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Moikka!

Kolmas viikkomme alkaa olla nyt lopuillaan, joten on taas hyvä aika päivitellä hieman kuulumisiamme.
Vaikka viikko onkin ollut sateinen, se ei ole meitä lannistanut. Viimeksi keskityimme blogissamme
enemmän ensimmäisten viikkojen fiiliksiin, joten nyt ajattelimme kertoa myös tarkemmin päivistämme ja
vierailemistamme paikoista.

Maanantai 2.7

 Aloitimme viikkomme Anttolasta. Aamu starttasi tutuilla yhteislauluilla, jotka löytyivät meidän omasta
piristyspartion lauluvihkostamme. Anttolalaiset osoittautuivatkin innokkaiksi laulajiksi, joten lauloimme
koko vihon aivan kannesta kanteen! Huomasimme myös iloksemme, että paikan päältä löytyi piano, jolla
pääsimme myös säestämään eri lauluja ja soittamaan klassista musiikkia.

Tiistai 3.7

Aamumme alkoi Jalavapuistosta. Vaikka sää rajoittikin hieman toimintaamme, tunnelma oli alusta asti
todella iloinen ja pirteä. Laitoimme sisällä pelit pystyyn, mistä asiakkaat tuntuivat pitävän kovasti.
Pelivalikoimaamme kuului huojuva torni, kimble ja Suomi-tietopeli. Myös omatekemämme sanapeli
osoittautui todella suosituksi. Asiakkaat kiittelivät pelien ja visojen olevan juuri sitä mitä he tarvitsevatkin,
sillä ne tarjosivat heille hieman haastetta ja muistinvirkistystä. Samalla saimme itsekin haastetta kun
asiakkaat innostuivat kyselemään meiltä kiperiä kysymyksiä! Niin kuin aiemminkin, musiikki oli taas
tärkeässä roolissa. Lauloimme yhdessä tuttuja lauluja, ja esitimme asiakkaille myös pianon säestyksellä
muutaman kappaleen. Pianomusiikki oli selvästi asiakkaille mieleistä, ja jotkut herkistyivätkin aivan
kyyneliin asti.



Keskiviikko 4.7

Aamulla käänsimme nokkamme kohti Laurinkatua. Onneksemme sää suosi meitä tänään, joten pääsimme
pitkästä aikaa viettämään melkein koko päivän ulkona. Paikan päältä löytyi hyvät ulkotilat, joissa pelasimme
monenlaisia ulkopelejä. Haastoimme asiakkaat tarkkuusheittoon, ja pelasimme yhdessä mölkkyä ja erilaisia
lautapelejä. Tietysti päivän aikana pelasimme myös muutaman erän jo perinteeksi muodostunutta bingoa.
Kuuntelimme asiakkaiden toivekappaleita ja lauloimme yhdessä niin vanhoja kuin vähän uudempiakin
kappaleita. Myös eilisestä esityksestä rohkaistuneina esitimme taas pienemmällä porukalla asiakkaille
muutaman kappaleen ukulelen säestyksellä. Kertomansa mukaan kappaleet eivät olleet heille
entuudestaan tuttuja, mutta esityksemme jälkeen ne totisesti olivat! Loppupäivällä Haloo Helsingin
Maailman toisella puolen -kappaleen tarttuva kertosäe oli jokaisen huulilla.



Torstai 5.7

Aamulla suuntasimme Suonsaareen. Haasteeksi osoittautui huonon sään lisäksi yhteisten tilojen vähyys.
Myöskään monet asiakkaat eivät päässeet osallistumaan toimintaamme erilaisten syiden takia. Tämä ei
kuitenkaan päiväämme lannistanut, vaan saimme ajan kulumaan mukavasti pienemmälläkin porukalla.
Pelailimme tuttuja pelejä, juttelimme mukavia ja kuuntelimme musiikkia ja lauloimme. Iltapäivästä
kaivoimme myös maalaustarvikkeet esille. Maalauksen lomassa esittelimme myös vanhoja töitä, joita
olemme asiakkaiden kanssa tehneet. Tämä sai hymyn huulille!

Perjantai 6.7

Tänään on vuorossa hieman erilainen päivä. Suuntaamme iltapäivästä kotihoidon piiriin kuuluvien
asiakkaiden luokse hyvällä fiiliksellä. Jakaudumme pareittain, mikä mahdollistaa monien asiakkaiden luona
vierailemisen samana päivänä. Tavoitteenamme on tuoda hymy ihmisten huulille ja tarjota heille ehkä
hieman erilainen päivä seurassamme!

Viikko on hurahtanut nopeasti, ja siitä on jäänyt meille kaikille todella positiiviset fiilikset. Odotamme
innolla tulevaa viikkoa ja uusia seikkailuja. Toivotamme blogimme lukijoille hyvää viikonloppua!


