
 

 

LAVASTUS- JA PUKUSUUNNITTELIJAT RY      

TOIMINTAKERTOMUS  2018         

                                     
Lavastus- ja pukusuunnittelijat ry toimii valtakunnallisena lavastajien ja 

pukusuunnittelijoiden (skenografien) ammattijärjestönä ja edunvalvojana sekä 

kulttuurijärjestönä. Lavastus- ja pukusuunnittelijat ry (LP) neuvottelee jäsenkuntaansa 

koskevista työehtosopimuksista, antaa lausuntoja ammatillisissa ja kulttuuripoliittisissa 

asioissa. 

Kertomusvuoden aikana Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry:ssä (Teme) ja sen 

jäsenjärjestöissä jatkui ammattiyhdistys- ja kulttuuripoliittinen keskustelu yhteisistä 

arvoista ja tavoitteista sekä toimintastrategioista. LP on Temen jäsenjärjestö. 

Vuonna 2018 yhdistyksen toiminnassa keskeisellä sijalla olivat jäsenten aktiivinen 

koulutustoiminta, juhlavuosi ja Kuviteltu todellisuus -verkkonäyttelyn kokoaminen ja 

julkaiseminen. 

JÄSENISTÖ 
Jäsenmäärä vuoden 2018 lopussa 269 (2017: 264, 2016: 254). Varsinaisia jäseniä oli 171 

(166, 171), oppilasjäseniä 35 (34, 23), kaksoisjärjestäytyneitä eli ensisijaisesti jonkun muun 

liiton jäseniä 4 (3, 3), eläkeläisjäseniä 54 (56, 50) ja yrittäjäjäseniä 2 (2, 3). Kunniajäseniä 

liitolla on kolme, Liisi Tandefelt, Vappu Nummela ja Paul Suominen. Jäsenmäärä pysyi 

käytännössä ennallaan. 

JUHLAVUOSI 2018: 
Vuonna 2018 LP täytti 75 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi haluttiin tuoda lavastajien ja 

pukusuunnittelijoiden työtä esille näyttelyn muodossa. Verkkonäyttely kuviteltu 

todellisuus avautui Tampereen teatterikesässä sivustolle www.kuviteltutodellisuus.fi ja 

LP:n jäsenistä 60 lähti mukaan näyttelyyn. Näyttelyllä on myös tärkeä dokumentaarinen 

arvo. Kuviteltu todellisuus sai apurahoja Avekilta, Koulutusrahasto Kouralta, Taiteen 

keskustoimikunnalta ja Temeltä. 

Avajaiset järjestettiin Tampereen teatterikesän yhteydessä ravintola Telakalla. 

Puheenjohtaja Minna Kauhanen esitteli näyttelyn, jäsenet esittelivät omia sivujaan, Heta 

Reitala ja Joanna Weckman kertoivat kirjoittamistaan näyttelyn historia osuuksista. 

Tilaisuuden osallistui noin 50 ihmistä.  

http://www.kuviteltutodellisuus.fi/


 

 

KOLLEGATAPAAMISET JA JÄRJESTÖJENVÄLINEN YHTEISTYÖ 
LP järjesti pikkujoulut yhdessä TAM:n puvustuskillan kanssa Teatterimuseolla.  

Tilaisuus alkoi päivällä seminaariosuudella, jossa Joanna Weckman luennoi 

pukusuunnittelun historiasta. Sen jälkeen Kirsi Manninen kertoi Artscenicon 

perustamistilaisuudesta Berliinissä ja pukusuunnittelija Maria Sirén palkinnostaan ja 

näyttelystään. International Stage Art Network oli juuri myöntänyt Sirénille kansainvälisen 

Young Golden Award -palkinnon. Samassa yhteydessä juhlittiin pukusuunnittelija 

Marjatta Nissiselle myönnettyä Pro Finlandiaa.   

KOULUTUSTOIMINTA 
Vuonna 2018 LP järjesti jäsenistölle 2 kurssia. Ipad luonnoslehtiönä koulutus järjestettiin 

Tampereella elokuussa. Kouluttajana toimi TaM, pukusuunnittelija Kirsi Manninen.  

