
Maanantai 25.6.2018

Aloitimme neljännen työviikkomme matkustamalla Suomenniemeen, jossa kävimme piristämässä
asiakkaita Metsätähden toimintakeskuksella. Aloitimme ohjelman tuttuun tapaan yhteislauluilla,
joista siirryimme sana-arvotuisten kautta bingon pelaamiseen. Aikaa jäi myös ihan vain jutusteluun
ja tutustumiseen asiakkaiden kanssa.

Iltapäivällä osallistujamäärä tippui muutamaan asiakkaaseen, mutta se ei menoa haitannut.
Yritimme ensin pitää levyraadin, mutta cd-soitin ei suostunut yhteistyöhön. Sen jälkeen pelasimme
muutaman kierroksen hernepussin heittoa, ja lopuksi pelasimme vielä erittäin jännittävän erän
mölkkyä.



Tiistai 26.6.2018

Kävelimme lähellä sijaitsevaan Lehmuskotiin. Siellä meitä oli vastassa ystävällinen henkilökunta,
sekä mukava joukko ikäihmisiä, jotka ottivat meidät innoissaan vastaan. Aamupäivä kului
yhteislaulujen parissa, jonka jälkeen siirryimme bingon pelaamiseen. Pelasimme sitä usean
kierroksen asiakkaiden toiveesta.

Iltapäivällä piristyspäivä jatkui levyraadin merkeissä. Lisäksi pelasimme tietovisaa, ja
hämmästelimme jälleen ikäihmisten tietämystä erilaisista asioista. Tämän jälkeen pidimme vielä
sananlasku- ja sana-arvoituksia. Päivästä jäi todella hyvät tunnelmat koko piristyspartion
porukalle, ja myös ikäihmiset kiittivät kovasti vierailuamme!



Keskiviikko 27.6.2018

Päivän kohteena oli Vuolingonhovi Mikkelissä. Koska paikka on iso, olimme ensin aamupäivällä
yläkerran yksikössä, ja iltapäivällä alakerran. Aloitimme piristyshetken yläkerrassa yhteislauluilla,
jonka jälkeen kuuntelimme suomalaisia klassikkokappaleita. Tämän jälkeen pelasimme vielä usean
kierroksen hernepussin heittoa, sekä ihan vain juttelimme ikäihmisten kanssa.

Iltapäivällä siirryimme siis alakerran puolelle, jossa aloitimme myös ohjelman yhteislauluilla. Sen
jälkeen pelasimme muutaman erän bingoa ja siirryimme levyraatiin. Levyraati on ollut kesän
suosikkiohjelmistoa, sillä musiikki pistää jalat liikkeelle ja virkistää. Lisäksi pelasimme hetken
korttipeliä, ja sen jälkeen vain keskustelimme asiakkaiden kanssa.



Torstai 28.6.2018

Viikon toiseksi viimeinen kohteemme sijaitsi Haukivuorella, jossa menimme Haukivuoren
palvelukeskukseen. Koko päivän ajan ohjelmaamme osallistui suuri joukko ikäihmisiä.
Aamupäivällä aloitimme tuokion laulamalla yhteislauluja, ja sen jälkeen pidimme tietovisaa.

Iltapäivällä kävimme muutaman ikäihmisen kanssa ulkoilemassa, sillä sää oli erittäin lämmin ja
aurinkoinen. Lisäksi pidimme tälle pienelle porukalle myös laulu- ja jutteluhetken. Tämän jälkeen
palasimme takaisin sisätiloihin, jossa kuuntelimme ja muistelimme vanhoja suomalaisia kappaleita.



Perjantai 29.6.2018

Viikko sai hyvän päätöksen, kun matkustimme Kaarisiltaan. Siellä meitä odotti kaksi mukavaa
asukasta, joiden kanssa pidimme pelipäivän sateen ropistessa ulkona. Pelasimme ensin Uno-
korttipeliä, ja sen jälkeen pari kierrosta bingoa. Tämän jälkeen pelasimme suomiaiheista tietovisaa
ja mietimme yhdessä vastauksia kiperiin kysymyksiin.

Tietovisan jälkeen pelasimme asukkaiden toiveesta Afrikan tähteä. Peli oli erittäin jännittävää,
joten pelasimme sitä usean kierroksen. Afrikan tähden jälkeen pelasimme vielä erilaisia
korttipelejä. Koimme onnistuneemme työssä, sillä asukkaat kiittelivät meitä kovasti käynnistä.

Viikon fiilikset

Tämä olikin viimeinen kokonainen työviikkomme, mutta ensi viikolla suuntaamme kuitenkin vielä
kahteen paikkaan. Tämä on viimeinen blogimme tältä kesältä, mutta heinäkuun ja elokuun
piristyspartiot jatkavat vielä bloggailua. Koko mennyt työkuukausi on ollut unohtumaton, ja
olemme oppineet paljon uusia asioita. Työtä on ollut kiva tehdä hyvän työporukan ansiosta, sillä
työskentelymme on sujunut moitteettomasti ja olemme ryhmänä selvinneet haastavistakin
tilanteista. Olemme saaneet myös ikäihmisiltä kannustavia sanoja ja lukuisia pyyntöjä uusille
vierailuille.

Nyt kesäkuun piristyspartion on aika suunnistaa kohti uusia kuvioita. Kiitämme työhömme
osallistuneita, ja toivotamme kaikille erittäin hyvää kesän jatkoa!


