
HAUKAT-VARTION TIMANTINKOVA SELVIYTYJÄRETKI 24-25.09

SURVIWOR '11
Tohtori Ivor Mode on palannut. Emme oikestaan tiedä 
miten, miksi tai mitä tekemään, mutta hommia ei jätetä 
kesken. Tösin eliittiryhmä HAUKAT lähtee syömään 
nokkoskeittoa. Vain he voivat selviytyä näissä oloissa 
ja pelastaa seuraavan kesäloman.

Leiri pidetään Kirkkonummen Masalaa ympäröivässä maastossa. Retkellä nukutaan pelkästään 
teltassa ja kävellään paljon, joten katsokaa että olette pukeutuneet lämpimästi, makuupussinne 
ja alustanne soveltuu kylmään ja teillä on hyvät vaelluskengät ja rinkat.

Lähtö on lauantaina aamulla 24.11 klo 08:00 kololta, tällä kertaa joudumme ottamaan airsoft tavarat 
mukaan. Paluuta varten toivomme, että vanhemmat tulisivat hakemaan lapsia MaJorin 
pelipaikalta 25.09 klo 16:30 aikaan (Osoite: Sepänkylä 165, Masala, Kirkkonummi. Ajo-ohje Majorin 
pelipaikalle: Pääset helpoiten autolla jos ajat Kehä 3 pitkin ja käännyt masalan rampille. Rampista 
käännyt oikealle ja melkein heti vasemmalle Sepänkyläntielle. Sepänkylä 165 kohdalla käännyt heti 
seuraavasta oikealle, ja olet jo parkkipaikalla.)

Retken toisena päivänä osallistumme PKS-airsoftin peliin Masalassa. Kysymyksiä voi aina esittää 
soittamalla luotsille Kenny numeroon 0443250789
Retkimaksu on 20 € (sisältää matkat), Airsoft-peliin osallistuville lisäksi 2€ pelimaksua varten. 
Maksu tuodaan käteisenä 15.11 kokoukseen.

 
Jos mahdollista, pakatkaa rinkka etukäteen ja tuokaa 15.11 kokoukseen. Mukaan tulee:
- Kunnon Rinkka
- Lämmin talvimakuupussi (muovipussilla suojattuna)
- Lämpimät päällysvaatteet
- Kunnon vaelluskengät
- Makuualusta
- Vaihtoalusvaatteet ja kerrasto (muovipussissa)
- 1 vaihtopaita
- 1 vaihtohousut
- 3 vaihtosukat ja 1 lämpimät vaihtosukat (villasukat)
- Kompassi
- Otsalamppu
- Heijastin
- Hampaidenpesuvälineet
- Ruokailuvälineet
- Puukko
- Juomapullo ja/tai termospullo, täynnä vettä tilavuus vähintään 2l mielellään 3l 
- Kännykkä muovipussissa/minigrip-pussissa
- Pientä kivaa tekemistä
Koska ei ole kämppää ja kävelemme paljon, mukaan ei oteta:
-Enempää kuin 800g karkkia/evästä (mukaan lukien limut)
-Ylimääräistä elektroniikkaa (menee vain rikki)
-Turhia Airsoft-tavaroita (joudumme kantamaan kaiken)



AIRSOFT-PELI 25.09.11
Retki päättyy 25.09.11 PKS-Airsoftin (pääkaupunkiseudun airsoft) RY:n peliin MaJor:n 
"koivuhelvetti" -pelikentällä. Peliä varten tulee kirjoittaa erikseen alla oleva lupalappu. Pelin 
aikana lapset kuuluvat partio-vakuutuksen piiriin.

Airsoft-varusteet kannetaan retken ajan. Peliin osallistuminen ei ole pakollista ja lapset, jotka 
eivät osallistu haetaan sunnuntaiaamupäivällä.

Toivon, että lapset käyttävät omia varusteitaan, mutta myös laina-airsoft varusteita järjestetään. Jos 
lapsellanne ei ole omia varusteita ja hän haluaa osallistua niin soitatteko varusteiden järjestämistä varten 
edellä mainittuun puh. numeroon niin pian kuin mahdollista.

Peleissä noudatetaan PKS-airsoftin sääntöjä, poikkeuksella että koko naaman peittävät maskit ovat 
pakollisia. Säännöt ja tiedotteet kannattaa katsoa internetosoitteesta pks-airsoft.net

Airsoft peliä varten tarvitaan yhteen laukkuun pakattuna:
-Muovikuula-ase jätesäkissä tai vastaavassa
-Koko naaman peittävä turvallinen suojamaski (tai lasit+naamamaski)
-Omat kuulat (n 1000-2000 kpl)
-Ladattu akku!/kaasut 
-Kunnon sormikkaat
-Hihanauhat (punainen ja keltainen)

Suositellaan lisäksi
-polvisuojia
-maastoväristä pukua

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lapseni________________________________ saa luvan osallistua Haukat-vartion retkelle 24-25.09

Vanhemman allekirjoitus ja nimenselvennös:____________________________________________

Vanhemman puhelinnumero:_____________________________________

Voin tulla hakemaan lapsia sunnuntaina n 15:00 Masalasta O (rasti ympyrään)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lapseni________________________________ saa luvan osallistua Haukat-vartion Airsoft-peliin 
25.09

Vanhemman allekirjoitus ja nimenselvennös:____________________________________________

Vanhemman puhelinnumero:_____________________________________

Lapsellani on O omat varusteet O tarvitsee lainavarusteet (rasti ympyrään, soita jos tarvitsee 
lainavarusteet) 
Voin tulla hakemaan lapsia sunnuntaina n 15:00 Masalasta O (rasti ympyrään)


