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Rekisterinpitäjät 
  

 
Pelastakaa Lapset ry (Y-tunnus: 0116788-1) ja kukin paikallisyhdistys* 

oman jäsenrekisterinsä osalta 
PL 95, Koskelantie 38 
00601 Helsinki 
Puh. 010 843 5000 

 

 
Rekisterin nimi 

 

 
Pelastakaa Lapset ry:n asiakasrekisteri (jäsenyyteen, asiakkuuteen tai 

muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri)   

 
Rekisteriasioista vastaava 

henkilö  

 
Risto Aro 

Pelastakaa Lapset ry 

Puh. 010 843 5000 

risto.aro@pelastakaalapset.fi  
 

 
Rekisterin käyttötarkoitus 

 
Rekisterin käyttötarkoituksena on jäsenyyden, asiakassuhteen ja muun asiallisen 

yhteyden hoitaminen, ylläpitäminen, analysointi ja kehittäminen, kuten  

 jäsenyystietojen ja jäsenyyden ylläpito, mukaan lukien jäsenviestintä 

 kummien, kuukausilahjoittajien ja muiden lahjoittajien tietojen ylläpito 

ja lahjoittajasuhteen hoitaminen ja kehittäminen (mukaan lukien 

Toivekauppatoiminta) 

 Pelastakaa Lapset ry:n lehti- tai uutiskirjetilauksen toimittaminen ja 

tilaajatietojen ylläpito 

 verkkokaupasta ostettujen tuotteiden toimittaminen ja verkkokauppa-

asiakkuuden hoitaminen 

 rekisterinpitäjän palveluiden tai tapahtumien toteuttaminen 

 asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvä viestintä, jota 

voidaan toteuttaa myös sähköisesti  

 

Lisäksi rekisterissä käsiteltäviä tietoja voidaan käyttää Pelastakaa Lapset ry:n ja 

sen paikallisyhdistysten toiminnan ja palvelujen analysointiin ja kehittämiseen, 

mielipide- ja markkinatutkimukseen sekä markkinointiin, mukaan lukien 

suoramarkkinointi sekä markkinoinnin kohdentaminen rekisteröityä 

kiinnostavaksi profiloinnin perusteella.  

 

Rekisterinpitäjät voivat käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä eri 

toimenpiteiden toteuttamiseksi (esimerkiksi suoramarkkinointi tai lehden 

lähettäminen). Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi osa tiedoista voi 

fyysisesti sijaita rekisterinpitäjien alihankkijoiden palvelimilla tai laitteilla. 

 
Rekisterin tietosisältö  
 

 

 

Rekisteriin voidaan tallentaa kaikista rekisteröidyistä seuraavia tieto ja 

tietotyyppejä: 
- etu- ja sukunimi 

- asiakasnumero 
- yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) 

- kieli  
- sukupuoli  
- syntymäaika 
- rekisteröidyn ammatti, titteli tai asema organisaatiossa 
- suoramarkkinointiluvat ja -kiellot  
- rekisteröityyn kohdistetut asiakasviestintä- tai 

suoramarkkinointitoimenpiteet sekä tiedot siitä, miten rekisteröity 

on niitä hyödyntänyt 

- rekisteröidyn mahdollisesti ilmoittamat kiinnostustiedot 
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- asiallisen yhteyden peruste, kuten lehden tilaamista koskevat tiedot  

 
Paikallisyhdistysten jäsenistä voidaan käsitellä edellä mainittujen, kaikista 

rekisteröidyistä käsiteltävien tietojen lisäksi seuraavia tietoja ja tietotyyppejä: 
- jäsenyyden alkamis- ja päättymistiedot 
- jäsenyyden tyyppi ja jäsenyyteen liittyvät palkitsemistiedot 
- tieto mahdollisesta luottamustoimesta paikallisyhdistyksessä  

 

Kummeista, kuukausilahjoittajista ja muista lahjoittajista voidaan käsitellä edellä 

mainittujen, kaikista rekisteröidyistä käsiteltävien perustietojen lisäksi seuraavia 

tietoja ja tietotyyppejä: 
- lahjoitussuhteen alkamis- ja päättymistiedot 

- lahjoittamista koskevat tiedot, kuten lahjoitettava summa ja päivä, 

jolloin lahjoitus annetaan, mahdollinen kohde, johon lahjoitusvarat 

käytetään jne. 

