
Lavastus- ja pukusuunnittelijat ry 

 

Toimintasuunnitelma 2022 

 

1. YLEISTÄ  

 

Lavastus-ja pukusuunnittelijat (LP), aiemmin Suomen Lavastustaiteilijain Liitto ry, Finlands 

Scenografförbund rf, on lavastus- ja pukusuunnittelijoiden ammattijärjestö, joka on perustettu 

vuonna 1943. LP täyttää 80 vuotta ensi vuonna ja LP:n näkyvyttä pyritään lisäämään 

juhlavuonna.  

 

LP toimii sääntöjensä mukaisesti suomalaisten teatteri-, televisio- ja elokuvaskenografien 

(lavastussuunnittelijoiden ja pukusuunnittelijoiden) ammatillisena ja kulttuuripoliittisena 

edunvalvojana. Jäseniä LP:ssä on 276. 

 

LP on Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry:n, Temen, jäsen. LP tekee tiivistä yhteistyötä 

Temen ja sen jäsenjärjestöjen kanssa, erityisesti Suomen valo-, ääni- ja videosunnittelijat ry:n 

(SVÄV) kanssa. Temen jäsenjärjestöillä on yhteinen toimisto ja Temen henkilökunta on LP:n ja 

sen jäsenten palveluksessa. Teme vastaa ammattiliittopalveluista ja neuvottelee 

työehtosopimukset yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa.  

 

2. KESKEINEN TOIMINTA VUONNA 2022 

 

LP:n toiminnan painopisteet ovat: 

- Lavastus- ja pukusuunnittelijoiden työn näkyvyyden ja arvostuksen lisääminen sekä resurssien 

turvaaminen 

- Jäsenistön koulutus ja seminaarit 

- Kulttuurin ja taiteen rahoituksen turvaaminen yhdessä Temen ja sen jäsenjärjestöjen kanssa  

 

LP:n arvoihin kuuluvat tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sekä kestävän kehityksen edistäminen. 

 

Jäsenten työn arvostuksen ja näkyvyyden lisäämisen keinoja ovat: 

- Säde-, Illusion- ja Vuoden suuunnittelija -palkinnot https://www.teme.fi/fi/lp/palkinnot/  

- Kuviteltu todellisuus -verkkonäyttely https://kuviteltutodellisuus.fi/  

- Some- ja muu viestintä 

- LP:n FB-sivut ja Insta-tili LP_ry 

 

 

https://www.teme.fi/fi/lp/palkinnot/
https://kuviteltutodellisuus.fi/


Koulutuksia ja seminaareja järjestetään vuosittain:  

- Digitaalisen luonnostelun kurssi 19.-20.3. 2022 Helsingissä 

- Elokuva- ja media-alan lavastus- ja pukusuunnittelijoiden tulevaisuustyöpaja 23.4.2022 
Helsingissä. 
- Jäsentapaamisia suunnitteilla etänä, joiden teemoina mm. skenografien ammattikuvan 
profilointi ja kirkastaminen sekä peccha kucha -inspiraatioluennot. 
- Artscenico järjestää neljästi vuodessa keskustelutilaisuuden jäsenjärjestöille av-alan 
pukusuunnittelijoille ja lavastajille (oli helmikuussa ja seuraava huhtikuussa)  
- Markku Hernetkosken ja Marja Uusitalon ekologisesta näkökulmasta taidepainotteinen 
työpaja  
 

LP:n jakamat palkinnot ovat keskiössä näkyvyyden ja arvostuksen kohottamisessa. Illusion-

palkinto on myönnetty vuodesta 2010 alkaen teatterialan suunnittelijalle. Vuoden suunnittelija 

-palkinto on puolestaan jaettu vuosina 2014-2018 elokuva-ja tv-alan ammattilaisille. Vuonna  

2020 yhdistettiin elokuva-ja tv-alan suunnittelijapalkinto ja Illusion-palkinto yhdistettiin. 

Palkinto jaetaan vuosittain LP:n pikkujoulujen yhteydessä.  

 

Säde-palkinnot jaetaan yhdessä SVÄV:n kanssa. 

 

3. JÄSENTEN EDUNVALVONTA JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA  

 

Teme vastaa jäsenten ay-palveluista eli työsuhdeneuvonnasta ja juridisista palveluista. LP 

hoitaa ammatti-identiteettiin ja koulutukseen liittyviä asioita sekä vaikuttaa 

kulttuuripolitiikkaan ja valvoo tekijänoikeuksia yhdessä Temen ja Kopioston kanssa. 

 

Kulttuuripoliittinen vaikuttaminen keskittyy pääasiassa ammattiteattereiden rahoituksen ja 

henkilöstöresurssien puolustamiseen sekä elokuva-alan rahoituksen puolustamiseen yhdessä 

Temen kanssa. LP:n tavoitteena on nostaa alan ammattien arvostusta elokuva-alan ja esittävien 

taiteiden parissa sekä parantaa työkäytäntöjä ja tasa-arvoa taidealoilla. 

 

Kansainvälinen toiminta tukee LP:n edunvalvontatyötä kotimaassa 

 

LP ylläpitää suhteita ja tekee yhteistyötä Suomen Oistatin http://oistat.fi ja kansainvälisen 

Oistatin  https://www.oistat.org sekä eurooppalaisia elokuva- ja media-alan lavastus- ja 

pukusuunnittelijoita yhdistävän Artscenicon https://www.artscenico.com kanssa. LP on 

Artscenico-järjestön jäsen. 

 

http://oistat.fi/
https://www.oistat.org/
https://www.artscenico.com/


Kansainvälinen toiminta tiivistyy elokuva- ja media-alan kollegojen kesken teosten 
levitystapojen monimuotoistuessa. Suoratoistopalvelujen merkityksen kasvu näkyy 
edunvalvonnassa. 

LP pyrkii aktiivisempiin kontakteihin pohjoismaisten kollegoiden kanssa (Ruotsi, Norja, Tanska, 

Viro) ja heidän järjestöihinsä. Tätä työtä jatketaan vuonna 2022. 

 

4. VIESTINTÄ 

 

Yhteydenpito jäsenistön ja hallituksen kesken on tärkeää ja sitä pyritään lisäämään. Jäsenet 

saavat viikoittain Temen viikkokirjeen ja LP:n hallituksen tiedotteita sekä kurssikutsuja tilanteen 

mukaan. 

 

LP:n nettisivut ovat osoiteessa www.teme.fi/lp  

 

Facebook ja Instagram toimivat julkisen keskustelun areenoina. Kuviteltu todellisuus -

verkkonäyttely on tärkeä osa LP:n ja jäsenten näkyvyyttä. Verkkonäyttelyn laajentaminen ja  

koko näyttelyn kääntäminen englanninkieliseksi on suunnitteilla. Tällä hetkellä suomenkielinen 

verkkonäyttely on luettavissa verkossa vain osittain englanniksi.  

 

Lavastus- ja pukusuunnittelija ry:n hallitus helmikuussa 2022 

 

http://www.teme.fi/lp

