
Maanantai 11.6.2018

Piristyspartion toinen viikko lähti käyntiin matkaamalla Rantakylään vanhusten taloille. Kävimme
pyytämässä asiakkaita mukaan aamupäivän ohjelmaamme ja saimme kasaan mukavan kokoisen
porukan. Lauloimme laulukirjan melkein kannesta kanteen, sillä ryhmässä oli innokkaita laulajia, ja
laulut olivat ikäihmisille tuttuja. Lisäksi pelasimme myös muutaman kierroksen bingoa.

Iltapäivällä jatkoimme ohjelmaa pelaamalla mölkkyä ulkona, sillä sää oli aurinkoinen ja lämmin.
Lisäksi lauloimme vielä uudestaan yhteislauluja, sillä kaikki eivät olleet kuulemassa niitä
aamupäivällä. Sen jälkeen pääsimme osallistumaan yhdessä asiakkaiden kanssa erään opiskelijan
näyttötehtävään, joka oli kauneusaiheinen. Pääsimme testaamaan erilaisia tuotteita, ja kaikki
halukkaat osallistujat saivat myös käsikuorinnan.

Tämän jälkeen asiakkaiden toiveesta lauloimme vielä lopuksi yhteislauluja, eli tämä päivä oli
erittäin musiikkipainotteinen. Lopuksi juttelimme ikäihmisten kanssa, ja saimme paljon kiitosta
vierailustamme. Päivästä jäi hyvä tunnelma koko piristyspartion porukalle.



Tiistai 12.6.2018

Pääsimme tänään tutustumaan aivan uuteen palvelukeskukseen Mikkelissä, kun kohteenamme oli
Saimaanharjun palvelukeskus. Kukaan meistä ei ollut käynyt paikassa aikaisemmin, joten oli
mielenkiintoista päästä näkemään aivan uusi paikka. Aamupäivällä ohjelmaan kuului yhteislaulut
sekä bingo. Lisäksi pidimme myös pienimuotoisen sanomalehtikatsauksen, ja jakauduimme
pienryhmiin pelaamaan erilaisia pelejä, kuten korttipelejä, unoa ja Afrikan tähteä.

Ruokatunnin jälkeen menimme vielä toiseen yksikköön järjestämään piristyshetken. Aloitimme
ohjelman tälläkin kertaa yhteislauluilla ja niiden laulaminen sujui tähän mennessä parhaiten!
Laulujen jälkeen jouduimme hieman tarkemmin miettimään järjestettävää ohjelmaa, sillä
asiakkaat eivät olleet niin hyväkuntoisia. Pelasimme kuitenkin helppoja korttipelejä pienryhmissä,
ja sen jälkeen vain juttelimme ja pidimme seuraa ikäihmisille.

Vaikka ohjaus iltapäivän tuokioissa ei sujunutkaan niin hyvin kuin aiemmin, niin ryhmällemme jäi
päivästä hyvät fiilikset, ja opimme ainakin sen, että kaikki päivät eivät ole yhtä onnistuneita.



Keskiviikko 13.6.2018

Päivän kohteenamme oli Veteraanipuisto. Jakauduimme pienempiin porukoihin, sillä lähdimme
houkuttelemaan asiakkaita mukaan ohjelmaamme. Aamupäivällä vain kaksi asiakasta halusi
osallistua, mutta heidän kanssaan pystyimme ainakin keskustelemaan kunnolla. Keitimme heille
kahvit, ja pelasimme erilaisia pelejä.

Ruokatauon jälkeen jatkoimme ohjelmaa pelaamalla mölkkyä ulkona pienellä porukalla.
Pelaaminen oli erittäin hauskaa, sillä asiakkaat nauroivat meidän huonoille heitoille! Siltikin
pistesaaliit kohosivat tälläkin kertaa korkealle.

