
 

 

Lavastus- ja pukusuunnittelijat ry 
 
Vuosikertomus 2021 
 
 
Lavastus- ja pukusuunnittelijat ry (LP) on toiminut vuodesta 1943 valtakunnallisena lavastajien ja 
pukusuunnittelijoiden (skenografien) ammattijärjestönä ja edunvalvojana sekä kulttuurijärjestönä. 
 
LP on Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton (Teme) jäsen. Yhdessä Temen ja sen jäsenjärjestöjen 
kanssa LP osallistuu ammatilliseen ja kulttuuripoliittiseen keskusteluun ja vaikuttamiseen. 
 
Toimintavuoden aikana Temessä ja sen jäsenjärjestöissä jatkui ammattiyhdistys- ja 
kulttuuripoliittinen keskustelu yhteisistä arvoista ja tavoitteista sekä toimintastrategioista. LP 
keskittyi toiminnassaan lavastus- ja pukusuunnittelijoiden ammatin arvostuksen ja näkyvyyden 
lisäämiseen ja jäsenille suunnattuun kurssitoimintaan, joka tosin ei pandemiasta johtuen ollut 
aivan yhtä aktiivista kuin tavallisesti.  
 
JÄSENISTÖ  
 
LP:n jäsenmäärä oli vuoden lopussa 279 henkilöä. Heistä oli työikäisiä varsinaisia jäseniä oli 179, 
opiskelijoita 36, eläkeläisiä 61, kunniajäseniä 3 ja yrittäjäjäseniä 3. Kunniajäsenet ovat Liisi 
Tandefelt, Vappu Nummela ja Paul Suominen. 
 
KUVITELTU TODELLISUUS -verkkonäyttely 
 
Kuviteltu todellisuus -verkkonäyttely on osoitteessa https://kuviteltutodellisuus.fi 
Se nostaa esiin lavastus- ja pukusuunnittelijoita ammattilaisina sekä heidän työtään. Sivustoa 
markkinoidaan näyttelynä sekä mahdollisena rekrytointisivustona, sillä liiton suunnittelijajäsenet 
ovat pääasiassa freelancereita ja työllistyminen haasteellista. 
 
Kuviteltu todellisuus on toistaiseksi pysyvä. Sivustoa on päivitetty joka toinen vuosi ja se on 
käännetty osittain myös englanniksi. Sivustolla esittäytyy 88 jäsentä. 
 
Näyttelyssä voi julkaista 10 kuvaa ja/tai 3 videota töistään per jäsen. Lisäksi kukin jäsen kirjoittaa 
itsestään esittelytekstin. 
 
Näyttelyn avajaiset olivat Tampereen teatterikesässä järjestetyissä LP:n 75-vuotisjuhlissa 2018. 
 
PALKINNOT JA KOULUTUKSET 
 
LP on jakanut Säde-palkinnon lisäksi Illusion-ja Vuoden suunnittelija-palkintoja. 

 
LP jakaa yhdessä Suomen valo-, ääni- ja videosuunnittelijat ry:n (SVÄV) kanssa Säde-palkintoja. 
SVÄV on jakanut jo vuosia Valo-, Ääni- ja Video-Säteitä. LP alkoi jakaa Säde-palkintoja SVÄV:n 
rinnalla. Lisätietoa Säde-palkinnoista täällä: https://sadepalkinto.wordpress.com 
 
Vuonna 2021 jaettiin Säde-palkinnot vuotta 2020 koskien. Pukusäteen sai Tuomas Lampinen 
teoksesta Babe - urhea possu ja Lavastussäteen sai Markku Hernetkoski teoksesta Hylje. 
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LP jakoi ensimmäiset Lavastussäde- ja Pukusäde -palkinnot Thalia-juhlassa 2020. Säde-palkinnot 
jaetaan jäsenten ehdotusten perusteella edellisen vuoden vaikuttavasta taiteellisesta 
suunnittelutyöstä. Lavastussäde-kiertopalkinnon suunnitteli Markku Hernetkoski ja Pukusäde-
kiertopalkinnon suunnitteli Kirsi Manninen. 
 

Illusion-palkinto on myönnetty vuodesta 2010 alkaen teatterialan suunnittelijalle. Vuoden 

suunnittelijapalkinto on puolestaan jaettu 2014-2018 elokuva-ja tv-alan ammattilaisille Kotimaisen 

elokuvan viikon päätösjuhlassa. LP:n hallitus päätti 2020 yhdistää elokuva- ja tv-alan 

suunnittelijapalkinnon Illusion-palkintoon. Palkinto jaetaan vuosittain LP:n pikkujoulujen 

yhteydessä elokuva-ja tv-alan suunnittelijoille. 

 
Etänä järjestettiin jäsenille kaksipäiväinen SketchUp + V-Ray -kurssi 2.10. ja 10.10.2021. 
Kouluttajana toimi Lasse Home. 
 
JÄRJESTÖYHTEISTYÖ JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 
 
Temen ja sen jäsenjärjestöjen kanssa tehdyn yhteistyön lisäksi LP osallistui ja teki yhteistyötä 
seuraavien organisaatioiden kanssa: 
- 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)  
- Artscenico, eurooppalaisten AV-alan lavastajien ja pukusuunnittelijoiden yhteisjärjestö 
  
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. 
 
LP järjesti yhdessä SVÄV:n ja Oistatin kanssa pikkujoulut VÄS:n tiloissa 11.12.2021. 
   