Sketch Up:n perusteet –kurssi järjestettiin lokakuussa Aalto Yliopistossa, kouluttajana 

toimi lavastaja Sanna-Mari Pirkola. Molemmat kurssit saivat tukea Avekilta.  

PALKINNOT 
Vuoden Suunnittelija -palkinto jaettiin elokuva-alan järjestöjen yhteisessä tilaisuudessa 

lavastaja Markku Pätilälle. 

Illusion-palkinnon sai Kaisa Rasila. Se jaettiin teatterialan järjestöjen yhteisessä Thalia-

gaalassa 9.4.2018 Kom-teatterissa. 

Jäsenistöltä pyydettiin ehdotuksia ja perusteluja  sekä Vuoden suunnittelija- ja Illusion- 

palkinnon saajista. Lopullisen päätöksen teki LP:n hallitus. 

Opiskelijan kannustusstipendi jaettiin  lokakuussa hallituksen kokouksen yhteydessä Aki 

Tarkalle.  Valinnan tekivät Aalto-yliopiston opiskelijakollegat. Opiskelijastipendi oli 400 

euroa. 

KULTTUURIPOLITIIKKA 
Järjestö pyrki vaikuttamaan eri kulttuuripoliittisiin kysymyksiin yhdessä ja samassa 

linjassa muiden Temen jäsenjärjestöjen kanssa julkilausumilla. Puheenjohtaja Minna 

Kauhanen valittiin Teatterijärjestöjen keskusliiton hallitukseen keväällä 2018 ja osallistui 

Thalia-juhlan suunnittelutyöhön. 



 

 

Elokuvapolitiikkaa koskevissa kysymyksissä ja lausunnoissa LP on tehnyt yhteistyötä 

SET:n kanssa. LP on Uudenmaan elokuvakeskuksen jäsen. LP on ollut edustettuna 

elokuva-alan vapaassa verkostossa, ns. Avain-ryhmässä.  

Teatterimuseon edustajistossa on hallituksen jäsen Päivi Kettunen. 

YHTEISTYÖJÄRJESTÖT 
Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry:n ja sen jäsenjärjestöjen kanssa tehdyn yhteistyön lisäksi 

LP osallistui seuraavien elinten hallintoon jäsenyyden tai muilla perustein: 

- Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto 

- Näyttämöväen Vanhuudenturvasäätiö 

- Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer CEFISTO 

- Kopiosto/ Avek 

- Koura, Radio- ja TV-opetuksen kehittämisrahasto 

- Suomen OISTAT keskus ry (OISTAT on kansainvälinen teatteriskenografien, -
arkkitehtien ja – teknisten yhteisjärjestö, johon tällä hetkellä kuuluu 37 maan 
kansallista OISTAT-keskusta) 

- UNI-MEI, (Union Network Internatiol-Media and Entertainment International) 
TeMen kautta. 

- Kustannus Oy Teatteri/Teatteri-lehti 

- Teatterimuseo 

- Uudenmaan Elokuvakeskus 

- Artscenico -Av-alan lavastus- ja pukusuunnittelijoiden eurooppalainen 
yhteistyöverkosto. 

 

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 
Skenografien, teatteriarkkitehtien ja teatteriteknisten yhteistyötä kansainvälisellä tasolla 

hoitaa OISTAT. Kansallisella tasolla toimii Suomen OISTAT-keskus, jonka henkilöjäseninä 

useat liittomme jäsenet ovat. Lavastus- ja pukusuunnittelijat ry on Suomen OISTAT-

keskuksen kannatusjäsen ja yhteistyökumppani. Suomen Oistat-keskus ry:n hallituksessa 

vaikuttaa LP:n jäsen Ulla-Maija Peltola. 

LP on eurooppaalaisen lavastus ja pukusuunnittelijoiden yhteistyöverkoston Artscenicon 

jäsen. Toiminta alkoi vasta syksyllä 2018 kokouksessa Berliinissä. LP:n hallituksen jäsen 

Kirsi Manninen valittiin uuden järjestön hallitukseen.  



