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YLEISTÄ 

Lavastus- ja pukusuunnittelijat ry (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 2019 

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 laki- ja neuvontapalveluita. 

LP vahvistaa edelleen yhteistyötä SET:in kanssa mm. elokuva-alan työkäytäntöjen ja 

tasa-arvon parantamisessa. 

  

KOULUTUS JA JÄSENTILAISUUDET 

Liiton järjestämä koulutus on aiempina toimintavuosina ollut erittäin suosittua. 

Tukia haetaan myös vuodelle 2019 ja koulutusta järjestetään. 

 

 

 



PALKINNOT 

Teatterialan suunnittelijapalkinto, Illusion -palkinto  jaetaan maaliskuussa Thalia-

gaalassa.  

Syyskuussa jaetaan elokuva-alan Vuoden Suunnittelija -palkinto Kotimaisen 

Elokuvan Viikolla.  

LP:n hallituksen syksyn kokouksen yhteydessä jakaa vuoden 2019 

kannustusstipendin ansioituneelle opiskelijalle.  

Ehdotetaan, että Televisioakatemia jakaisi Kultainen Venla-jaossa myös lavastus- ja 

pukusuunnittelijapalkinnot.  

JÄSENTILAISUUDET 

Jäsentilaisuuksia suunnitellaan yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa.  

Jäsenistön pikkujoulut pidetään joulukuussa. Juhliin kutsutaan myös alan opiskelijat 

Aalto-yliopistossa.  

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.  

Luodaan yhteyksiä eurooppalaisiin AV-alan kollegoihin Artscenico järjestön kautta. 

Kansainvälisiin koulutuksiin vuoden aikana osallistuvia jäseniä pyydetään jakamaan 

kokemuksiaan kirjallisten ja kuvallisten raporttien muodossa, jotka voidaan jakaa 

jäsenistölle.  

VIESTINTÄ JA JULKISUUS 

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. Ajankohtaisista aiheista tiedotetaan Facebookin ryhmissä, 

Instagramissa ja LP:n sivuilla. 

  

LP:n hallitus 

 


