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SUOMEN VALOTEKNILLISEN SEURAN PALKINNOT 2012 
 
Suomen Valoteknillisen Seuran järjestämässä Valaistuksen ajankohtaispäivässä 
24.4.2012 Helsingin Messukeskuksessa palkittiin kaksi valaistusalalla ansioitunutta 
henkilöä. Nyt toista kertaa myönnetyt vuosittain jaettavat 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 valais-
tusalalla pitkällä aikavälillä. Palkintoina on 1000 euron tunnustuspalkinto 
sekä kunniakirja. 

 
 
Kari Ström – Valoisa persoona 2012 
 

Jyväskylän kaupungin apulaiskaupungininsinööri Kari Ström on luonteva va-
linta vuoden 2012 Valoisaksi persoonaksi. Kari on kehittänyt Jyväskylän ul-
kovalaistusta vuodesta 1996 lähtien. Tavoitteena kaupungilla on olla taaja-
mavalaistuksen edelläkävijä ja esimerkillään näyttää miten valaistus voi olla 
yhtä aikaa energiatehokasta ja viihtyisyyttä luovaa. Suomen ensimmäinen 
ulkovalaistuksen yleissuunnitelma, Suomen ainoa kaupunkivalaistukseen 
keskittyvä valotapahtuma, city.people.light –kilpailun ensimmäinen palkinto 
sekä kansainvälinen yhteistyö alan yhdistysten kanssa ovat osoituksia joh-
donmukaisesta kehitystyöstä.  
 
Karin määrätietoinen työ on vienyt strategista Valon kaupunki –hanketta 
eteenpäin. Valon kaupunkia arvostavat niin asukkaat, paikalliset yritykset 
sekä valo-alan ammattilaiset. Valaistusta Kuokkalan sillasta on tullut Jyväs-
kylän ikoni. Jyväskylän valo kannustaa ja rohkaisee muita kaupunkeja ulko-
valaistuksen monipuoliseen ja nykyaikaiseen kehittämiseen.  
 
Karin valoisa olemus ja luonne ovat tehneet hänestä valoalalla hyvin tunne-
tun ja pidetyn. Hän täyttää Valoisa persoona –palkinnon kriteerit loistavasti. 
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Marko Martikainen – Valaistunut persoona 2012 
 

Oy Osram Ab:n myyntijohtaja Marko Martikainen, 44, on yksi Suomen 
osaavimpia valaistusalan asiantuntijoita. Hän valmistui Teknillisestä korkea-
koulusta vuonna 1994 pääaineina valaistustekniikka sekä sähkö- ja LVI-
suunnittelu. Opiskeluaikanaan hän teki kesätöitä Telen Nurmeksen pistees-
sä teleasentajana vuosina 1989 ja 1990 sekä Teknillisen korkeakoulun va-
laistustekniikan laboratorion tutkimusapulaisena vuodesta 1990 vuoteen 
1993. 
 
Valmistuttuaan diplomi-insinööriksi Marko aloitti työt Osramilla myynnin tek-
nisessä tuessa. Vuodesta 2001 vuoteen 2009 hän toimi myyntipäällikkönä 
ja vuodesta 2009 alkaen hän on toiminut myyntijohtajana. 
 
Marko Martikainen on kysytty luennoitsija valaistusalan tapahtumissa sekä 
asiantuntija valaistukseen liittyvissä kysymyksissä eri medioissa. Hänellä on 
intohimoinen asenne valaistukseen ja valoon sekä valaistuksen arvostuksen 
nostamiseen koko alan nimissä. Luonteeltaan Marko on miellyttävä, valoisa 
ja ystävällinen persoona. 
 
Marko on liittynyt Suomen Valoteknillisen Seuran henkilöjäseneksi vuonna 
1995. Vuodesta 2009 alkaen hän on ollut seuran jäsen Osramin työntekijä-
nä. Tällä hetkellä Marko Martikainen toimii Suomen Valoteknillisen Seuran 
hallituksen varajäsenenä. 
 
 
 
 
 
Lisätietoja: 
 
Toimitusjohtaja Heikki Härkönen, Suomen Valoteknillinen Seura 
puh. 0400 869339, heikki.harkonen@valosto.com 


