Lastenklinikan lasten lentoretki
Yhdistyksemme jäsen Mikko Möltsi on pitkään viihdyttänyt lelulahjoilla lastenklinikan eri
osastojen lapsia. Vuonna 2013 järjestettiin ensimmäinen lentoretki lapsille ja tästä tuli suuri
menestys, joka inspiroi yrittämään retken järjestämistä toistamiseen. Tavoitteeksi asetettiin kaksi
koneellista. Lennot olivat paikallislentoja Helsingin ympäristössä.
Lentoretki ei olisi ollut mitenkään mahdollista ilman oman jäsenistömme rahallista tukea, koska
ulkopuolista rahoitusta ei voida Lastenklinikoiden Kummien puolesta tämänkaltaisiin
viihdytysprojekteihin saada. Näin ollen lentoretki oli kokonaisuudessaan järjestetty yhteistyössä Dcyhdistyksen ja Helsingin lastenklinikan kanssa. Tarvittavat rahat saatiinkin oman jäsenistön
vapaaehtoisina lahjoituksina täpärästi kokoon. Suurina taustavaikuttajina ja apuna järjestelyissä
toimivat puheenjohtaja Hannu Heilala ja Ahti Pohjonen. Lastenklinikkaa edusti tiedottaja Niina
Kauppinen. Pyrimme saamaan lapsia ilmaan myös vuonna 2015, mutta tämä edellyttää koko
jäsenistön tukea rahallisessa muodossa. Lasten lennätyksestä on tarkoitus tehdä keväänavaus ja
perinne lapsille.
Tällä kerralla aurinkoinen ja helteinen sää suosi 24.5.2014 Malmi Fly In päivän yhteydessä
tapahtuneita kahta lentoa. Lapset saivat yhdistykseltä pienen muiston itselleen ja Mikko oli lisäksi
omalla kustannuksellaan päättänyt muistaa kaikkein pienimpiä osallistujia hankkimalla lentokone
aiheisen lahjan omasta pussistaan. Malmin lentoaseman ystävät antoivat halukkaille hienon
julisteen.
Miehistössä oli kapteeni Pentti Niemi ja purserina toimi Pauli ”Speedy” Fallström, jotka ovatkin
käyneet tervehtimässä lastenklinikan väkeä. Mukana oli myös Lastenklinikan henkilökunnan
edustaja hoitohenkilökunnasta, koska klinikalla lentoretkeä edustanut lastenklinikan tiedottaja Niina
Kauppinen oli estynyt. Lentokauden jälkeen pyrimme lasten lentoretkellä mukana olleiden
miehistön jäsenten ja yhdistyksen edustajien kanssa tekemään vastavierailun lastenklinikalle.
Useimmat lasten isät ja äidit esittivät yhdistyksemme edustajille runsaasti kysymyksiä
toiminnastamme, joihin yhdessä Hannu Heilalan kanssa vastailimme lapsille järjestetyn pienen
tarjoilun yhteydessä, joka olikin tarpeen helteisen sään vuoksi. Samalla osoittautui, että monen
tietämys Malmin lentoaseman historiasta ja merkityksestä on vähäistä.
Monet mukana olleista lapsista ovat olleet pitkään hoidossa rapistuvalla Helsingin lastenklinikalla.
Lentoretkellä oli mukana mm. vaikeaan sydänvikaan apua saanut pieni Martta, pyörätuolilla
kulkeva Peppi sekä syöpää sairastavia lapsia, jotka eivät olleet infektioriskissä ja olivat saaneet
lääkäriltä luvan osallistua. Mukana oli myös kauempaa saapuneita lapsia, koska Helsingissä
hoidetaan koko Suomen kattavasti vaativampia tapauksia. Nämä ovat keskitetty Helsinkiin.
Voidaan sanoa, että elämän poluilla ja taivaalla on monenlaisia pilviä, jotkut näistä ovat sileämpiä,
jotkut rosoisempia ja jotkut hyvin synkän oloisia. Aurinko paistaa toki saaden kaikki pilvet
hohtamaan.
Monien lasten kasvoilta loisti suuri hymy koneen laskeuduttua ja oven avauduttua.
Muutamia lasten ja vanhempien kommentteja:
Kiitos kiltti setä, kun mä pääsin lentämään. Se oli kivaa.
Suuret kiitokset Teille, se oli tasaisempaa kyytiä kuin odotin.
Se oli todellinen Kerran Elämässä elämys, suuret kiitokset teille.

Vielä kerran, suurkiitos tästä. Nämä ovat tärkeitä juttuja lapsille, mutta tällainen koskettaa myös
vanhempia, joku on ajatellut lapsiamme ja haluaa tarjota mahdollisuuden elämyksiin ja irtiottoon
välillä rankastakin arjesta. En tiedä miten kiittäisin.
Suuri kiitos lentomatkasta ja kaikesta ohjauksesta ja neuvoista. Ristjan ei ollut ollut ennen
lentokoneessa joten minä taisin jännittää matkaa enempi kuin Ristjan. Ristjan sanoi matkan aikana
että tämä on kivaa. Itseäni viehätti se vanha kone. Tunnen olevani etuoikeutettu että pääsin siihen
vanhaan DC-3 koneeseen.
Kiitos paljon tästä hienosta mahdollisuudesta päästä lentämään upealla vanhalla koneella! Kaikki
lapset nauttivat kovasti, kameroiden ja puhelimien kamerat kävivät kuumina niin koneen ulko- ja
sisäpuolella. Käytännön järjestelyt oli hoidettu hienosti ja upea ilma kruunasi koko päivän.
Kiitos siis paljon, tämä oli todella hieno kokemus meille kaikille!
Koneessa oleva kuplaikkuna oli lasten mieleen, sillä siitä näkee ulos koko kyljen ja voi tavallaan
kurkistaa ulos. Lapset pääsivät myös kurkistamaan ohjaamoon. Tunnelmat koneessa olivatkin
iloisen innostuneita niin lasten kuin vanhempien keskuudessa, joista Pauli Fallström piti huolen.
Muutamia lapsia oli mukana ilman vanhempiaan mahdollistaen näin useamman lapsen
mukaantulon. Kuuliaisesti lapset noudattivat Paulin ohjeita matka sujui hyvin.