- pankkitilitieto säännöllisten lahjoittajien osalta, verkkolaskuosoite 
 
Verkkokauppa-asiakkaista, lehden tilaajista tai muista rekisterinpitäjän palveluja 

hyödyntäneistä voidaan käsitellä edellä mainittujen, kaikista rekisteröidyistä 

käsiteltävien perustietojen lisäksi seuraavia tietoja ja tietotyyppejä: 

 toimitus- ja maksutapaa koskevat tiedot, mukaan lukien 

toimitusosoite tai lehden saajan nimi (jos eri kuin tilaajan tiedot) 

 maksamiseen, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot 

verkkokaupassa tehdyistä ostoista tuoteryhmä- tai tuotetasolla  

 rekisterinpitäjän palveluiden tai tapahtumien hyödyntämiseen 

liittyvät tiedot, kuten tapahtumaan osallistumistiedot   

 reklamaatiot ja palautteet sekä muu asiakasviestintä 

 
Säännönmukaiset tietolähteet   
 
 

 
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan pääasiassa rekisteröidyltä itseltään 

jäsenyys- tai asiakkuussuhteen tai muun asiallisen yhteyden alkaessa tai sen 

aikana. Tietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Pelastakaa Lapset ry:n muista 

rekistereistä sekä henkilötietopalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, 

kuten väestötietojärjestelmästä ja muista vastaavista rekistereistä.  

 

 

 
Säännönmukaiset tietojen 

luovutukset ja tietojen siirto 

EU:n tai Euroopan 

talousalueen ulkopuolelle 
 

 

 

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille kolmansille 

osapuolille. Asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen rekisteröidyn lain 

sallimat henkilötiedot voidaan siirtää Pelastakaa Lapset ry:n 

suoramarkkinointirekisteriin, ellei rekisteröity ole sitä kieltänyt.  

 

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos 

siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle olisi henkilötietojen käsittelyn 

tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen 

kannalta tarpeellista, noudatettaisiin siirrossa henkilötietolainsäädännön 

vaatimuksia. 

 

 

Tietojen korjaaminen  

 
Rekisterissä olevat, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, 

puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oikaistaan, poistetaan tai täydennetään 

rekisterinpitäjän toimesta oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. 

Rekisteröity voi pyytää tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. 
 

 
Rekisterin suojauksen 

periaatteet 

 
Rekisterin sisältämiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Sähköisesti 

käsiteltävät rekisterin tiedot on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta 
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palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Manuaalinen aineisto säilytetään 

lukituissa tiloissa.  
 
Rekisteriä käyttävät ainoastaan ne rekisterinpitäjien tai niiden lukuun toimivien 

yritysten henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterinpitäjien 

organisaatioon kuuluvilla henkilöillä on rekisteriin henkilökohtainen 

käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. 

Paikallisyhdistyksellä on pääsy omaan jäsenrekisteriinsä, jonka rekisterinpitäjä 

paikallisyhdistys on. 
 

 

Kielto-oikeus 

 
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely 

suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja 

mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. 
 

 

Rekisteröidyn 

tarkastusoikeus 

 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot 

ja saada niistä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. 

Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä yllä 

mainittuun rekisteriasioista vastaavaan henkilöön. Tarkastuspyynnön tulee olla 

kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu. Vaihtoehtoisesti tarkastuspyynnön voi 

tehdä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. 
 

