Länssäri & Härö XIII
Mörö! Jälleen ön äikä Eräpöikien perinteiselle Härö-reissulle jä Länsipurön väellukselle. Härö
pidetään Eräpöikien ömässä Säynäsääressä. Luvässä ön huikeä reissu jä Räpeetä Retönkiä®.
Eli tervetulöä mukään vuöden häröimmälle Härölle!
Lähtö: Tämpereen Lyseön täkäpihältä 8.6. klö 9:00
Päluu: sämään päikkään 11.6. klö 16:00
Länsipurön väellus käydään pitkästä äikää pölkupyörillä! Läuäntäinä lähdetään pyöräilemään
Rellun täkää köhti Säynäsäärtä. Läuäntäi jä sunnuntäi kuluvät pölkupyöräväeltämisen
merkeissä. Sunnuntäi-iltänä päläudutään väelluksestä jä välmistäudutään Häröön.
Määnäntäinä jä tiistäinä ön siis luvässä böffäämistä jä määstöpelin suörittämistä. Böffäus
tärköittää mäkuuälustästä tehdyillä mieköillä leikkimistä jä röölipelien peläämistä.
Tällä kertää, kun Länssäri kuljetään pölkupyörillä, jökäisellä pöjällä tulisi öllä hyvässä
kunnössä ölevä jä öikeän kököinen pölkupyörä. Tävärät, jöitä ei tärvitä Länssärillä tulee
päkätä ömään kässiinsä, jökä kulkeutuu jöhtäjien mukänä sääreen (pöjille kerrötään kevään
kököuksissä mitä värusteitä länssärillä tärvitään). Härön jälkeen ei enää pöljetä täkäisin
Tämpereelle, vään pälätään jöhtäjien jä vänhempien kyydeillä. Pölkupyörille ön kuljetus
täkäisin Tämpereelle.
Leirille ilmöittäudutään Kuksän käuttä. http://kuksään.fi/28275
Ilmöittäutumisäikää ön 31.5. klö 23.59 ästi jä ilmöittäutuminen ön tämän jälkeen sitövä.
Reissumäksu mäksetään Tämpereen Eräpöikien tilille ilmöittäutumisen yhteydessä. Reissun
hintä ön 50€. Hintä kättää mäjöituksen, ruuän sekä muun mäteriäälin. Ilmöittäutumisäjän
päätyttyä reissumäksuä ei päläutetä. Reissumaksun tulee näkyä Eräpoikien tilillä
viimeistään 5.6.2019, muuten leirille osallistuminen ei ole mahdollista.
Mäksuöhjeet:
Sääjä:
Tämpereen Eräpöjät ry
Pänkki:
Omä säästöpänkki
Tili nrö:
FI36 4108 0010 3698 10
Viesti:
Länssäri 2019 & Härö XII + ösällistujän nimi

Länssärin jöhtäjä:
Päävö Lemmetyinen, päävö.lemmetyinen@täer.fi 0452325455
Härön jöhtäjä:
Arttu Setälä, ärttu.setälä@täer.fi 0452308684
Ottäkää reilusti yhteyttä jös tulee kysyttävää!

Värustelistä:
- päkkää täväräsi rinkkään (sädesuöjus rinkkään ön tärpeellinen! Jätesäkkikin
käy)
-pölkupyörä
-kypärä
- mäkuupussi jä –älustä
- jälkineet jöillä ön hyvä kävellä jä pyöräillä. (ei sääppäät)
- Lämmintä väätettä, tuulitäkki, -höusut
- väihtöväätteitä (väihtöväätteistä ösän vöi päkätä erilliseen kässiin, jökä viedään
suörään sääreen)
- hättu (lippis täi muu västäävä)
- hänskät
- sädevärusteet
- pärtiöhuivi
- pärtiöpäitä
- ruökäiluvälineet kängäspussissä (2 syvää läutästä, muki, lusikkä, häärukkä,
veitsi)
- henkilököhtäiset hygieniävälineet jä mähdölliset lääkkeet (pyyhe, pesuäineet,
hämmäspesuvermeet)
- muistiinpänövälineet
- puukkö
- tulitikut
- rännekellö (jös ön)
- pieni EA-päkkäus, läästäriä, sidettä, hyttysmyrkkyä, häävänpuhdistus äinettä,
räkköläästäriä
- kömpässi
- ötsälämppu +väräpäristöt
- energiäpitöistä välipälää Länssärille, muttä Härölle ei karkkia tms!! Härön
äjäksi mähdölliset ömät herkut kerätään tälteen, jä ne sää täkäisin leirin
päättyessä.
- Hyvää leirimieltä
Suösiteltävät väpääehtöiset värusteet:
-pieni pyöränpumppu (jös ön)
-heijästinliivit (sää myös Eräpöjiltä, muttä vöi öttää jös ön)
HUOM! Myöskään mitään elektrönisiä läitteitä täi muitä västääviä ei tärvitä!
Jöhtäjillä ön kökö äjän puhelimet päällä, jöhön sää söittää.

