten tämä näkyy? Nostamme kaapattujen lasten kokemukset ja toiveet esille. Tuemme
vanhempia sovintoratkaisuihin, joissa lasta on kuunneltu ja kuultu.
Mitä se vaatii? Koulutamme, neuvomme, valistamme ja opastamme eri toimijoita, jotta yksikään
lapsi ei joutuisi kaapatuksi viranomaistahojen tai vanhemman tietämättömyyden takia. Olemme
mukana Missing Children Europen kampanjoissa, joissa lapsen äänen esiin nostaminen on
pääroolissa. Keräämme kokemuksia ja toiveita niin kaapatuilta lapsilta kuin heidän
vanhemmiltaan.

Luottamuksellisuus
Miten tämä näkyy? Kehitämme luottamuksellisuutta luomalla yhteen kuulumisen, osallisuuden ja
yhteen hiileen puhaltamisen tunnetta.
Mitä se vaatii? Huolehdimme siitä, että koulutus ja tietosuoja-asiat ovat kunnossa. Pidämme
arvojamme esillä kaikessa toiminnassa ja muistutamme niistä niin työntekijöitä, vertaisia,

vapaaehtoisia kuin yhteistyökumppaneita. Vanhempi voi turvallisesti olla yhteydessä yhdistykseen
luottaen vaitioloon ja asiantuntemukseen.

Visio – vuonna 2024…

Yhdistys
Yksilö
Yhdistyksen ja yhteiskunnan toimet ja tuki
auttavat vanhempaa selviämään
traumaattisesta tilanteesta ja toimimaan
lasten parhaaksi ja ymmärtämään sekä
kuuntelemaan aidosti lasta. Yhdistys tarjoaa
tukea kaapattuina olleille lapsille myös
heidän aikuistuttuaan.
Tuki- ja neuvontapiste Toivon Talolta
kaapatun lapsen vanhempi saa intensiivistä
tukea pahimman kriisikauden yli. Tuen ja
neuvonnan avulla sekä vanhemman että
palautetun lapsen hyvinvointi lisääntyy.

Kaapatut Lapset ry on kansallisesti ja
kansainvälisesti yhä tunnustetumpi lasten
oikeuksia puolustava järjestö, joka neuvoo ja
tukee vanhempia, joiden lapsi tai lapset on
kaapattu tai ovat kaappausuhan alla.
Yhdistys on haluttu yhteistyökumppani ja
tunnustettu hyvästä ilmapiiristään. Toivoa
tuova tuki ulottuu maailman ääriin. Toivon
Talo on jokaisen meidän sydämessä, josta
tuki ja myötätunto ulottuvat kaikille toivoa
tarvitseville.
Toivon talo on laajentunut paikaksi, jossa
kaapatun lapsen vanhempi voi fyysisesti
oleilla pahimman kriisin yli henkilökunnan ja
vapaaehtoisten tukemana sekä palata kotiin
vertaistuen kannattelemana.

Yhteiskunta
Niin kaapattujen lasten kuin heidän vanhempiensakin kriisihoito ja
jälkihuolto on kunnossa koko maassa ja pitkittyneen kaappausuhan
aiheuttama trauma tunnistetaan.
Lapsikaappauksia sovitellaan järjestelmällisesti Kaapatut Lapset ry:n ja
muiden Missing Children Europen sovittelijoiden avulla.
Lapsikaappausten määrän kasvu saadaan pysäytettyä tiedon ja
neuvonnan avulla.

