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Kaapatut Lapset ry:n Verkostoposti 1/2021

Tervetuloa lukemaan Kaapatut Lapset ry:n uudistunutta ajankohtaistiedotetta!
Verkostoposti-tiedotteissa kerromme ajankohtaisista tapahtumistamme ja toiminnastamme
kahdesta kolmeen kertaan vuodessa. Tulevissa tiedotteissa julkaisemme myös tiivistelmiä
oikeustapauksista ja perheiden tarinoista. Tässä vuoden 2021 ensimmäisessä tiedotteessa
kerromme alkaneen vuoden suunnitelmista ja uusista yhteistyömahdollisuuksista. Pääset
myös ensimmäisten joukossa lukemaan tuoreinta Toivo-tiedotuslehteä. 

Vuonna 2020 kehitimme muun muassa verkkoauttamista ja uudistimme nettisivujamme
saavutettavuuden ja helppokäyttöisyyden näkökulmasta. Tiesitkö, että nettisivuiltamme
löytyy tietoa lapsikaappauksista 11 eri kielellä sekä pian myös selkokielellä?

Tätä tiedotetta saa mielellään levittää omissa verkostoissa ja tilata tiedotteen yläkulmasta
löytyvästä napista tai nettisivujemme kautta.

Tule kehittämään kanssamme verkkokoulutusta
ammattilaisille

Vuonna 2021 kehitämme verkkokoulutusta ammattilaisille. Tavoitteenamme on luoda
koulutus, josta ammattilaiset voivat saada perustiedot lapsikaappauksista ja niiden
ennaltaehkäisystä. Koulutus toteutetaan itsenäisenä verkkokoulutuksena, jonka voi
suorittaa omaan tahtiin. Hanketta rahoittaa Alli Paasikiven säätiö. 

Etsimme nyt eri tehtävissä perheiden kanssa toimivia ammattilaisia yhteistyökumppaneiksi
hankkeeseen. Yhteistyökumppaneilta toivomme kommentteja koulutuksen kehittämisen eri
vaiheissa, jotta koulutus saadaan vastaamaan ammattilaisten todellisia tarpeita.
Jos kiinnostuit, ota yhteyttä suunnttelija Hillamariaan (suunnittelija@kaapatutlapset.fi tai
045 855 3055). 

Selvitämme ammattilaisten osaamistarpeita myös kyselyllä. Vastaa kyselyyn ja auta meitä
luomaan hyödyllinen koulutus!  

Varaa tapaaminen videoyhteydellä

Olemme ottaneet käyttöön videovastaanottopalvelun. Palvelun kautta yksityinen
yhteydenottaja voi saada meiltä neuvontaa. Ammattilainen voi puolestaan varata
videovastaanoton asiakastapaamiseen, jos perheessä on tarvetta esimerkiksi arvioida
lapsikaappausuhkaa tai saada toimintaohjeita kaappaustilanteeseen. Tällöin asiakas voi
olla anonyymi, ja me näemme vain hänen kanssaan työskentelevän työntekijän kasvot.

Videovastaanotto on tietoturvallinen tapa järjestää etätapaamisia, ja se on käytössä laajasti
Ensi- ja Turvakotien liiton jäsenyhdistyksissä. Palvelun teknisestä toteutuksesta
vastaa Ninchat. 

Aikoja voit varata ottamalla meihin yhteyttä: 

Toiminnanjohtaja Tarja Räisänen 
044 262 6662
tarja.raisanen@kaapatutlapset.fi

Suunnittelija Hillamaria Tuomi-Mark  
045 855 3055 
suunnittelija@kaapatutlapset.fi 

Kadonneiden lasten päivän seminaari tulee taas
– laita kalenteriin 25.5.

Suosittu ammattilaisseminaarimme saa jatkoa! Järjestämme perheiden kanssa
työskenteleville ammattilaisille suunnatun seminaarin kadonneiden lasten päivänä

25.5.2021 Turussa ja etäyhteydellä. Koronavirustilanteesta riippuen seminaari
voidaan järjestää myös kokonaan etänä. 

Laita päivämäärä jo nyt kalenteriin, ja seuraa tiedotustamme! Tarkka ohjelma
julkaistaan ja ilmoittautuminen käynnistyy noin kaksi kuukautta ennen tapahtumaa. 

Lue uusi Toivo-lehti!

Uusimmasta Toivo-tiedotelehdestämme löydät muun
muassa nämä aiheet: 

Oikeustapaus: lapsen palauttaminen
Yhdysvaltoihin
Vanhemman tarina: sovinto lapsikaappauksen
jälkeen
Vinkkejä lapsen ja vanhemman etätapaamisiin 

Lue näköislehteä täältä!

Kaapatut Lapset ry
Toimintamme auttaa ja tukee kansainvälisen lapsikaappauksen, kaappausuhan tai
vaikean kansainvälisen huoltokiistan kohteena olevia lapsia sekä puolustaa heidän

perus- ja ihmisoikeuksiaan. Yhdistyksen ylläpitämä tuki- ja neuvontapiste Toivon Talo
tiedottaa, neuvoo vanhempia, koordinoi vertaistukea ja järjestää voimaannuttavaa ja

virkistävää toimintaa koko perheelle. 

Kaapatut Lapset ry on perustettu vuonna 1997. Se on Ensi- ja Turvakotien Liitto ry:n,
Yhden Vanhemman Perheiden Liiton ja Kansalaisareenan jäsenjärjestö. Teemme
yhteistyötä Oikeusministeriön, Ulkoasiainministeriön, järjestöjen ja viranomaisten

kesken, sekä kansainvälisesti Missing Children Europe -järjestön kanssa. 

Ota yhteyttä:

Tuki- ja neuvontapiste Toivon Talo
Malmin kauppatie 26, 4.krs

00700 Helsinki
toimisto(at)kaapatutlapset.fi

Tarja Räisänen
Toiminnanjohtaja

tarja.raisanen(at)kaapatutlapset.fi
044 2626 662

Hillamaria Tuomi-Mark
Suunnittelija

suunnittelija(at)kaapatutlapset.fi
045 8553 055

Torsti Henttinen
Järjestösihteeri

toimisto(at)kaapatutlapset.fi
050 339 2421

Henna Kukkonen 
Järjestöavustaja
050 544 2776
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