
Heissulivei!

Olemme taas kokoontuneet tietokoneen ääreen kertomaan teille viikkomme kulusta. Tätä ennen
viimeinenkin jäsenemme esittäytyy.

Terveppäterve! Olen Aino 16-vuotias ja olen Piristyspartion viimeinen piristäjä. Olen kotoisin Mikkelistä ja
käyn Mikkelin lukiota. Harrastan cheerleadingiä ja pianonsoittoa, jota voin käyttää hyödyksi tässä työssä.
Olen toiminut aiemmin paljon lasten kanssa, joten uskon, että piristyspartio tulee olemaan uusi
mielenkiintoinen kokemus.

Maanantai 9.7.2018

Viikkomme lähti käyntiin Rantakylän auringon paisteesta. Aloitimme päivämme yhteislauluilla, joista
asiakkaat pitivät erityisen paljon. Löysimme asiakkaiden keskuudesta innokkaita solisteja, joiden ääni raikui
meidänkin ääniä kovemmin. Upeiden yhteislaulujen ja muutaman runonkin jälkeen oli vuorossa
bingoturnaus. Iltapäivällä voittajien löytymisen jälkeen jakauduimme pienempiin ryhmiin. Osa meistä siirtyi
ulos pelaamaan mölkkyä, kun taas osa jäi nostalgisoimaan sisälle vanhojen laulujen ja kuvien pariin.

Tiistai 10.7.2018

Saimaanharjulla viettämämme päivä oli ehdottomasti tämän viikon musiikin täyteisin päivä. Olimme
kahdella eri osastolla, joissa molemmissa laulu raikasi ja saimme myös tutustua vanhoihin
klassikkokappaleisiin. Iltapäivällä esitimme itse myös muutaman meidän ikäpolvellemme tutumman



kappaleen. Palasimme myös vanhoihin hyviin aikoihin kuvakorttien avulla.  Partiomme sai lisävahvistusta
tämän päivän ajaksi Saimaanharjun kesätyöntekijästä, joka oli pirteänä mukana toiminnassamme.

Keskiviikko 11.7.2018

Seuraavana päivänä olimme kahdessa eri paikassa. Aamupäivän vietimme Veteraanipuiston asukkaiden
kanssa. Aloitimme aamun laululla ja bingolla. Lopuksi juttelimme ja pelasimme vanhojen julkisuuden
henkilöiden tunnistamista erilaisista kuvista. Mekin opimme paljon uutta kappaleista, sekä kuvien
julkisuuden henkilöistä. Iltapäivän vietimme Levypolulla rennoissa piknik tunnelmissa. Tällöin laulaminen jäi
vähemmäksi, vaan keskityimme enemmän jutteluun.



Torstai 12.7.2018

Viime viikon tapaan torstai oli Piristyspartio 3:n reissupäivä ja matkustimme kohti Ristiinaa, Vaarinsaaren
palvelukeskusta. Aamu alkoi perinteisesti laulujen ja puheen sorinan parissa. Lisäksi katselimme vanhoja
kuvia, joista virisi mielenkiintoisia tarinoita, sekä muistoja. Lounaan jälkeen siirryimme palvelukeskuksen
sisäpihalle, jossa saimme nauttia polttavasta auringon paisteesta. Järjestimme pihalla myös erilaisia pelejä,
kuten keilausta ja hernepusseilla tarkkuusheittoa. Lämmöstä johtuen jouduimme vaihtamaan pelit nopeasti
takaisiin rauhallisempiin aktiviteetteihin. Näihin kuului jutustelua, musiikin kuuntelua, sekä korttipelejä.

Viikon fiilikset:

Tämä viikko kului todella nopeasti työn parissa ja auringosta nauttien. Olemme saaneet kuulla paljon
mielenkiintoisia tarinoita ja tutustuneet uusiin ihmisiin. Meille hankalat kappaleet ovat tulleen tutuimmiksi
ja henkilökohtaiseksi voimabiisiksi on muodostunut Metsäkukkia. Se soi päässä vielä pitkään työpäivienkin
jälkeen. Näihin kuviin ja tunnelmiin lopetamme tämän viikon blogi postauksen.