 

 

Yhteydet UNI-MEI:hin (Union Network International) ja EuroMEI:hin (UNI-MEIn 

Euroopan alueorganisaatio) tapahtuivat Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry:n kautta. MEIn 

pohjoismaiset jäsenet muodostavat yhteisen ryhmän. 

Lavastus- ja pukusuunnittelijat pitävät yllä yhteistyösuhteita Eestin lavastustaiteilijain 

liiton kanssa.  

HALLINTO 

VUOSIKOKOUS 
Järjestön ylin päättävä elin on kerran vuodessa kokoontuva vuosikokous, jossa jokaisella 

varsinaisella järjestön jäsenellä on äänioikeus.  Vuosikokous valitsee puheenjohtajan ja 

hallituksen.  

Vuosikokous pidettiin 22.4.2018 Helsingissä Teatterikulmassa.  Kokouksessa käsiteltiin 

sääntömääräiset asiat.  

LP:n puhenjohtajaksi valittiin Minna Kauhanen. 

Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Fabian Nyberg, Tinja Salmi, Kirsi Manninen ja 

Karmo Mende. 

Varajäseneksi valittiin Päivi Kettunen, Elina Kolehmainen ja Suvi Forsström (os. 

Matinaro). 

Varsinaisista jäsenistä jatkoivat Minna Wallenius, Sanja Kangas, Aili Ojalo ja Minna 

Santakari. 

Vuosikokous ehdotti Temen hallituksen jäseniksi Minna Santakaria ja Minna Kauhasta, 

jotka tulivat myös valituiksi. 

HALLITUS 

Hallitus kokoontui kertomusvuonna seitsemän kertaa. Hallituksen puheenjohtajana toimi 

Minna Kauhanen. Varapuheenjohtajat olivat Minna Santakari ja Sanja Kangas. 

Hallitus muodosti neljä työryhmää.  

Elokuva -ja mediatyöryhmä: Minna Santakari, Sanja Kangas, Päivi Kettunen ja Minna 

Wallenius.  

Esittävien taiteiden työryhmä: Minna Kauhanen, Aili Ojalo, Elina Kolehmainen, Fabian 

Nyberg, Karmo Mende, Kirsi Manninen, Tinja Salmi ja Suvi Forsström. 

Koulutusryhmä: Kirsi Manninen, Suvi Forsström, Fabian Nyberg ja Tinja Salmi.  



 

 

Tiedotus- ja juhlavuosityöryhmä: Minna Kauhanen, Kirsi Manninen ja Sanja Kangas.  

 

TOIMISTO 
Järjestön toimisto on Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry:n toimisto Helsingin 

Kruununhaassa, Meritullinkatu 33 A:ssa Teatterikulmassa. Vuoden 2018 lopussa Temen 

toimisto muutti Kruununhaasta Kamppiin osoitteeseen Hietaniemenkatu 2.  

Järjestön tukihenkilönä toimi Temen työehtoasiantuntija Marika Väisänen. Järjestön 

asioita hoitivat myös Temen toiminnanjohtaja Karola Baran, lakimiehet Mirkka Kivilehto 

ja Tiina Kinnunen, tiedottaja Anne Saveljeff ja toimistosihteeri Tanja Tiukkanen 

EDUSTUKSET TEATTERI- JA MEDIATYÖNTEKIJÖIDEN LIITTO RY:N 

TOIMIELIMISSÄ 

 
Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry:n sääntöjen mukaisesti Temen hallitus valitaan 

aina vuodeksi kerrallaan. Temen hallituksen puheenjohtajana toimi Kalle Ropponen. 

Teatteri- ja mediatyöntekijät ry:n hallituksessa toimivat Minna Kauhanen ja Minna 

Santakari. Erton edustajistossa on Minna Kauhanen.  

