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Flybe laskee lasten lentolippujen hintoja 

Joulukuussa Flybe panostaa lapsiin. Lapset saavat Flyben lentolipuista jatkossa 33 

prosentin alennuksen. Lisäksi lentoyhtiö osallistuu uuden lastensairaalan 

rakentamiseen. Flyben asiakkaat voivat vaikuttaa lahjoitettavaan summaan. 

Flybe muistaa tänä jouluna lapsia ja lapsiperheitä. Flyben teettämän tutkimuksen 

mukaan joka toisella suomalaisella (48 %) on toisella paikkakunnalla asuvia sukulaisia 

ja ystäviä, joita haluttaisiin tavata useammin, jos heidän luokseen pääsisi 

matkustamaan nopeammin 1 . Vastauksena suomalaisten toiveeseen Flybe tekee 

lapsiperheiden matkustamisesta kotimaassa entistä edullisempaa ja sujuvampaa. 

Kaikki 2–11-vuotiaat matkustavat Flyben lennoilla joulukuun alusta lähtien 33 prosentin 

alennuksella aikuisen verottoman lentolipun hinnasta.  

Flybe haastaa asiakkaat mukaan lastensairaalalahjoitukseen 

Flybe osallistuu uuden lastensairaalan rahoittamiseen joulukuussa järjestettävällä 

kampanjalla. Asiakkailla on suora mahdollisuus vaikuttaa lahjoitettavaan summaan, 

sillä joulukuun aikana jokaisesta Flyben Facebook-sivun uudesta tykkäyksestä 

lahjoitetaan euro uuden lastensairaalan hyväksi. Lisäksi lennoilla myydyistä lasten 

puuhakirjoista lahjoitetaan niin ikään euro uuden sairaalan rakennushankkeeseen.  

Rahalahjoituksen lisäksi Flybe jakaa tietoa uudesta lastensairaalahankkeesta lennoilla 

ja Facebook-sivullaan osoitteessa facebook.com/FlybeFinland. Lentoyhtiö myös 

auttaa uuden lastensairaalan tukiyhdistyksen toimintaa lahjoittamalla yhdistyksen 

toimijoiden käyttöön lentolippuja, jotta he pääsevät kertomaan tärkeää viestiään 

ympäri Suomen.  

”Haluamme olla mukana rakentamassa paremmin toimivaa Suomea. Hyvä 

lastensairaala on äärimmäisen tärkeä osa toimivaa yhteiskuntaa. Kattavat 

lentoyhteydet ovat myös osa merkittävää infrastruktuuria, jotta ihmiset pääsevät 

                                                 
1
 Flybe Finlandin tammikuussa 2013 teettämässä tutkimuksessa tutkittiin tilastollisesti edustavassa 

online-paneelissa suomalaisten kaukosuhteita. Tutkimukseen osallistui 1029 suomalaista, ja sen 

toteutti tutkimuspalveluyritys Cint. 

https://www.facebook.com/FlybeFinland


liikkumaan pitkien välimatkojen Suomessa. Flybe tarjoaakin sujuvat yhteydet pitkien 

välimatkojen päästä lastensairaalaan. Haastamme nyt kaikki matkustajamme 

mukaan hyvään työhön sairaiden lasten hyväksi”, rohkaisee Flyben 

markkinointipäällikkö Tytti Haaga. 
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Lisätietoja ja haastattelutiedustelut: 

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

 

Uusi lastenalennus koskee kaikkia lippuluokkia ja on voimassa toistaiseksi. Yksin 

matkustavien 5–11-vuotiaiden lipun hintaan lisätään palvelumaksu. Liput ovat 

varattavissa osoitteesta www.flybe.fi. 

 

Uusi lastensairaala: 

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 192 reittiä.   

mailto:flybemediadesk@miltton.fi
http://www.flybe.fi/
http://www.uusilastensairaala2017.fi/

