
KIRJAPIIRI 
 

 
 
 

Tule mukaan Agrosenioreiden kirjapiiriin. Keskustelemme kirjojen herättämistä ajatuksista, mielipiteistä ja 
kokemuksista. Saamme kirjojen lukuun uutta syvyyttä, kun jaamme näkemyksiämme samasta 
kirjasta/teemasta. 

Tarkoituksena on kokoontua verkossa kerran 1 - 2 kuukaudessa. Seuraavan kokoontumisen teema tai kirja 
päätetään aina edellisessä kokouksessa osanottajien ehdotusten pohjalta.  

Teemoja voivat olla esimerkiksi:  

Mitä odotan hyvältä kirjalta? Mitä kirjojen lukeminen antaa minulle/on minulle antanut? Maaseudun 
murroksen käsittely kirjallisuudessa.  Yhteiskunnalliset/poliittiset kirjat.  Jännitysromaanit, trillerit, dekkarit. 
Elämäkerrat/historialliset kirjat. Taidekirjallisuus/viihdekirjallisuus. Miksi luen/en lue runoja? 

Olemme ajatelleet aloittaa kirjapiirin tammikuussa 2021 (päivämäärä voidaan sopia ilmoittautumisen 
yhteydessä). Ensimmäisen kerran kirjaksi olemme omavaltaisesti valinneet Kari Hotakaisen Tarina. Mitä 
tapahtuu, kun maaseutu on muutettu virkistysalueeksi? Millainen on arvokas elämä? ”Mitä raskaampi aihe, 
sitä kevyempi käsittely.”  

Kirjapiirin käynnistäjinä toimivat  Pekka Peltonen   ja   Simo Moisio  
 
 
  



KUNTOPIIRI 
 
 

Agrosenioreiden virtuaalisessa kuntopiirissä on tavoitteena jakaa 
osanottajien kesken hyväksi koettuja ideoita fyysisen ja henkisen 
kunnon ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Kuntopiirin osan-
ottajilta kerätään ehdotuksia tällaisista ideoista, pyydetään 
näistä omakohtaisia kokemuksia, jaetaan linkkejä esittely-
videoihin ja keskustellaan niistä. Yhteydenpitovälineinä 
käytetään etäkokoustyökalua, sähköpostia ja WhatsAppia. 
Osanottajista kootaan WhatsApp- ja sähköpostiryhmä. Näiden 
ryhmien aktiivisella käytöllä käydään keskustelua ja jaetaan 
kuva- ja videomateriaaleja jatkuvasti. Etäkokouksia pidetään 
yhdessä sovitun rytmin mukaisesti.  
 
Ensimmäisellä virtuaalisella kokoontumiskerralla keskitytään 
osanottajien esittäytymisiin heidän omiin harrastuksiinsa sekä 
etätapaamisissa käsiteltävien asioiden toivomuksiin. Vetäjällä on 
varastossa muutamia omia ideoita, mutta jatkossa tarkoitus on 
edetä pääasiassa osanottajien esittämien ideoiden mukaan. 
Todennäköisesti eri kokoontumiskerroilla keskitytään pääasiassa 
yhteen aihealueeseen kerrallaan. Ulkopuolisen asiantuntijan 
kutsuminen tapaamisiin ei myöskään ole poissuljettua. 

 
Toimintamalli vastaa jossain määrin toistakymmentä vuotta sitten pyöritettyä ”Agronomikunnan 
juoksijoiden” sähköpostilistaa. Silloin keskustelujen lisäksi sovittiin maatalous- ja konenäyttelyiden 
yhteydessä yhteislenkeistä. Nyt on tarkoitus monipuolistaa ja keventää lajeja. Lisäksi tekniikka antaa 
silloista paljon paremmat välineet tiedon jakamiseen. Jos kiinnostusta piisaa, voidaan jatkossa jakautua 
erilaisiin alaryhmiin. 
 
Kuntopiiriä pyörittää Juha Helander 
 
 
  



MUSAPIIRI 
 
Agrosenioreiden musiikkipiirin tavoitteena on hakea ennakkoluulottomasti uusia 
kuunteluelämyksiä ja löytää aiemmin vieraita esitysmuotoja musiikin rannattomasta ihmemaasta. 
Ehkä noin kerran kuussa pidettävissä tunnin sessioissa kuulemme ensin ryhmän vääpelin ajatuksia 
valitusta teemasta YouTube-näytteineen, ja ilmoittautuneilta osallistujilta toivotaan omia 
kokemuksia, mielipiteitä ja näytteitä aihepiiristä. Toimintamalli ohjeistetaan tarkemmin, kunhan 
ryhmä saadaan koottua. 
 
Teemat päätetään yhdessä, mutta parin ensimmäisen session teemat voisivat olla esim. jotkut 
seuraavista: 

1) naislaulajia eri mantereilta 
2) onko harmonikasta vakavasti otettavaksi soittimeksi? 
3) näitä sibeliuksia en ollut kuullutkaan 
4) jazz muka vaikeaa?! 
5) fil. dr. h. c. M. A. Nummisen rajaton musiikkimaailma 

 
Laita ilmoittautumisen yhteyteen tieto, jos jokin näistä aihepiireistä kiinnostaa, tai anna mielellään 
oma ehdotuksesi. 
 
”Musiikki alkaa siinä, kun puhe loppuu.” – Goethe 
 
Musapiirin kapellimestarina toimii Timo Mallinen 
 

 


