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Moikka!

Olemme piristyspartio 3 eli viimeinen ryhmä tänä kesänä. Kierrämme kesän aikana erilaisissa
vanhus- ja vammaispalveluyksiköissä eri puolilla Mikkeliä. Ryhmäämme kuuluu  kuusi jäsentä: 18-
vuotias Zibin, hän toimii ryhmämme johtajana. 19-vuotias Emmi-Lotta. 17-vuotias Laura. 16-vuotias
Eero. 15-vuotias Anni ja 14-vuotias Millamari.

Maanantai 1.7.

Päivä alkoi kahdeksalta Kiiskinmäen päiväkeskuksessa. Aamulla kävimme tarvittavat ohjeet ja
vinkit läpi. Iltapäivällä kävimme 1. piristyspartioryhmän kanssa piristämässä asiakkaita. Päivän
aikana tutustuimme toisiimme ja saimme hyvää opetusta muilta piristyspartioilta.

Tiistai 2.7.

Päivä alkoi sateisissa merkeissä, kun siirryimme levypolun asukastupaan. Siellä saimme kuitenkin
aurinkoisen vastaanoton josta saimme virtaa koko päiväksi. Aamupäivän olimme sisällä, sillä sää
ei ollut myönteinen. Sisällä pelailimme pelejä ja lauloimme lauluja.
    Päivällä siirryimme Levypolulta Graanin palvelukeskukseen. Graanin palvelukeskuksessa
siirryimme yläkertaan, jossa meitä odotti iloisia asiakkaita. Yläkerrassa ehdimme vain laulaa, jonka
jälkeen siirrymme takaisin alakertaan. Alakertaan päästyämme jakauduimme kahteen ryhmään.
Toiset lähtivät ulkoilemaan, sillä sää oli muuttunut aurinkoiseksi ja toiset taas jäivät pitämään
toimintaa sisälle.

Keskiviikko 3.7.

Keskiviikkona matkasimme kohti Rantakylän vanhustentaloa. Päivämme alkoi hiljaisissa
merkeissä, sillä sisällä oli vain yksi asiakas huonon sään vuoksi. Aamupäivän vietimme hänen
kanssaan, kunnes asiakkaita saapui lisää. Heidän kanssaan lauloimme ja pelasimme bingoa
lounaaseen asti. Iltapäivällä asiakkaita olikin jo kuusi ja vietimme loppupäivän heidän kanssaan.

Torstai 4.7.

Torstaina menimme Kyyhkylän kuntoutuskeskukseen, jossa meitä odotti henkilökunnan ja
asiakkaiden lämmin vastaanotto. Sää oli muuttunut suotuisaksi, mutta päätimme pysyä sisällä
kovan tuulen takia. Aamupäivällä Pelasimme bingoa ja lauloimme lauluja sekä Zibin piti
lyhytmuotoisen konsertin. Lounaan jälkeen pelasimme erilaisia pelejä ja mölkky osoittautui
asiakkaiden suureksi suosikiksi.

Perjantai 5.7.

Perjantaina saavuimme päiväkeskukseen muiden päivien tavoin josta lähdimme kävellen
asiakkaiden koteihin, sillä perjantain kohteena olivat kotihoidon yksiköt. Kolme viidestä asiakkaasta
olivat halukkaita ottamaan meidät vastaan ja päätimme jakautua ryhmiin, jolloin aika asiakkaiden
kesken oli helpompi jakaa. Perjantain työnkuvaan kuuluu myös blogin kirjoittaminen jota
kirjoitimme loppupäivän.



Meidän ensimmäinen viikko oli todella mukava ja opimme jo paljon tarvittavia asioita. Jokaiselle jäi
hyvä fiilis ja odotamme tulevia viikkoja innolla.




