
Heissulivei!  

 

Tällä hetkellä luet Piristyspartio 3:sen 

viimeistä blogikirjoitusta. Viikkoomme on 

mahtunut monipuolista ja hauskaa 

toimintaa. Kerromme viikkomme kulusta nyt 

hieman tarkemmin.  

 

Maanantai 23.7  

Viimeinen kokonainen viikkomme alkoi 

Lehmuskodissa edelleenkin helteisissä 

tunnelmissa. Olemme todenneet laulujen 

olevan hyvä keino rikkoa jää meidän ja 

asiakkaiden välillä, joten kuten tavallista  

päivämme alkoi lauluilla. Laulujen jälkeen oli 

muistin virkistyksen aika, kun yritimme 

tunnistaa vanhoja julkkiksia tekemistämme 

kuvakorteista. Moni pääsi kokemaan 

mukavia onnistumisen hetkiä, kun 

sinnikkään muistelun jälkeen julkkisten 

nimet muistuivat mieleen. Aaron meinasi 

pilata tunnistamisen Tove Janssonin 

kohdalla liiallisilla vinkeillään. Tilanne saatiin 

kuitenkin pelastettua. Iltapäivällä oli taas pelailun vuoro kun koimme jännittäviä hetkiä niin bingon kuin 

Mölkynkin parissa.  

 

Tiistai 24.7 

Kun saavuimme Vuolingonhoviin tiistaiaamuna, erityisvieraanamme oli Länsi-Savon toimittaja sekä 

valokuvaaja. He olivat tulleet tekemään juttua Piristyspartioiden toiminnasta. Aloitimme jälleen aamun 

musiikilla, ja musiikkihetken tunnelmia pääsee seuraamaan tarkemmin tästä linkistä:  

https://lansi-savo.fi/uutiset/lahella/d70fa863-16f9-4d90-91d3-a7f9f06b1631 

Iltapäivällä siirryimme toiselle osastolle, jossa meitä odotti todella suuri yleisö valmiina kuuntelemaan 

lauluamme. Tällä kertaa yleisöön kuului asiakkaiden lisäksi myös heidän omaisiaan sekä työntekijöitä. 

Emme antaneet kuitenkaan suuren yleisön luoda meille liikaa paineita. Laulut sujuivatkin mallikkaasti ja 

saimme kauniista laulustamme paljon kiitosta. Musiikkihetken jälkeen pelasimme hieman bingoa samaan 

malliin kuin aamupäivälläkin. Kun bingopelit oltiin saatu päätökseen, pääsimme piristämään osaa 

asiakkaista myös heidän omiin huoneisiinsa laulullamme.  Tämä olikin todella koskettava kokemus niin 

meille kuin asiakkaillekin, jotka eivät olisi muuten päässeet nauttimaan ohjelmastamme.  

 

 

https://lansi-savo.fi/uutiset/lahella/d70fa863-16f9-4d90-91d3-a7f9f06b1631


Keskiviikko 25.7   

Piristyspartiomme teki kaukomatkan 

Haukivuorelle, Pääskylään. Perinteistä poiketen 

siirryimme heti aamusta ulos pelaamaan Mölkkyä. 

Tämä oli kuitenkin virhe, sillä auringon polttava 

kuumuus ei antanut armoa edes ”varjossa”.  

Pelasimme pikapelin, jonka jälkeen siirryimme 

sisälle perinteisten laulujen sekä uuden 

hittilistamme pariin. Hittilistan ideana oli valita 

ylimääräisiä lauluja, joita voisimme lisätä 

ohjelmistoomme. Iltapäivämme alkoi bingolla, jota 

pelasimmekin todella monta kierrosta asiakkaiden 

pyynnöstä. Bingohuudot raikuivat Pääskylän 

käytävillä, kun innokkaat pelaajat riemastuivat 

voitoistaan. Tämä toi hymyn meidänkin 

huulillemme. Bingon jälkeen jatkoimme hieman 

visailun parissa, kun arvuuttelimme erilaisia P-

kirjaimella alkavia sanoja.  Mukava yllätys 

päiväämme oli Pääskylän tarjoamat pullakahvit. 

Kiitos niistä! 

 

 

Torstai 26.7  

Tämäkään päivä ei ollut poikkeus, kun laulu alkoi raikaa heti aamusta Maamiehen palvelukodissa. Harvassa 

paikassa laulu on kuulunut yhtä kovaa ja kirkkaasti. Asiakkaiden aloitteesta siirryimme ulos pelaamaan 

erilaisia pelejä. Ensimmäisenä oli vuorossa perinteinen Mölkky, joka onnistui taas todella mallikkaasti. 

Mukavan Mölkkypelin jälkeen pelirepertuaarimme laajeni, kun pelasimme todella jännittävät erät 

tikanheittoa. Iltapäivällä pelasimme Huojuvaa tornia, Unoa sekä Punaista ja mustaa sekä kävimme 

uudelleen ulkona heittelemässä tarkkuutta niin hernepusseilla kuin renkaillakin.  Torstaina porukka oli 

suhteellisen pieni, mutta sitäkin mukavampi.  

 

Perjantai 27.7 

Tavallisesta poiketen vierailimme perjantaina muualla kuin kotihoidossa, kun taksi suuntasi kohti 

Kaarisiltaa. Täällä emme kuitenkaan ehtineet viettää kuin muutaman tunnin, mutta se ei menoamme 

haitannut. Otimme koko perheen Mölkkyturnauksen sekä lauloimme kaikille tuttuja kappaleita 

laulukirjastamme. Lisäksi juttelimme myös kaikenlaista mukavaa.  



 

Viimeinen kokonainen viikkomme on sujunut 

helteisissä ja hikisissä tunnelmissa. Jälleen kerran 

meillä oli erittäin hauskaa ja nauroimme paljon. 

Nyt viimeinen kokonainen viikkomme on ohi ja 

työporukastamme Tinjan on aika siirtyä 

kesälaitumille jo hieman etukäteen. Haluamme 

tässä vaiheessa kiittää kaikkia asiakkaita ja 

työntekijöitä, jotka ottivat meidät iloiten vastaan 

omaan arkeensa sekä myös blogimme lukijoita, 

jotka ovat olleet kiinnostuneita kuukautemme 

kulusta. Täytyy myös antaa kunniaa Mikkelin 

kaupungille, joka palkkasi meidät piristämään 

asiakkaidemme päiviä. Piristyspartio kiittää ja 

kuitaa, hyvää loppukesää!  

 

 


