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Moikka!

Nyt alkaa meidän viimeinen kokonainen työviikko olla taputeltu, joten on taas hyvä aika päivitellä hieman
kuulumisia tänne bloginkin puolelle. Kokonaisuudessaan viikko on ollut erittäin mukava, ja sääkin on
vihdoin suosinut meitä! Positiivinen asenne ja iloinen mieli ovat edelleen olleet viikon avainsanoja ja
kantaneet meitä taas eteenpäin.

Maanantai 9.7

Aloitimme viikon Lehmuskodista. Asiakkaat osasivatkin jo odottaa meitä, ja saimme pelit pystyyn nopeasti.
Perinteisten Kimblen ja Jengan lisäksi myös Afrikan tähti osoittautui mukavaksi ja uudeksi peliksi monelle.
Lauloimme lauluvihot kannesta kanteen sekä kuuntelimme asiakkaiden toivekappaleita. Levyraadin jälkeen
pelasimme vielä monta peliä bingoa. Lehmuskodin asukkaat osoittautuivatkin erittäin koviksi bingon
pelaajiksi, joten pelistä oli iloa monen tunnin ajan. Lopuksi kuuntelimme vielä pianonsoittoa.



Tiistai 10.7

Aamulla suuntasimme kohti Vuolingonhovia. Aamupäivän vietimme yläkerran osastoilla, ja iltapäivällä
suuntasimme ilahduttamaan alakerran osastoilla asustelevia asiakkaita. Jako osoittautui järkeväksi
kohtuullisen suuren asiakasmäärän vuoksi. Halusimme myös ottaa asiakkaiden kunnon ja jaksamisen
huomioon. Kiersimme myös ukulelen kanssa niiden asiakkaiden huoneissa, jotka eivät pystyneet
osallistumaan toimintaamme. Ohjelmamme piti sisällään aikalailla samoja aktiviteetteja kuin edellisinäkin
päivinä, sillä miksi suotta muuttaa toimivia käytäntöjäJ

Keskiviikko 11.7

Aamulla taksimme suuntasi kohti Haukivuoren palvelukeskusta. Siellä toimintaamme osallistui todella
mukava ja suuri joukko asiakaita. Haukivuoren kunniaksi on sanottava, että näin suurta osanottajamäärää
meille ei ole vielä aikaisemmin tullutkaan. Yhdessä kajautimme reippaasti tutut laulut sekä pidimme
pienimuotoista levyraatia. Raadin voittajaksi valikoitui Tapio Rautavaaran ”Isoisän olkihattu”. Iltapäivällä
porukka pieneni reilusti, joten pelailimme pienemmällä joukolla erilaisia pelejä.



Torstai 12.7

Tästä päivästä olimme erittäin innoissamme, sillä luvassa oli hieman erilainen päivä. Meidät oli nimittäin
kutsuttu Lahdenpohjan mökille Maamiehen palvelukodin asukkaiden kanssa. Kaiken kruunasi todella
lämmin ja aurinkoinen sää, joka mahdollisti meille mahtavan aamupäivän ulkona. Pelasimme monta erää
mölkkyä, petankia sekä renkaanheittoa. Rakensimme myös pihalle oman frisbeegolfradan, jossa
heittelimme kiekkoja koreihin. Iltapäivällä halusimme hieman suojaa auringolta, joten suuntasimme
terassille pelailemaan bingoa. Juttelimme, nauroimme ja nautimme ihanasta päivästä hyvässä seurassa.
Päivän päätteeksi löysimme vielä karaokelaitteet. Vaikka mikkejä emme saaneetkaan toimimaan, se ei
menoa haitannut, vaan lauloimme tuttuja karaokelauluja yhteislauluina. Kaiken kaikkiaan päivä oli todella
onnistunut ja ikimuistoinen, ja haluammekin vielä kiittää Maamiehen palvelukotia kutsusta!