Noin kello yhdeltä kävelimme vielä lähellä olevaan Levypolun asukastupaan, jossa meitä oli
vastassa kolme erittäin mukavaa asiakasta. Sään suosiessa olimme pihalla ja lauloimme
yhteislauluja. Laulu kantautui niin koreasti, että saimme vielä neljännenkin osallistujan. Tällä
porukalla siis ensin lauloimme, ja sen jälkeen pelasimme erilaisia pelejä. Afrikan tähti meni erittäin
jännittäväksi, mutta yksi asiakkaista voitti pelin ylivoimaisesti!



Torstai 14.6.2018

Tänään taksi kuljetti meidät hieman pidempään matkaan, sillä menimme Ristiinan
palvelukeskukseen. Siellä meitä oli vastassa ystävällinen henkilökunta sekä sopivan kokoinen
joukko asiakkaita. Aloitimme ohjelman tuttuun tapaan yhteislauluilla, mutta sen jälkeen koimme
tuokion järjestämisen hieman haastavaksi. Syy tähän oli se, että asiakkaat eivät olleet niin
hyväkuntoisia. Jouduimme siis hieman soveltamaan suunnitelmaa, ja jatkoimme piristyshetkeä
sananlaskuarvoituksilla ja hernepussin heitolla.

Ruokatauon jälkeen jatkoimme ohjelmaa musiikkipainotteisesti, sillä kuuntelimme vanhoja
suomalaisia kappaleita ja lauloimme uudestaan yhteislauluja. Olemme parin viikon aikana
opetelleet kunnolla lauluvihon laulut, joten niiden laulaminen sujuu ryhmältämme mallikkaasti.
Lisäksi iltapäivällä keskityimme vain asiakkaiden kanssa jutteluun, sillä osa heistä oli aika väsyneitä.
Ratkaisimme tilanteen siis siten, että emme tehneet mitään kovin ihmeellistä, vaan olimme vain
läsnä.



Perjantai 15.6.2018

Viikon viimeinen kohteemme oli Maamiehen palvelukeskus. Emme olleet aiemmin käyneet
kyseisessä paikassa, joten emme tienneet yhtään mitä odottaa. Meitä oli vastassa erittäin
ystävällinen henkilökunta sekä asiakasryhmä. Pystyimme toteuttamaan ohjelman oikeastaan
kokonaan asiakkaiden toiveiden mukaan. Aloitimme laulamalla yhteislauluja, jotka olivat
asiakkaille tuttuja. Sen jälkeen siirryimme pihalle pelaamaan mölkkyä ja heitimme myös tikkaa.
Tämän jälkeen siirryimme jälleen sisälle, jossa pelasimme muutaman erän uno-pelikorttia. Koska
ulkona oli niin hyvä sää, niin asiakkaat halusivat mennä vielä uudestaan ulos, jossa pelasimme
renkaiden heittoa sekä istuimme vain juttelemaan.

Ruokatauon jälkeen jatkoimme piristyshetkeä vielä pelaamalla hernepussin heittoa sekä pitämällä
tietovisaa. Päivästä jäi erittäin onnistunut tunnelma koko porukalle. Saimme erittäin hyvän
vastaanoton ja paljon kiitosta toiminnastamme. Eräs asiakkaista halusi antaa meille myös hänen
omatekemän runon. Onnistuimme tuomaan iloa asiakkaiden päivään, ja tämä oli erinomainen
lopetus tälle viikolle!

Viikon fiilikset

Mennyt viikko on sujunut hyvin ja olemme tiivistyneet ryhmänä. Olemme löytäneet rytmin päiviin
ja pystymme toimimaan myös joustavasti. Koimme viikon aikana sekä onnistumisen, että
epäonnistumisen tunteita, mutta jokainen päivä ei olekaan samanlainen. Haastavissa tilanteissa
pystymme kuitenkin turvautumaan toisiimme ja tekemään nopeita ratkaisuja.

Piristyspartio toivottaa lukijoille hyvää viikonloppua!


