DC-yhdistys ry

Lastenklinikan pikkupotilaiden lennot

Nämä palautteet ovat tulleet ennen lasten lentoja
Ensimmäinen on purjelentäjä ja sydänlapsen 2v isä: Hei halusin vain sanoa että KIITOS kun
järjestätte tuon lennätyksen! Tuo voi olla monelle lapselle tosi iso juttu ja piristys. Jos asuisin EteläSuomessa niin olisin kyllä ehdottomasti teidän hienon yhdistyksen jäsen. Olen päässyt pariin
otteeseen ihailemaan teidän hienoa konetta ulkoapäin ja haaveillut pääseväni LCH:n kyytiin.
Mikko S, Joensuun Ilmailukerho

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.
Terv. Elina H, Valtteri H:n 4v äiti

Lentojen jälkeen tullutta palautetta
Kiitos paljon 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!
Terkuin Laura L + Henri, Linda ja Lassi L

Kotiin tuli kaksi kovasti hymyilevää tyttöä - oli ollut hieno kokemus. Kotiin rakennettiin heti oma
"Kolmonen" sohvatuoleista ja vilteistä Kiitos sinulle avustasi.
Pia L, pyörätuolissa olleen Pepin äiti

Suurkiitos lentomatkasta ja kaikesta ohjauksesta ja neuvosta. 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. Olen etuoikeutettu että pääsin vanhaan DC-3
koneeseen.
Terveisin Sirpa. Ristjanin sairaanhoitaja.

Vanhemman osassa kiitän teitä. Mieheni oli lapsen kanssa lennolla ja minä toisen lapsen kanssa
katsomassa, silti kokemus oli vaikuttava! Lapsen kokemuksen mukaan lento oli jännittävä ja niin
mahtava kokemus, että ei unohdu varmasti ikinä. Lentoaika oli sopiva ja taustainformaatiota oli
hyvin. Löysimme hyvin paikalle ja saimme tarvittavat aikataulut. Kannustan lämpimästi jatkamaan
lennätyksiä. Ihanaa, että joku jaksaa järjestää tällaista lapsille.
Yst. Terv. Anu S

