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Toimintasuunnitelma 2018

YLEISTÄ
Lavastus- ja pukusuunnittelijat (LP), aiemmin Suomen Lavastustaiteilijain Liitto ry,
Finlands Scenografförbund rf, on lavastajien ja pukusuunnittelijoiden ammattijärjestö, joka
on perustettu vuonna 1943.
Lavastus- ja pukusuunnittelijat (LP) toimii sääntöjensä mukaisesti suomalaisten teatteri-,
televisio- ja elokuvaskenografien (lavastajat eli lavastussuunnittelijat, pukusuunnittelijat)
ammatillisena edunvalvojana. LP:n tavoitteena on toimia skenografian alueella
ammatillisena ja kulttuuripoliittisena vaikuttajana yhteistyössä muiden alan järjestöjen ja
toimijoiden kanssa.
Lavastus- ja pukusuunnittelijat on Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry:n (Teme) jäsen.
Temen jäsenjärjestöillä on yhteinen toimisto ja henkilökunta ja suurin osa jäsenpalveluista ja
edunvalvontatoiminnasta on Temen yhteistä. Nämä osiot toiminnasta on kuvattu Temen
toimintasuunnitelmassa.

KESKEISET ASIAT VUONNA 2018
Vuosi 2018 on Lavastus- ja pukusuunnittelijoiden (LP) juhlavuosi.
LP täyttää 75 vuotta.
LP järjestää juhlavuoden kunniaksi verkkonäyttelyn, johon voi osallistua jokainen liiton
jäsen kuvilla ja tiedoilla omista töistään. Verkkonäyttely sijaitsee nimensä mukaisesti
verkossa, ja se on suunnattu kaikille lavastus- ja pukusuunnittelijoiden työstä ja taiteesta
kiinnostuneille, siis suurelle yleisölle. Verkkonäyttely avataan LP:n järjestämän
koulutuspäivän ja juhlaseminaarin yhteydessä Tampereella 8.8. Koulutuspäivän antia ovat
näillä näkymin IPad-luonnostelukurssi sekä historialuento ja osuus, jossa LP:n jäsenet
esittelevät työtään verkkonäyttelyn avulla.
Näyttely palvelee yhtä LP:n keskeistä painopistealuetta: LP:n jäsenten työn näkyvyyden
lisäämistä.
Muita tavoitteita ovat:
Kuulttuurin ja taiteen rahoituksen turvaaminen
-LP: suunnittelijoiden; vakituisten ja freelancereiden työn turvaaminen
Muiden järjestöjen kanssa LP edistää ajatusta siitä, että VOS-tuen piirissä olevat toimijat,
esim. teatterit, sitoutuisivat ammattilaisten palkkaamiseen mm. ohjaajiksi ja visuaalisiksi
suunnittelijoiksi. Sisällöntuotannon tekijöiden ammattimaisuudelle tulee yleisestikin antaa
enemmään painoarvoa.
LP osallistuu elokuva-alan työoloja käsittelevään keskusteluun ja tekee toimintaehdotuksia
sekä kerää aiheesta kokemusperäistä tietoa jäseniltään.
LP edistää tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä ja tekee tasa-arvon toteutumisesta kyselyn
jäsenilleen.

Yhteistyö muiden jäsenjärjestöjen kesken
•

työssä jaksaminen, tasa-arvon ja syrjimättömyyden toteutuminen

•

jäsenistön koulutus, ammattimaisten tekijöiden työn arvostuksen lisääminen

Työn näkyvyyden lisääminen
-palkinnot, verkkonäyttely, jäsenistön oma aktiivisuus työn esittelyssä

TYÖSUHDE-EDUNVALVONTA
LP valvoo jäseniensä etuja ja tarjoaa Temen lakimiesten ja järjestötoimitsijoiden kautta lakija neuvontapalveluita.
LP vahvistaa edelleen yhteistyötä SET:in kanssa mm. elokuva-alan työkäytäntöjen ja tasaarvon parantamisessa.

KOULUTUS JA JÄSENTILAISUUDET
Liiton järjestämä koulutus on aiempina toimintavuosina ollut erittäin suosittua. Tukia
haetaan myös vuodelle 2018.
Tampereella järjestetään 8.8. IPad-luonnostelukurssi ja juhlaseminaari, jossa mm. LP:n
jäsenet esittelevät työtään verkkonäyttelyn avulla.
SketchUp- kurssi järjestetään näillä näkymin syksyllä 2018.

PALKINNOT
Teatterialan suunnittelijapalkinto, Illusion-palkinto jaetaan huhtikuussa Thalia-gaalassa.
Syyskuussa jaetaan elokuva-alan Vuoden Suunnittelija-palkinto Kotimaisen Elokuvan
Viikolla.
LP:n hallituksen jonkin kokouksen yhteydessä keväällä 2019 myönnetään kannustusstipendi
ansioituneelle opiskelijalle.
Uusia kunniajäseniä harkitaan nimettäviksi juhlavuoden tiimoilta.
Ehdotetaan, että Televisioakatemia jakaisi Kultainen Venla-jaossa myös lavastus- ja
pukusuunnittelijapalkinnot.

JÄSENTILAISUUDET
Jäsentilaisuuksia suunnitellaan yhteistyössä SVÄVin ja STODn kanssa.
LP:n jäsenistö kutsutaan verkkonäyttelyn avajaistapahtumiin Tampereelle 8.8. 2018.
Jäsenistön pikkujoulut pidetään joulukuussa. Juhliin kutsutaan myös alan opiskelijat Aaltoyliopistossa.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Ylläpidetään suhteita Eesti Lavastuskunstike Liiton kanssa. Järjestetään
hallitustapaaminen Suomessa.

Luodaan kontaktit alan pohjoismaisiin sisarjärjestöihin tavoitteena liittää heidät mukaan
perustettuun Suomi-Eesti facebook-ryhmään ja järjestää yhteisiä tapaamisia.
Kansainvälisiin koulutuksiin vuoden aikana osallistuvia jäseniä pyydetään jakamaan
kokemuksiaan kirjallisten ja kuvallisten raporttien muodossa, jotka voidaan jakaa
jäsenistölle.

VIESTINTÄ JA JULKISUUS
Yhteydenpitoa jäsenistön ja järjestön kesken pyritään lisäämään. Teme kouluttaa järjestöjen
hallituksia viestinnässä, ja näin pyritään luomaan parhaat mahdolliset tiedotuskanavat.
Järjestön Wikipedia-sivut sekä jäsenten omia Wikipedia-sivuja laaditaan. Suunnitellaan
yhteistä Wikipedia-työpajaa.
Järjestön sivut sekä Temen sivujen alla että Facebookissa toimivat julkisen keskustelun
areenoina. Hallituksen kokouksista ja muista ajankohtaisista aiheista raportoiva
kuukausittainen tiivistelmä pyritään laittamaan LP:n sivuille.
LP:n 75-vuotis-juhlanäyttelystä ja siihen liittyvistä tapahtumista laaditaan lehdistötiedote.

LP:n hallitus