 

* 

Anjalankosken Pelastakaa Lapset ry 

Asikkalan Pelastakaa Lapset ry 

Askolan Pelastakaa Lapset ry 

Espoon Pelastakaa Lapset ry 

Euran Pelastakaa Lapset ry 

Forssan Pelastakaa Lapset ry 

Haminan Pelastakaa Lapset ry 

Helsingin Pelastakaa Lapset ry 

Hirvensalmen Pelastakaa Lapset ry 

Huittisten Pelastakaa Lapset ry 

Hyvinkään Pelastakaa Lapset ry 

Iisalmen Pelastakaa Lapset ry 

Iitin Pelastakaa Lapset ry 

Imatran seudun Pelastakaa Lapset ry 

Joensuun Pelastakaa Lapset ry 

Joutsenon Pelastakaa Lapset ry 

Jyväskylän Pelastakaa Lapset ry 

Jämsän seudun Pelastakaa Lapset ry 

Kajaanin Pelastakaa Lapset ry 

Kangasniemen Pelastakaa Lapset ry 

Kankaanpään Pelastakaa Lapset ry 

Kauhavan Pelastakaa Lapset ry 

Kemin Pelastakaa Lapset ry 

Kemijärven Pelastakaa Lapset ry 

Kempeleen Pelastakaa Lapset ry 

Kerimäen Pelastakaa Lapset ry 

Kesälahden Pelastakaa Lapset ry 

Keuruun Pelastakaa Lapset ry 

Kiteen Pelastakaa Lapset ry 

Kokkolan Pelastakaa Lapset ry 

Kosken Tl Pelastakaa Lapset ry 

http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/anjalankosken-pelastakaa-lapset-/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/asikkalan-pelastakaa-lapset-ry/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/askolan-pelastakaa-lapset-ry/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/espoon-pelastakaa-lapset-ry/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/euran-pelastakaa-lapset-ry/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/forssan-pelastakaa-lapset-ry/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/haminan-pelastakaa-lapset-ry/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/helsingin-pelastakaa-lapset-ry/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/hirvensalmen-pelastakaa-lapset-r/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/huittisten-pelastakaa-lapset-ry/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/hyvinkaan-pelastakaa-lapset-ry/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/iisalmen-pelastakaa-lapset-ry/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/iitin-pelastakaa-lapset-ry/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/imatran-seudun-pelastakaa-lapset/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/joensuun-pelastakaa-lapset-ry/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/joutsenon-pelastakaa-lapset-ry/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/jyvaskylan-pelastakaa-lapset-ry/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/jamsan-seudun-pelastakaa-lapset-/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/kajaanin-pelastakaa-lapset-ry/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/kangasniemen-pelastakaa-lapset-r/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/kankaanpaan-pelastakaa-lapset-ry/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/kauhavan-pelastakaa-lapset-ry/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/kemin-pelastakaa-lapset-ry/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/kemijarven-pelastakaa-lapset-ry/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/kempeleen-pelastakaa-lapset-ry/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/kerimaen-pelastakaa-lapset-ry/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/kesalahden-pelastakaa-lapset-ry/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/keuruun-pelastakaa-lapset-ry/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/kiteen-pelastakaa-lapset-ry/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/kokkolan-pelastakaa-lapset-ry/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/kosken-pelastakaa-lapset-ry/
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Kotkan Pelastakaa Lapset ry 

