
Maanantai 18.6.2018

Tänään toinen tämän kesän piristyspartio aloitti työskentelyn, joten maanantaiaamuna
osallistuimme vähäksi aikaa heidän perehdytykseen. Sen jälkeen suuntasimme kohti Anttolan
palvelukeskusta. Aamupäivän ohjelmaamme kuului yhteislaulut, mölkyn pelaaminen sisällä,
hernepussien heitto sekä levyraati. Tutut ikivihreät kappaleet pistivät asiakkaiden jalat liikkumaan,
ja oli ilo huomata, kuinka hyvin kappaleet ovat pysyneet muistissa.

Iltapäivällä jatkoimme ohjelmaa pienryhmässä. Pelasimme ensin bingoa ja sen jälkeen siirryimme
korttipeleihin. Iltapäivä meni todella nopeasti, sillä pelit sujuivat niin hyvin. Päivästä jäi meille ihan
hyvä fiilis, vaikka asiakkaat olivatkin hieman huonokuntoisia. Pienryhmässä työskentely auttoi
meitä kuitenkin paljon, sillä pystyimme helpommin hallitsemaan ja ohjaamaan ryhmää.



Tiistai 19.6.2018

Tiistain kohteena oli kävelymatkan päässä sijaitseva Jalavapuisto. Siellä saimme lämpimän
vastaanoton, sillä asiakkaat olivat jo kokoontuneet meitä varten. Lauloimme ensin laulukirjan
melkein kannesta kanteen ja sen jälkeen jatkoimme ohjelmaa bingon pelaamisella. Tämän jälkeen
jakauduimme pienryhmiin pelaamaan erilaisia korttipelejä.

Iltapäivällä jatkoimme ohjelmaa levyraadin parissa ja tällä kertaa voittajakappaleeksi valittiin Olavi
Virran ’’metsäkukkia.’’ Levyraadin jälkeen ohjelma jatkui tietovisalla. Tietovisan järjestäminen oli
erittäin hauskaa, ja mietimme porukalla vastauksia kiperiin tietovisakysymyksiin. Ikäihmiset
voittivat meidät nuoret ylivoimaisesti tietämyksellään.



Keskiviikko 20.6.2018

Tänään matkasimme Laurinkadulle. Kävimme keräämässä halukkaita osallistujia mukaan
ohjelmaamme, ja saimme kokoon erittäin mukavan porukan. Lauloimme ensimmäistä kertaa koko
laulukirjan alusta loppuun, sillä asiakkaat olivat innostuneita laulamaan. Tämän jälkeen pelasimme
usean kierroksen bingoa ja saimme monta voittajaa.

Iltapäivällä jatkoimme piristyspäivää saman porukan kanssa. Pidimme ensin levyraadin, jossa
voittajaksi selviytyi tällä kertaa ylivoimaisilla pisteillä Matin ja Tepon ’’kaiken takana on nainen’’-
kappale. Levyraadin jälkeen siirryimme ulos, jossa pelasimme ensin asiakkaiden toiveesta mölkkyä.
Joukossa oli todella taitavia heittäjiä, ja peli oli ehdottomasti yksi koko tämän kesän
jännittävimmistä. Mölkyn jälkeen pelasimme vielä ’’koripalloa’’, eli heitimme erilaisia palloja
koriin.

Päivästä jäi erittäin onnistunut fiilis! Koko päivän tunnelma oli katossa, ja naurulta ei voinut
välttyä. Saimme asukkailta paljon kiitosta vierailustamme, joten onnistuimme tuomaan piristystä
heidän päiväänsä.



Torstai 21.6.2018. Viikon fiilikset.

Pidämme blogipäivän jo tänään juhannuksen vuoksi. Viikko oli vaihteleva, mutta pääosin erittäin
onnistunut. Ryhmämme toimii hyvin, joten ohjaustuokioiden järjestäminen sujuu luontevasti.
Olemme jakaneet vastuuta, jotta jokainen osallistuu työhön tasa-arvoisesti. Työskentely on ollut
mukavaa, ja meidän iloinen asenteemme on näkynyt myös asiakkaille.

Piristyspartio toivottaa hyvää juhannusta kaikille blogin lukijoille!