EDUNVALVONTA TEKIJÄNOIKEUDET 
Tekijänoikeudet olivat vahvasti esillä koko toimintavuoden ajan ja niissä tehtiin tiivistä 

yhteistyötä muiden Temen jäsenliittojen ja eri taiteilijajärjestöjen kanssa. 

Kopiosto 
Toissijaisten oikeuksien yhteisvalvonta toteutetaan Kopiostossa joko valtakirjojen tai lakiin 

perustuvien sopimuslisenssien perusteella. 

Kopiostossa Temen toiminta keskittyy av-jaoston alaan. Kopioston sopimuksia ovat mm. 

sopimus merimiespalvelutoimiston kanssa, opetustallennusta koskeva sopimus valtion, 

YLEn ja MTV3:n kanssa, sopimus Yleisradion kanssa tallennepalvelutoiminnasta, sopimus 

tallenteiden kirjastokäytöstä sekä edelleen lähettämiseen liittyvät sopimukset. Kopioston 

kautta tilitetään myös hyvitysmaksun tuotto. 

Osa hyvitysmaksun tuotosta ohjataan tekijöiden yhteiseen käyttöön AVEKin kautta 

tuotanto- ja koulutustukena. Temen toiminnajohtaja Karola Baran on Kopioston 

hallituksessa.  

 



 

 

 

LUOTTAMUSMIEHET 
Temen luottamusmiesjärjestelmä on kattava ja toimiva teattereissa. Elokuva-alalla 

luottamusmiehiä ei juurikaan ole. Yleisradiossa toimii yksi Temen luottamusmies. 

Luottamusmieskursseja järjestetään kahdesti vuodessa.  

TIEDOTUS 
LP:n tiedotus kulkee pääasiassa Temen kautta sekä Facebook-ryhmässä Lavastus ja 

pukusuunnittelijat.Temen sähköinen viikkotiedote lähetetään koko jäsenistölle kerran 

viikossa. Lisäksi LP:n jäsenet saavat tarvittaessa kohdennettuja sähköposteja 

ajankohtaisista asioista tai tapahtumista.  Facebook-ryhmä Lavastus- ja Pukusuunnittelijat 

on ollut tänä vuonna myös olennainen osa tiedotusta ja alan sisäistä keskustelua.  

RESTEME 

Temen yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa omistama osakeyhtiö Resteme Oy, osti 

toukokuussa 2012 asunnon Berliinistä, Friedrichshainin kaupunginosasta osoitteesta 

Kleine Markustrasse 2. Asunto on tilava kaksio, jossa kahden makuuhuoneen lisäksi on 

keittiö, jonne mahtuu ruokapöytä ja vuodesohva. Asunto on jäsenistön vuokrattavissa. 

Heti ensimmäisenä vuotena varauksia tehtiin siten, että käyttöaste oli liki 100%. Kaikkien 

liittojen jäsenet varasivat asuntoa varsin tasapuolisesti. Käyttäjiltä on saatu pelkästään 

kiittävää palautetta. Asunnon hankintaan, hallinnointiin ja vuokraukseen liittyvä asiointi 

tehtiin Temen toimistossa. Osakeyhtiön hallituksessa järjestöä edusti lavastaja Antti 

Mattila. 

TALOUS 

Järjestön talous perustuu jäsenmaksutuottoihin. Liittokokouksessa 3.12.2017 vahvistettiin 

jäsenjärjestöjen jäsenmaksuosuudet vuodelle 2018. Samalla määriteltiin edellisvuoden 

tapaan takuu- eli minimitasot, jotta kaikkien jäsenjärjestöjen taloudelliset 

toimintaedellytykset pysyisivät vähintäänkin ennallaan. LP:n takuutaso vuodelle 2018 oli 5 

805 €.  

 

Tilikauden tulos muodostui 2177,33 euroa ylijäämäiseksi. Hallitus esittää, että tilikauden 

ylijäämä siirretään tilille 'Edellisten tilikausien yli- / alijäämä. Liiton taloutta ja kirjanpitoa 

hoiti Sanna Wälläri ja tilintarkastajana toimi KHT Lotta Kauppila. 
 



 

 

LP:n hallitus 


