
Piristyspartio Blogi

Heissulivei!

Olemme piristyspartio 2, ja tulemme kertomaan teille hieman meidän tekemästä työstämme
näiden neljän viikon ajan. Piristyspartioomme kuuluu kuusi henkeä, ja voisimmekin alussa nopeasti
esitellä itsemme ja huipputiimimme.

Minä olen Otto ja toimin tiimimme vetäjänä.  Olen 20-vuotias, reipas nuori mies ja rakastan
ikäihmisten kanssa työskentelyä. Tämän kaltainen työ on juuri mitä tulevaisuudessa haluaisin
tehdä.

Minä olen Milla, kohta 17-vuotias mikkeliläinen tyttö. Kokemusta minulta löytyy enemmän
nuorten ja lasten kanssa työskentelystä, joten olen todella innoissani saadessani kartuttaa
kokemusta myös ikäihmisten parissa. Minulta löytyy myös musiikkitaustaa.

Minä olen Aino, kohta 18-vuotias nuori nainen Otavasta. Työltä odotan uusia kokemuksia ja
taitoja, joista on minulle hyötyä myös tulevaisuudessa.

Minä olen Zibin, 17-vuotias poika. Olen kotoisin Kiinasta, ja muutin Suomeen n. 5 vuotta sitten.
Samoihin aikoihin aloitin pianonsoiton ja musiikin harrastamisen. Tämä on toinen kesäni
piristyspartiolaisena, ja hain työhön, sillä haluan jakaa iloa ikäihmisille. On mukavaa, että voin
hyödyntää musikaalisuuttani tässä työssä.

Minä olen Eero, 15-vuotias poika Mikkelistä. Olen ahkera ja tykkään oppia uusia asioita. Tämä on
toinen kesätyöni, ja odotan pääseväni kartuttamaan sosiaalisia taitojani ja työskentelemään
erilaisten ihmisten parissa.

Minä olen Tessa, 17-vuotias mikkeliläinen tyttö. Vaikka olen työskennellyt jo monena kesänä
aikaisemminkin erilaisissa paikoissa, tätä työtä odotin kuitenkin erityisen innokkaasti, sillä se on
erilaista kuin aikaisemmat työni.

Ensimmäiset päivät olivat vielä hieman hapuilua, mutta homma alkoi kuitenkin nopeasti
luistamaan, kun pääsimme paremmin työhön sisälle ja tutustuimme toisiimme. Ensimmäisen
viikon jälkeen meistä oli hitsautunut jo tiivis porukka, ja työhönkin oli muodostunut jo tietynlaista
rutiinia. Vaikka kiertämämme paikat ovat usein samankaltaisia, jokainen paikka asiakkaineen on
aina aivan uudenlainen kokemus.

Olemme oppineet huomaamaan, että kaikki ei aina suju suunnitelmiemme mukaan, vaan
joudumme usein hieman soveltamaan ja vaihtamaan suunnitelmiamme lennosta asiakkaiden
toiveet ja tarpeet huomioiden. Kuitenkin jokaisen päivän päätteeksi olemme päässeet samaan
lopputulokseen; asiakkaat hymyilevät ja kiittelevät tyytyväisenä ihanasta päivästä.



Työnkuvaamme on kuulunut siis erilaisten vanhus- ja vammaispalvelukohteiden kiertäminen.
Tähän asti olemme päässeet vierailemaan Tupalassa, Graanilla, Kyyhkylässä, Pääskylässä,
Rantakylässä, Saimaanharjussa, Veteraanipuistossa, Levypolulla, Ristiinassa ja Maamiehen
palvelukodissa. Yllä olevissa kuvissa näkyy osa aktiviteeteistämme, jotka olemme tämän kahden
viikon aikana todenneet toimiviksi. Pianonsoitto ja musiikki ovat olleet tärkeässä roolissa, ja Olavi
Virta ja Tapio Rautavaarat soivat päissämme vielä viikonloppuisinkin. Kauniina päivinä olemme
hyödyntäneet ulkotiloja, ja nauttineet raikkaasta ulkoilmasta mölkkyä pelaillen. Olemme kokeilleet
myös keilausta sekä renkaan- ja keihäänheittoa, joista asiakkaat tuntuivat pitävän kovasti. Bingo-
peli on ollut myös jokaisessa paikassa asiakkaiden suursuosikki.

Nyt puolivälissä työjaksoamme voimme sanoa, että olemme pitäneet työstämme kovasti, ja
oppineet paljon uutta. Kaiken kaikkiaan työ on ollut todella palkitsevaa, ja olemme saaneet hymyn
niin asiakkaiden kun omillekin huulillemme. Odotamme innolla, mitä tulevat viikot tuovat
tullessaan!


