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Ahvenanmaan saaristolle oma lentokone: ForÅL 

Flyben lentokoneen nimeämiskilpailuun Ahvenanmaan saariston kunniaksi saapui 1 295 

nimiehdotusta 

 

Flybe, Euroopan johtava alueellinen lentoyhtiö, käynnisti viime ystävänpäivänä kuukauden 

mittaisen lentokoneen nimeämiskilpailun Ahvenanmaan saariston kunniaksi.  Yhteistyössä 

Visit Ålandin, Ahvenanmaan matkailualan virallisen jäsenjärjestön, kanssa järjestettyyn 

kilpailuun saapui 1 295 nimiehdotusta, jotka kuvastivat luovalla tavalla osallistujien 

kiintymystä saaristoon sekä heidän tietämystään alueen historiasta ja perinteistä. 

Tasokkaan kilpailun voitti lopulta tukholmalainen Gabrielle van der Wal omaperäisellä 

nimiehdotuksella ForÅL.  

 

”ForÅL on ainutlaatuinen ja kansainvälinen nimi, jossa on hauskasti leikitelty ruotsin ja 

englannin kielellä. Flyben edulliset lennot ovat kaikkien saatavilla, ja tänä talvena 

Ahvenanmaalle ja sieltä muualle maailmaan matkustavien määrä onkin noussut yli 

neljänneksellä. Flybe iloitsee, että on voinut näin osaltaan edistää Ahvenanmaan 

matkailun kasvua. Kirjain Å myös tuo helposti mieleen saariston ruotsinkielisen nimen 

Åland”, kilpailun tuomaristoon kuuluva Flybe Europen kaupallinen johtaja Fred Kochak 

perustelee valintaa.  

 

Fred Kochakin lisäksi kilpailun tuomareina toimivat Visit Ålandin toimitusjohtaja Annica 

Jansson ja Finavian Maarianhaminan lentokentän lentoasemajohtaja Tanja Sabel.  

Tuomariston päätös oli vaikea, mutta lopulta voittaja valittiin yksimielisesti. 

 

Voittanut nimi maalattiin Flyben koneen kylkeen ja paljastettiin tänään juhlallisin menoin 

Maarianhaminan lentoasemalla. Kilpailun voittaja sai palkinnoksi kuusi meno-paluulentoa 

valitsemilleen Flyben reiteille.  

 

 



”Ehdotin nimeä ForÅL, koska sillä on useita merkityksiä. Se voi tarkoittaa ’kaikille’, mutta 

toisaalta myös ’Ahvenanmaalle’. Lisäksi Å-kirjain on ainutlaatuinen samalla tapaa kuin 

Ahvenanmaa on ainutlaatuinen saari”, kertoo kilpailun voittaja Gabrielle van der Wal 

nimiehdotuksestaan.  

 

Flybe lentää kesäkaudella jopa 11 viikoittaista lentoa Maarianhaminan ja Helsingin välillä. 

Yhdensuuntaisten lentojen hinnat alkavat 25 eurosta. 

 

Lisätietoja: 

Flybe Media Desk, 040 450 9490, flybemediadesk(a)miltton.fi 

 

Lyhyesti Flybesta: 

 Flybe on Euroopan johtava alueellinen lentoyhtiö. Se lentää 18 maassa yhteensä 204 

reittiä operoiden 96 lentokentältä, joista 36 sijaitsee Iso-Britanniassa ja 60 muualla 

Euroopassa * (Kaikki myynnissä olevat reitit, maaliskuu 2012–lokakuu 2012).   

 Flybe on Iso-Britannian suosituin kotimainen lentoyhtiö. Sen matkustajamäärät Lontoon 

Gatwickin lentokentällä ylittävät kilpailijoiden matkustajaluvut, ja se lentää neljä kertaa 

enemmän kotimaanlentoja kuin mikään muu lentoyhtiö.* (CAA:n tilastot, 2011) 

 Flybe listautui Lontoon pörssiin joulukuussa 2010. 

 Palkintoja:  

 2011 Amerikkalainen Aviation Week -julkaisu palkitsi Flyben hallituksen 

puheenjohtajan, toimitusjohtaja Jim Frenchin Commercial Air Transport -

palkinnolla ja kutsui hänet Iso-Britannian matkailualan parhaimmistoa 

esittelevään Hall Of Fameen. 

 2011 Flybe palkittiin toistamiseen Best Short-Haul Airline -palkinnolla Business 

Travel Awards -kilpailussa. 

 2010 Yhtiö palkittiin sekä Best Short-Haul Airline -palkinnolla että Best 

Environmental Airline -palkinnolla Business Travel Awards -kilpailussa. 

 Flybe perusti elokuussa 2011 Finnairin kanssa yhteisyrityksen, joka hankki omistukseensa 

Finnish Commuter Airlinesin. Flybella on uudessa yrityksessä 60 prosentin omistusosuus. 

 Flybe solmi codeshare-sopimuksen Air Francen kanssa heinäkuussa 2010. 

 Flybe tilasi Embraerilta 140 Embraer 175 - ja E-family -konetta heinäkuussa 2010. 

Ensimmäinen kone-erä saapui joulukuussa 2011.  



 Flybe on suurin säännöllisiä reittejä lentävä lentoyhtiö Belfastin, Birminghamin, Cardiffin, 

Exeterin, Mansaaren, Manchesterin, Manstonin, Newquayn ja Southamptonin kentillä 

(CAA:n tilastot, tammikuu 2012). 

 Flyben 12 miljoonaa puntaa maksanut koulutuskeskus Exeterissä valmistui maaliskuussa 

2011. 

 Flybe lanseerasi ilmailualan ensimmäisen ympäristöohjelman vuonna 2007.  

 Flybe perusti ensimmäisenä halpalentoyhtiönä Iso-Britanniassa kanta-asiakasohjelman 

Rewards4all, joka on avoin kaikille matkustajille. 

 Flybe allekirjoitti merkittävän franchising-sopimuksen skotlantilaisen alueellisen 

lentoyhtiön Loganairin kanssa maaliskuussa 2008. Sopimus oli ensimmäinen laatuaan 

halpalentoyhtiöille.  

 

* 30 reitillä ja 11 lentokentällä Flyben lentopalvelut tuottaa sen franchising-kumppani 

Loganair. 

 

 
 
 