Yhteydet UNI-MEI:hin (Union Network International) ja EuroMEI:hin (UNI-MEIn Euroopan 
alueorganisaatio) tapahtuivat Temen kautta. MEIn pohjoismaiset jäsenet muodostavat yhteisen 
ryhmän.  
   
Lavastus- ja pukusuunnittelijat pitävät yllä yhteistyösuhteita Eurooppalaisiin AV-alan kollegoihin 
Artscenicon, https://www.artscenico.com  kautta. LP on Artscenicon jäsen ja yhteistyökumppani. 
LP:n hallituksen jäsen Kirsi Manninen on Artscenicon johtokunnan jäsen ja hänet valittiin 
jatkokaudelle.  

Artscenicon vuosikokoukseen kanssa samaan aikaan Kööpenhaminassa järjestettiin tärkeä 
elokuva- ja TV-alan lavastus- ja pukusuunnittelijoiden tapahtuma, Another Two days in 
Copenhagen – Colleagues meeting on Production Design -seminaari. Näihin tilaisuuksiin 
osallistuivat Temen ja Avekin apurahojen turvin 5.-7.11.2021 Anne Karttunen, Päivi Kettunen ja 
Kirsi Manninen. Edustajat raportoivat matkasta hallitukselle. 

VUOSIKOKOUS JA HALLITUS 
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Järjestön ylin päättävä elin on kerran vuodessa kokoontuva vuosikokous, jossa jokaisella 
varsinaisella järjestön jäsenellä on äänioikeus.  Vuosikokous valitsee puheenjohtajan ja hallituksen.   
 
Vuosikokous pidettiin 16.5.2021 zoomissa. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.   
 
Puheenjohtajaksi valittiin Minna Santakari. 
 
Hallituksen varsinaiset jäsenet: Maria Antman, Maarit Kalmakurki, Malla Helander, Paula Varis, 
Kirsi Manninen, Päivi Kettunen, Karmo Mende ja Aili Ojalo. 
 
Varajäsenet: Anne Karttunen, Sanna-Mari Pirkola, Lea Sipilä ja Markku Hernetkoski. 
 
Hallitus kokoontui etänä 8 kertaa toimintavuonna. Hallitus valitsi varapuheenjohtajiksi Anne 
Karttusen ja Paula Variksen. 
 
Hallituksen työryhmiä oli viisi: 
- Koulutustyöryhmä: Maarit Kalmakurki, Sanna-Mari Pirkola, Kirsi Manninen, Anne Karttunen. 
- Elokuva- ja tv-alan työryhmä: Anne Karttunen, Sanna-Mari Pirkola, Päivi Kettunen, Lea Sipilä. 
- Teatterityöryhmä: Karmo Mende, Aili Ojalo, Paula Varis, Markku Hernetkoski, Maria Antman, 
Maarit Kalmakurki. 
- Viestintätyöryhmä: Paula Varis, Maarit Kalmakurki.  
- Kansainvälisen toiminnan työryhmä: Karmo Mende, Maarit Kalmakurki, Päivi Kettunen, Anne 
Karttunen, Maria Antman, Sanna-Mari Pirkola, Kirsi Manninen. 
 
Temen hallituksen jäseniä olivat Minna Santakari ja Kirsi Manninen. 
 
EDUNVALVONTA JA TEKIJÄNOIKEUDET 
 
LP neuvottelee jäsenkuntaansa koskevista työehtosopimuksista yhdessä Temen kanssa. Keskeiset 
työehtosopimukset ovat: Teatterialan työehtosopimus, Yleisradion työehtosopimukset ja Elokuva- 
ja tv-tuotantoja koskeva työehtosopimus. Teme vastaa työehtosopimusten neuvottelemisesta ja 
jäsenten työehtoneuvonnasta. 
 
Temen luottamusmiehiä on kattavasti ammattiteattereissa ja joitakin elokuva- ja tv-
tuotantoyhtiöissä. 
  
Toissijaisten oikeuksien yhteisvalvonta toteutetaan Kopiostossa joko valtakirjojen tai lakiin 
perustuvien sopimuslisenssien perusteella. Kopiostossa Temen toiminta keskittyy av-jaostoon. 
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.   
 
TALOUS, VIESTINTÄ JA HALLINTO 
 
LP:n talous perustuu jäsenmaksutuottoihin. Liiton taloutta ja kirjanpitoa hoiti Sanna Wälläri. 
Tilintarkastajana toimi KHT Lotta Kauppila. Tarkempi talouden vuosikertomus löytyy 
tilinpäätöksestä. 
 



 

 

Pääasiallinen tiedotuskanava oli sähköinen viikkotiedote, joka lähetettiin koko jäsenistölle kerran 
viikossa. Lisäksi lähetettiin LP:n jäsenille kohdennettuja sähköposteja ajankohtaisista asioista tai 
tapahtumista. Facebook-ryhmä on ollut myös olennainen osa tiedotusta. LP:n nettisivut ovat 
osoitteessa www.teme.fi/lp  
 
Temen toimisto on myös LP:n toimisto ja se sijaitsi Helsingin keskustassa Pieni Roobertikatu 16.  
Hallituksen yhteyshenkilö on Temen tiedottaja Anne Saveljeff.  LP:n palveluksessa ovat Temen 
toiminnanjohtaja Karola Baran (työsopimus päättyy maaliskuussa 2022), jäsensihteeri Tanja 
Tiukkanen, työehtoasiantuntija Sami Hiltunen ja talouspäällikkö Sanna Wälläri sekä Temen 
lakimiestiimi. 
 
 
Lavastus- ja pukusuunnittelijat ry:n hallitus  
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