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Suomen Valoteknillisen Seuran palkinnot 2021
Valon päivän -verkkotapahtumassa 3.2.2021 Suomen Valoteknillinen Seura palkitsi kaksi valaistusalalla
ansioitunutta henkilöä.
Nyt kahdeksatta 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 Elisa Hillgen (Valoisa persoona 2019), Veikko Ahponen
(Valaistunut persoona 2019) sekä seuran hallituksen nimeämänä Tapio Kallasjoki, Metropolia
Ammattikorkeakoulu.

Valoisa persoona 2021: Sirpa Laitinen
Valoisan persoonan titteli jatkaa matkaansa henkilölle, joka on aina hyväntuulista ja mahtavaa seuraa.
Sirpan ei tiedetä koskaan olleen huonolla tuulella, ja monia huikeita tarinoita olemme saaneet kuulla hänen
seikkailuistaan työelämässä ja maailmalla. Hän on erikoistunut valaistusalalla suunnittelun lisäksi mm.
esteettömyysasioihin ja muotoiluun, ja sopivasti palkinnonjakopäivänä vietetäänkin Valon päivän lisäksi
myös muotoilun ja arkkitehtuurin päivää. Sirpa on tehnyt pitkän ja menestyksekkään uran
kaupunkivalaistuksen parissa WSP:llä, ja hänen asiantuntemustaan on hyödynnetty hyvin monipuolisesti
erilaisissa projekteissa.

Valaistunut persoona 2021: Aleksanteri Ekrias
Tekniikan tohtori Aleksanteri Ekrias on arvostettu tie- ja ulkovalaistuksen asiantuntija. Aleksanteri hallitsee
sekä valaistustekniikan teorian että käytännön suunnittelutyön. Hän on ollut laatimassa ulkovalaistuksen
suunnitteluohjeita useille kaupungeille ja Väylävirastolle. Aleksanteri edustaa Suomea kansainvälisen
valaistuskomission CIE:n divisioonassa 4 (Transportation and Exterior Applications) ja on osallistunut
lukuisten teknisten komiteoiden työhön. Aleksanteri toimii aktiivisesti myös eurooppalaisessa
standardointityössä ja tekee yhteistyötä muiden pohjoismaiden kanssa tievalaistuksen kehittämiseksi.
Suomen Valoteknillisen Seuran toimintaan Aleksanteri on osallistunut pidettynä luennoitsijana ja VALOlehden kirjoittajana. Seuran henkilöjäseniä hän on edustanut hallituksessa vuodesta 2015.
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