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Hyvää alkanutta vuotta arvoisat agronomit! 

Kirjeemme sisältää tietoa Kanta-Hämeen agronomien tulevan kesän ja syksyn tapahtumista ja toiminnasta. 

Kesäretkemme suuntaa tällä kertaa Päijät-Hämeeseen lauantaina 29.6. yhdessä Lounais-Hämeen 

agronomien kanssa, joten tässäpä ensimmäinen loistava tilaisuus tutustua muihin alan ammattilaisiin 

kiinnostavien retkikohteiden lomassa, eli save the date! Toivomme saavamme juuri sinut mukaan 

toimintaamme, olitpa sitten vastavalmistunut tai jo pidempään alalla vaikuttanut!  

Kesäretki: 

29.kesäkuuta, suuntana Asikkalan kauniit maalaismaisemat, puutarhat ja marjatila 

Syksyn suunnitelmia: 

Beer tasting Oktoberfest -hengessä. Tiedossa rentoa yhdessäoloa ja maukasta mallasjuomaa!  

Myöhemmin on luvassa myös yhdistyksen vuosikokous. 

 

Hallitus esittäytyy: 

Yhdistyksemme hallitukseen kuuluvat vuoden 2019 ajan puheenjohtaja Arto Vuollet, varapuheenjohtaja 

Salla Saarinen, sihteeri Suvi Anttila, rahastonhoitaja Anne Laulajainen sekä hallituksen jäsenet Maija Paakki 

ja Anna Koljonen. Jos sinulla on ideoita tai kysymyksiä, niin meille voi aina laittaa viestiä osoitteisiin 

arto.vuollet@hamk.fi tai suvi.anttila@pp3.inet.fi 

 

Arto Vuollet, MMM, pääaineena puutarhatiede. Luin myös maanviljelyskemiaa ja -fysiikkaa sekä taloutta. 

Olin opiskeluaikana aktiivinen opiskelijajärjestöissä ja olin myös töissä opintojen ohessa; muun muassa 

yhdyshenkilönä kansainvälisessä siemenfirmassa ja myöhemmin Kekkilä Oy:ssä tutkimuskonsulenttina. 

1992 minut pyydetiin perusteilla olevaan Hämeen ammattikorkeakouluun Lepaalle lehtoriksi. 

Kasvihuonetuotanto on edelleen keskeisin opettamani aine ja olen nykyisin yliopettaja. Hämeenlinnaan 

muutettiin Eijan kanssa 1997. Kolmesta lapsesta yksi asuu vielä kotona. 

 

Salla Saarinen, opiskelija Viikistä. Opiskelen kasvintuotantotiedettä neljättä vuotta ja samalla viljelen 

kotitilaani Janakkalassa. Ennen Viikkiä opiskelin Mustialassa maaseutuyrittäjäksi (2015). Ikää minulla on 25 

vuotta, joista suurimman osan olen kuluttanut koulun penkillä ja siinä ohessa myös muutamissa 

luottamustehtävissä. Vapaa-aikani kuluu perheen, ystävien ja koiran kanssa. Kanta-Hämeen agronomeissa 

olen uusi hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja. 

 

Suvi Anttila, MMM, pääaineena maatalousteknologia ja sivuaineina markkinointi ja kotieläintiede. Tein 

opintoni vauhdilla 80-luvulla ja niiden aikana toimin toimittajana Koneviesti-lehdessä. Opintojen 

loppuvaiheessa muutimme Hämeenlinnaan ja aloitin työt Hämeen Sähkö Oy:n ja myöhemmin Vattenfall 

Verkko Oy:n tiedottajana. Siitä jatkoin Maatalouskeskusten Liittoon ja edelleen ProAgria Keskusten Liittoon, 

jossa toimin tällä hetkellä markkinointi- ja viestintäjohtajana. Vapaa-aikanani vietän kuntoilemalla, 



tekemällä monimuotoisesti kuvataidetta, sukututkimukseni parissa ja olen myös innokas käsitöiden tekijä.  

Perheeseemme kuuluvat mieheni Pekka ja jo aikuiset lapsemme Linda ja Alina.  

 

Anne Laulajainen, 52-vuotias maatilayrittäjä, yrittäjä ja sijaiskanttori Hämeenlinnan Rengosta. 

Koulutukseltani olen maatalous-metsätieteiden maisteri ja agronomi (1992), tieisännöitsijä (2005) ja 

kirkkomuusikko (2018). Perheeseeni kuuluvat puoliso ja yläkouluikäiset tytär ja poika. Kotitilani viljely on 

oman yrittäjäurani aikana kiertynyt ruokaperunatuotannosta villisikatarhaukseen ja edelleen viljatilaksi ja 

muihin töihin tilanpidon ohessa. Viikin opiskeluaikoina olin aktiivisesti mukana järjestötoiminnassa ja 

luottamustehtävissä ja sama meno jatkui pitkään valmistumisen jälkeenkin. Agronomiyhdistyksen 

hallituksen jäsenenä ja rahastonhoitajana toimin tällä erää viimeistä vuotta, sillä kauteni tulevat täyteen. 

 

Anna Koljonen, MMK. Valmistuin kesällä 2018 maatalous- ja metsätieteiden kandidaatiksi Viikistä. Nyt 

keskityn maitotilamme pyörittämiseen yhdessä veljeni kanssa Rengossa. Olen 29-vuotias, aiemmin 

opiskelin itselleni tradenomin ammatin Helsingissä ja asuin myös muutamia vuosia Hollannissa. Vapaa-

aikanani tykkään matkustella, nähdä ystäviäni sekä touhuta koirani ja hevoseni kanssa. Kanta-Hämeen 

agronomeissa olen uusi tuttavuus sekä hallituksen jäsen. 

 

Maija Paakki, MMM, pääaineena elintarvikekemia ja -teknologia. Olen valmistunut v. 1984 ja työurani 

aloitin Jokioisista (MTT), sieltä siirryin Hämeenlinnan (Vitabalans Oy) kautta Etelä-Pohjanmaalle v. 1993 

(mm. SeAMK, Lapua/terveystarkastaja, Turun yliopiston Funktionaalisten elintarvikkeiden 

kehittämiskeskus). Kun kolme lastamme aikuistuivat ja muuttivat pois kotoa, palasimme mieheni Ossin 

kanssa takaisin Hämeenlinnaan v. 2017. Tällä hetkellä olen jatko-opiskelijana Turun yliopistossa 

Molekulaaristen biotieteiden tohtoriohjelmassa tutkimuskohteenani ruoan luonnolliset värit suomalaisella 

ruokalautasella ja erityisesti värien merkitys arvioitaessa ruoan miellyttävyyttä. 

 

Käy kurkkaamassa ja tykkäämässä meidän Facebook-sivuista 

https://www.facebook.com/kantahameenagronomit/ ja nettisivumme löydät osoitteesta 

https://www.agronomiliitto.fi/yhdistykset/kanta-hameen-agronomit/  

 

Tervetuloa mukaan meininkeihin! 

Kanta-Hämeen Agronomit ry 

Salla Saarinen ja Anna Koljonen 

Hallituksen uudet jäsenet 



 

 


