
Heissulivei!

Piristypartio 3 ilmoittautui palvelukseen 2.7.2018 ja voimme ylpeänä sanoa, että nyt ensimmäinen viikko on
taputeltu. Ennen kuin kerromme tarkemmin ensimmäisestä viikostamme, kerromme hieman itsestämme.

Hei! Olen Reetta 22-vuotinen savonlinnalainen opiskelija ja toimin tämän ryhmän vetäjänä. Opiskelen
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla sosionomiksi viimeistä vuottani. Tämä on ensimmäinen kesäni
piristyspartiossa, mutta vanhusten kanssa työskentely on tuttua harjoitteluista.

Moro! Olen Aaron 16-vuotias mikkeliläinen ja opiskelen tällä hetkellä lukiossa. Toimin ryhmässä tavallisena
rivimiehenä ja olen ensimmäistä kertaa mukana piristyspartiossa. Olen aiemmin töissä toiminut paljon
nuorten kanssa, joten odotan innolla vuorostaan vanhusten kanssa toimimista.

Moikka! Olen Eve, 17-vuotias lukion tokaluokkalainen Mikkelistä. Olen ensimmäistä kesää mukana
piristyspartiossa. Hain tähän työhön, sillä olen aikaisemminkin työskennellyt vanhusten kanssa ja tämä työ
antaa mahdollisuuden olla piristämässä heidän arkeaan. Odotan innolla, mitä kaikkea uutta tulen oppimaan
tämän kuukauden aikana.

Moi! Olen Tinja, 16 vuotias opiskelija Mikkelin lukiosta. Tämä on ensimmäinen kesätyöni. Hain töitä
piristyspartiosta, koska olen työskennellyt paljon lasten sekä nuorten kanssa ja halusin kokeilla millaista työ
on vanhusten parissa.

Helou! Olen Sivan, 15-vuotias, olen syksyllä menossa yhdeksännelle luokalle. Tämä on minun toinen
kesätyöni. Hain piristyspartioon, koska tykkään viihdyttää muita olemalla oma itseni. Odotan innoissani
tulevia työpäiviä.

Meidän lisäksemme ryhmäämme kuuluu myös mahtava pianistimme Aino, joka kertoo itsestään enemmän
ensi viikolla blogikirjoituksessamme.

Ensimmäisen viikon tunnelmia:

Ensimmäinen viikko on mennyt todella nopeasti, sillä työ on sujunut luontevasti. Piristyspartiossa
työskentely ei välillä tunnu edes työltä, sillä se on meistä mukavaa. Erityisesti luova vapaus yllätti meidät
positiivisesti työssämme.



Mitä olemme tehneet?

Viikkoomme on kuulunut paljon laulamista, pelailua ja tietenkin juttelemista. Erityisenä haasteenamme on
ollut Piristyspartion laulujen opettelu, mutta nekin alkavat pikku hiljaa sujua. Keilaus ja hernepussien heitto
ovat olleet todella suosittuja ”urheilulajeja”. Lisäksi olemme päässeet tutustumaan Bingon ihmeelliseen
maailmaan monena päivänä. Tämän viikon pysähdyspaikkoina ovat toimineet mm. Graani, Kyyhkylä sekä
Tupala. Matkustimme myös Mikkelin rajamaille, Haukivuorelle. Kaikista paikoista jäi hyvä mieli, sillä
asiakkaat olivat kaikessa täysillä mukana, sekä olemme kuulleet mielenkiintoisia tarinoita. Valitettavasti
Suomen kesä on ollut perinteisen sateinen, mutta pääsimme nauttimaan myös aurinkoisesta ulkoilmasta
keskellä viikkoa. Nyt tällä erää lähdemme nauttimaan todennäköisesti myös sateisesta viikonlopusta ja
näihin kuviin ja tunnelmiin palaamme jälleen ensi viikolla.J


