Moi
Retki oli todella mieluisa sekä isälle että pojalle. Varsinkin Hemmolle tilaisuus oli ainutlaatuinen
koska ei ainakaan toistaiseksi voida mennä paineistettuun lentokoneeseen. Kaikki yhdistyksen
ihmiset olivat mukavia ja Mikolla oli selkeät sävelet ja ohjeet tapahtumaan liittyen. Toivottavasti
Malmin kohtaloa ei ole vielä sinetöity ja toimintaa voidaan jatkaa siellä tulevaisuudessakin.
Hemmon kommentit:
Retki oli tosi kiva ja oli kivaa päästä lentokoneen kyytiin. Uudestaankin haluaisin kyytiin. Parhaiten
jäi mieleen se kun pääsi katsomaan ohjaamoa. DC-3 on tosi hieno.
Liitteenä vielä kuva matkustajasta.
Kiitos vielä kertaalleen.
Terveisin:
Alpo & Hemmo L

Hei,
Kiitos tuhannesti lentoretkestä! Se oli elämys meidän 10-vuotiaalle leukemiasta toipumassa olevalle
tytölle kuten myös hänen isälleen. Kiitos paljon myös Kympin lapsille järjestetyistä juoma- ja
sämpylätarjoiluista. Mielenkiintoista oli myös nähdä muita lentokoneita lähietäisyydeltä sekä
vanhoja autoja.
Meidän 10-vuotiaan tytön kommentteja lentoretkestä: "Kivaa, hauskaa, jännittävää."
Aurinkoista kesää!
Terveisin,
Sanna M

Moro,
ollaan vihdoin kotiuduttu reissusta. Reissu oli meille kiva - erityisesti lapsille. Edellisiltana
kerrottiin Viljamille (2v 5kk), että lähdetään reissuun Helsinkiin katsomaan lentokoneita. Vastaus
oli: "Nips näyte, pipi tulee". Onneksi reissu oli tällä kertaa erilainen - ensimmäinen Viljamin
pidempi matka sairaalan ulkopuolella. Eveliina oli odottanut lentoa jo pitkään ja pienen jännityksen
kanssa sekin meni hyvin. Viljamin sairastelun johdosta meidän menemiset on kovin rajoittunutta.
Massatapahtumiin emme voi osallistua normaalin perheen tavoin. Toiseksi, viime kesän, syksyn ja
alkutalven lastenklinikalla asuminen verottaa vieläkin voimavaroja siten, ettei me omin voimin
pystytä suunnittelemaan mitään matkoja. Kiitos DC-yhdistykselle tarjoamastanne mahdollisuudesta
repäistä meidän perhe edes hetkeksi tästä arjen härdellistä ulos!
Tiedämme, että yhdistyksen toiminta on voittoa tavoittelematon ja perustuu vapaaehtoistoimintaan.
Emme halua vataanottaa matka-avustusta laisinkaan, mutta toivoisimme että kyseinen rahasumma
menisi jollakin tavalla lasten hyväksi - ehkä ensi vuoden tapahtuman järjestämiseen ;)
Yt
Markus H

Moikka!
El ipalautetta lentoretkestä. Vähän oli huonot ohjeet kuinka piti ilmottautua ja siinä tuli sähläystä.
Mutta lapsi tykkäsi kovasti. Kneessa pelotti niin ettei juttua tullut mutta puhetta on riittäny lennosta
sen jälkeen. innoissaan odotettiin tapahtumaa ja hyvin se lopulta meni
Kiia K

Hei,
Kiitos paljon mahtavasta kokemuksesta!
Itse lentotilanteessa jännitys tuntui olevan meillä ainakin tytöllä varsin pinnassa, mutta kun jälleen
päästiin tukevasti maanpinnalle ja asiaa oli ehditty hiukan jo sulatella, tuntui kokemus olleen
mieleinen myös Iinalle. Meillä ainakin tuntui harmittavan kovasti se, että miehistön esittely meni
vähän ohi ympäröivästä hälystä johtuen ja muutenkin heidän historiansa olisi ilmeisesti kiinnostanut
enemmänkin. Jatkossa voisi olla mukavaa jutustella näiden taitavien herrojen kanssa enemmänkin
ja kuulla heidän tarinoitaan. Näin luottamus ja jännitys varmasti olisi pienempi koneeseen
astuttaessa. Kaikkinensa kuitenkin ainutkertaisen hieno hetki, joka jää varmasti ikuisesti mieleen.
Ystävällisin terveisin
Maija L

Hei Mikko!
Meille lento oli ehdottoman varmasti yksi tämän kesän kokokohtia ja uskon että Esa muistaa en
vielä pitkälle tulevaisuuteen. Kovasti on nyt höpöttänyt lennosta lähes päivittäin ja päiväkodissakin
kyseltiin että "oletteko te oikeasti olleet lentämässä DC-3:lla pojan kanssa?". :)
Poika jännitti kovasti lentoa etukäteen ja meillä oli siinä juuri ennen lähtöä sellainen touch-n-go
tilanne, jossa mietittiin että joutuuko poika lähtemään lennolle äitin kanssa. Onneksi ei lähtenyt,
koska sitten kun päästiin koneeseen ja paikoilleen niin minun rauhallisuus ja luottamus auttoi myös
Esaa.
Sitten kun päästiin taivaalle ja kone alkoi kerätä korkeutta niin hän oli yhtä hymyä korvasta
korvaan. Turbulenssi tuntui olevan erityisen hauskaa hänestä ja me rohkeasti käytiin siellä kuplaikkunalla katsomassa maisemia sekä sitten myös ohjaamossa.
Kaikenkaikkiaan meille jäi erittäin positiivinen fiilis kaikesta: itse tapahtumasta, ohjeistuksesta,
yhteydenpidosta, jne. Arvostamme myös suuresti sitä matkakorvausta.
Pientä palautetta voi toki aina antaa, mutta en tiedä onko se tarpeellistä/järkevää jos nämä lasten
lennätyksen ovat jäämässä historiaan. Meille oli etuoikeus olla näillä mahdollisesti viimeisillä
lennoilla.
Kiitos Mikko sinulle kaikesta!
ps. Esa tykkäsi aivan erityisesti niistä hänelle varatuista ylläreistä. Nukkumaan mennessä on
Lufthansa kainalossa. Myös paidat ja se kuppi oli tosi hienoja. :)
Lämmöllä
Mikko & S:n perhe

