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Suomen Valoteknillisen Seuran palkinnot 2019
Keskustakirjasto Oodissa Helsingissä 30.1.2019 järjestetyssä Valon päivän tapahtumassa Suomen
Valoteknillinen Seura palkitsi kaksi valaistusalalla ansioitunutta henkilöä.
Nyt seitsemättä kertaa myönnetyt palkinnot ovat:
Valoisa persoona. Palkinto myönnetään henkilölle, joka yksittäisellä teolla tai pidempiaikaisella
toiminnalla on tuonut valoa maailmaan ja edesauttanut valaistuksen asiaa. Palkintoina on
kiertopalkintona taiteilija Kari Alosen taideteos ”Valokeilassa” sekä kunniakirja.
Valaistunut persoona. Palkinto myönnetään henkilölle, joka on toiminut Suomen Valoteknillisen
Seuran jäsenenä vähintään 5 vuotta, ja on vaikuttanut merkittävästi valaistusalalla pitkällä aikavälillä.
Palkintoina on 1000 euron tunnustuspalkinto sekä kunniakirja.
Palkintolautakunnassa olivat edelliskerran palkitut Roope Siiroinen (Valoisa persoona 2017), Markku
Varsila (Valaistunut persoona 2017) sekä seuran hallituksen nimeämänä Marko Martikainen, Ensto
Lighting Oy.

Valoisa persoona 2019: Elisa Hillgen
Elisa on toiminut aktiivisesti valaistusalalla monenlaisissa tehtävissä jo vuosia. Hän ei ole jättänyt
lamppua vakan alle vaan valoalaa edistävää virtaa on riittänyt tapahtumien järjestämiseen,
seminaareihin, some viestintään, Jyväskylän kaupungin valo koordinaattorin tehtäviin ja LUCIorganisaation tapahtumiin ympäri maailmaa. Ansiokasta on ”Vuoden Mikkeliläinen” tunnustus Illumio
2018 - valotapahtuman järjestämisestä. Elisa näyttää luovuudellaan ja aktiivisudellaan esimerkkiä
kaikille alalla toimijoille.

Valaistunut persoona 2017: Veikko Ahponen
Veikko Ahponen on yksi kansainvälisestikin merkittäviä Suomalaisia valaistuksen moniosaajia. Yksi
hänen ulkomaisista suunnittelukohteistaan on ollut ollut niinkin eksoottinen rakennus kuin Mekan
pyhä moskeija Saudi-Arabiassa. Hän on ollut mukana valaistussuunnittelijana, valaistuslaskijana,
konsulttina, vastaanottotarkastajana tai lausunnon antajana yli 600 suunnittelukohteessa, ei
pelkästään Suomessa, vaan myös esimerkiksi Neuvostoliitossa, Virossa, Ruotsissa, Norjassa,
Tanskassa, Espanjassa, Tšekkoslovakiassa, Libyassa, Kuwaitissa, Syyriassa ja Kyproksella.
Hänen tehtäviinsä on sisältynyt tutkimus-, tuotekehitys- ja koestustyötä. Hän on ollut
suunnittelemassa esimerkiksi pitkän 60 m pylväsvälin tievalaisinoptiikkaa, jolla on valaistu Suomen
teitä vuosikymmeniä. Hän on osallistunut myös Suomen ensimmäisen riippumattomaan
valaistuslaboratorion kehitystyöhön sekä on ollut 1970-luvulla johtamassa tietokonepohjaisen
valaistussuunnittelun pioneerina valoteknillisten laskentaohjelmien kehittämistä tutkimuksen,
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valaisinteollisuuden ja valaistussuunnittelun tarpeisiin. Uransa alkupuolella hän toimi myös teknillisen
korkeakoulun ja VTT:n valaistustekniikan assistenttina.
Hän on kirjoittanut ja toimittanut valaistuksen käsikirjoja, suositusjulkaisuja, pitänyt
konferenssiesitelmiä, ollut laatimassa tutkimusraportteja, opettanut ja kirjoittanut kymmeniä
kurssijulkaisua, sekä kymmeniä aikakausilehtiartikkeleita käytännössä kaikilta valaistuksen osa
alueilta. Valaistunut persoona 2019 on osallistunut RT- ja ST-korttien laadintatyöhön, Seskon,
Inskon, CIE:n, IEC:n sekä pohjoismaisten valaistusalan järjestöjen työhön jäsenenä, sihteerinä ja
johtokunnan jäsenenä. Lisäksi hän on pitänyt vuonna 1981 radioesitelmänkin aiheesta ”Kotivalaistus,
asumisviihtyisyys ja energiankulutus”.
Jos joku valaistukseen liittyvä asia askarrutti mieltä, häneltä sai aina vastauksen. Jos
valaistuskenttään tuli uutta kansainvälistä sanastoa, häneltä löytyi hyviä ehdotuksia suomenkieliseksi
vastineeksi. Aina avulias ja ystävällinen valaistunut persoonamme palveli työssään niin
suunnittelutoimistoja, valaisinvalmistajia, rakennuttajia kuin urakoitsijoita. Pitkän, lähes 40 vuotta
kestäneen uransa hän teki ensin Valoston toimistopäällikkönä ja sitten Suomen Valoteknillisen
Seuran toimitusjohtajana. Nyt hän on ansaitusti eläkkeellä.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Heikki Härkönen, Suomen Valoteknillinen Seura
puh. 0400 869339, heikki.harkonen@valosto.com
Valokuvia on ladattavissa osoitteessa
http://valosto.com/tiedostot/palkinnot2019/
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