Perjantai 13.7

Aamulla lähdimme matkaan kohti Kaarisiltaa. Vastassa meitä oli vain hyvin pieni joukko asiakkaita, mutta se
ei meitä haitannut. Ei se määrä vaan se laatu, niinhän sitä sanotaan. Vietimme aikaa ulkona erilaisten
pihapelien merkeissä. Pelasimme tervapataa ja maanvalloitusta, sekä tuttuja lautapelejä. Mietimme
yhdessä sana-arvoituksia, missä asiakkaat osoittautuivat todella taitaviksi. Mukavan aamupäivän päätteeksi
suuntasimme takaisin Kiiskinmäen palvelukeskukselle, jossa pääsemme osallistumaan päivätansseihin.

Työhömme on kuulunut myös eri vanhus- ja vammaispalvelukohteiden kiertämisen lisäksi paljon
suunnittelu ja ideointityötä. Vaikkei tämä ole niinkään ulospäin näkynyt, se on ollut myös todella
merkittävä osa työtämme. Olemme pyrkineet suunnittelemaan mielekkäitä aktiviteetteja ja soveltamaan jo
ennalta löytyviä ohjelmia.

Tiimissämme on vallinnut todella hyvä ryhmähenki, ja meistä on tullut hyviä ystäviä. Kaikille
tiiminjäsenillemme on kuukauden kuluessa muodostunut oma tärkeä rooli.

Otto tiimimme vetäjänä on aina tilanteessa kuin tilanteessakin kannatellut tiimiämme.
Hänestä on myös paljastunut piileviä laulutaitoja.

 Zibin on saanut tittelin tiimimme muusikkona. Oli soitin mikä tahansa, se kyllä Zibiniltä
onnistuu! Bravuurisoittimiksi hänelle on muodostunut piano ja ukulele. Varsinkin viimeisellä
viikolla rauhallinen Zibinkin on avautunut enemmän.

Milla taas on kunnostautunut tiimimme laulajana, bloginkirjoittajana ja kakkospianistina.
Muut kuvailevat häntä erittäin puheliaaksi, sosiaaliseksi ja ”varatiiminvetäjäksi”.

 Tessa on tiimimme ”hiljainen puurtaja”. Vaikkei hän teekään itsestään suurta numeroa, on
hän erittäin taitava työskentelemään ihmisten kanssa. Muut kuvailevat häntä rauhalliseksi ja
mukavaksi. Hän on myös tiimimme vallitseva kimblemestari.

 Aino on toiminut tiimimme ”monitoimijäsenenä”. Oli kyseessä sitten juttutuokio tai pelin
pelaaminen niin se kyllä Ainolta onnistuu. Muut kuvailevat Ainoa sanoilla sympaattinen ja
välittävä.

Ei myöskään unohdeta Eeroa, ryhmämme nuorinta jäsentä. Eero on hauskuuttanut ja
viihdyttänyt niin asiakkaita kuin meitäkin vitseillään ja tempauksillaan. Hän on heittäytyvä ja
hauska.



Kaiken kaikkiaan viikko on vierähtänyt todella nopeasti kuin myös koko kuukausi. Kuukauden tiivistäisimme
sanoilla tapahtumarikas, antoisa ja monipuolinen. Työ on ollut todella kiinnostavaa ja avartanut huimasti
tietämystämme vanhus- ja vammaispalvelutyöstä. Olemme päässeet työskentelemään erilaisten ihmisten
parissa ja jakamaan iloa ikäihmisille.

Parasta työssämme on ollut nähdä ihmisten ilahtuvan ja hymyilevän aurinkoisesti. On tuntunut, että
teemme oikeasti merkityksellistä ja arvokasta työtä. Olemme kaikki oppineet paljon uutta, sekä päässeet
kehittämään jo ennestään löytyviä taitoja. Lähdemme täältä todella monta kokemusta rikkaampina, ja
olemme varmoja, että näistä taidoista on meille tulevaisuudessa vielä paljon hyötyä. Voimme koko tiimi
yhdessä sanoa tyytyväisinä tämän olleen tähän astisista kesätöistämme paras ja antoisin.

Piristyspartio 2 kiittää ja kuittaa!


