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Flybe lahjoittaa uudelle lastensairaalalle 7 220 euroa 

Yhteistyötä lastensairaalahankkeen kanssa jatketaan lahjoittamalla lentolippuja ja 

organisoimalla henkilökunnan sisäinen keräys. 

Flybe haastoi joulukuussa asiakkaansa osallistumaan uuden lastensairaalan 

rakentamistalkoisiin. Asiakkailla oli suora mahdollisuus vaikuttaa lastensairaalalle 

lahjoitettavaan summaan, sillä jokaisesta Flyben Facebook-sivun uudesta 

tykkäyksestä kilahti joulukuun ajan euro kassaan uuden lastensairaalan hyväksi. Lisäksi 

jokaisesta Flyben lennolla myydystä lasten puuhakirjasta lahjoitettiin niin ikään euro 

keräykseen. 

Kaiken kaikkiaan uusia tykkäyksiä kertyi kunnioitettavat 6 763 kappaletta ja 

puuhakirjoja myytiin kuukauden aikana huimat 457 kappaletta. Flybe onkin ylpeä 

saadessaan luovuttaa 7 220 euron rahalahjoituksen uudelle lastensairaalalle. 

”Seurasimme jännityksellä päivittäin kasvavaa tykkäyksien määrää. Olemme erittäin 

tyytyväisiä kertyneeseen loppusummaan sekä tietysti hyvän asian puolesta toimiviin 

asiakkaisiimme. On hienoa päästä todistamaan, miten pienillä teoilla voidaan saada 

aikaan suuria asioita”, iloitsee Flyben markkinointipäällikkö Tytti Haaga. 

Flybe jatkaa yhteistyötä lastensairaalahankkeen kanssa myös vuonna 2014 

lahjoittamalla uuden lastensairaalan tukiyhdistyksen toimijoiden käyttöön lentolippuja, 

jotta he pääsevät kertomaan tärkeää viestiään ympäri Suomen. Lisäksi Flyben 

henkilökunta organisoi alkuvuodesta sisäisen keräyksen, jotta kaikilla yhtiön yli 700 

työntekijällä olisi mahdollisuus päästä antamaan oma panoksensa rakennustalkoisiin.  

- 

Lisätietoja ja haastattelutiedustelut: 

Flybe Media Desk, 040 450 9490, flybemediadesk@miltton.fi 

 

Uusi lastensairaala: 

mailto:flybemediadesk@miltton.fi


Helsingin Meilahteen on päätetty rakentaa uusi lastensairaala, joka korvaa 

Lastenklinikan ja Lastenlinnan vanhentuneet tilat. Uudessa lastensairaalassa 

hoidetaan vaikeasti sairaita lapsia ympäri Suomen. Uusi Lastensairaala 2017 -

hankkeen tukiyhdistys on aloittanut varainhankinnan uuden valtakunnallisen 

lastensairaalan rakennuttamiseksi. Tavoitteena on kerätä 30 miljoonaa euroa 

lahjoituksina yrityksiltä ja yksityisiltä henkilöiltä. Lahjoituksien avulla Helsinkiin nousee 

uusi, lasten erikoissairaanhoitoon keskittynyt huippuyksikkö vuoteen 2017 mennessä. 

www.uusilastensairaala2017.fi  

 

Flybe Finland 

 on Flyben ja Finnairin yhteisyritys. Flybella on yrityksessä 60 prosentin 

omistusosuus. 

 on Suomen suurin kotimaan lentoliikenteen operoija. Yhtiöllä on 10 omaa 

reittiä Baltiassa ja Pohjoismaissa ja se operoi merkittävää osaa Finnairin 

Euroopan ja Suomen lennoista. 

 lentää 14 ATR-konetta ja 14 Embraer E170-/E190-konetta. 

 on merkittävä ilmailualan työllistäjä Suomessa: noin 700 työntekijää Helsinki-

Vantaalla ja Seinäjoella. 

 tarjoaa korkealaatuisia alueellisia lentoja mahdollistaen liike- ja vapaa-ajan 

matkustajien matkustamisen edullisemmin kuin koskaan ennen. 

 on osa Euroopan johtavaa alueellista lentoyhtiötä Flybea, joka lentää 15 

maassa yhteensä 180 reittiä.  

 

http://www.uusilastensairaala2017.fi/