Kouvolan Pelastakaa Lapset ry 

Kuopion Pelastakaa Lapset ry 

Kärkölän Pelastakaa Lapset ry 

Lahden Pelastakaa Lapset ry 

Lappeenrannan Pelastakaa Lapset ry 

Lapin (Rauma) Pelastakaa Lapset ry 

Lapuan Pelastakaa Lapset ry 

Lieksan Pelastakaa Lapset ry 

Lohjan Pelastakaa Lapset ry  

Lopen Pelastakaa Lapset ry 

Mikkelin Pelastakaa Lapset ry 

Muhoksen Pelastakaa Lapset ry 

Naantalin Pelastakaa Lapset ry 

Nivalan Pelastakaa Lapset ry 

Nurmeksen Pelastakaa Lapset ry 

Oriveden Pelastakaa Lapset ry 

Oulun Pelastakaa Lapset ry 

Oulun Pelastakaa Lapset - Nuoret ry 

Paimion Pelastakaa Lapset ry 

Parikkalan Pelastakaa Lapset ry 

Pieksämäen Pelastakaa Lapset ry 

Pielaveden Pelastakaa Lapset ry 

Porin Pelastakaa Lapset ry 

Porvoon Pelastakaa Lapset ry 

Pääkaupunkiseudun Pelastakaa Lapset - Nuoret ry 

Raahen Pelastakaa Lapset ry 

Raision Pelastakaa Lapset ry 

Rauman Pelastakaa Lapset ry 

Rädda Barnen i Vasa 

Salon Pelastakaa Lapset ry 

Savonlinnan Pelastakaa Lapset ry 

Savonrannan Pelastakaa Lapset ry 

Seinäjoen Pelastakaa Lapset ry 

Siikajoen Pelastakaa Lapset ry 

Sotkamon Pelastakaa Lapset ry 

Tampereen Pelastakaa Lapset ry 

Tornion Pelastakaa Lapset ry 

Turun Pelastakaa Lapset ry 

Tuusulan Pelastakaa Lapset ry 

Vaasan Pelastakaa Lapset ry 

Valkeakosken Pelastakaa Lapset ry 

Vantaan Pelastakaa Lapset ry 

Varkauden Pelastakaa Lapset ry 

Vihdin Pelastakaa Lapset ry 

Virtain Pelastakaa Lapset ry 

Ylistaron Pelastakaa Lapset ry 

Ylivieskan Pelastakaa Lapset ry 

http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/kotkan-pelastakaa-lapset-ry/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/kouvolan-pelastakaa-lapset-ry/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/kuopion-pelastakaa-lapset-ry/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/karkolan-pelastakaa-lapset-ry/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/lahden-pelastakaa-lapset-ry/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/lappeenrannan-pelastakaa-lapset-/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/lapin-pelastakaa-lapset-ry/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/lapuan-pelastakaa-lapset-ry/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/lieksan-pelastakaa-lapset-ry/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/lohjan-pelastakaa-lapset-ry/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/lopen-pelastakaa-lapset-ry/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/mikkelin-pelastakaa-lapset-ry/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/muhoksen-pelastakaa-lapset-ry/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/naantalin-pelastakaa-lapset-ry/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/nivalan-pelastakaa-lapset-ry/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/nurmeksen-pelastakaa-lapset-ry/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/oriveden-pelastakaa-lapset-ry/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/oulun-pelastakaa-lapset-ry/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/oulun-pelastakaa-lapset-nuoret-r/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/paimion-pelastakaa-lapset-ry/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/parikkalan-pelastakaa-lapset-ry/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/pieksamaen-pelastakaa-lapset-ry/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/pielaveden-pelastakaa-lapset-ry/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/porin-pelastakaa-lapset-ry/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/porvoon-pelastakaa-lapset-ry/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/paakaupunkiseudun-pelastakaa-lap/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/raahen-pelastakaa-lapset-ry/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/raision-pelastakaa-lapset-ry/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/rauman-pelastakaa-lapset-ry/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/radda-barnen-i-vasa/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/salon-pelastakaa-lapset-ry/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/savonlinnan-pelastakaa-lapset-ry/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/savonrannan-pelastakaa-lapset-ry/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/seinajoen-pelastakaa-lapset-ry/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/siikajoen-pelastakaa-lapset-ry/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/sotkamon-pelastakaa-lapset-ry/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/tampereen-pelastakaa-lapset-ry/
https://pelastakaalapset-fi.directo.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/tornion-pelastakaa-lapset-ry/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/turun-pelastakaa-lapset-ry/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/tuusulan-pelastakaa-lapset-ry/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/vaasan-pelastakaa-lapset-ry/
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