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PUHEENJOHTAJAN KATSAUS
Vuosi 2022 oli Visualistit ry:n toiminnalle tärkeä vuosi: saimme kasvatettua jäsenmäärää, 
hankittua yhdistyksellemme tuikitärkeitä kannattajajäseniä ja luotua tapahtumia jotka 
keräsivät hyvin alan ammattilaisia yhteen. Alkuvuosi startattiin digi- ja somemarkkinoinnin 
koulutuksilla, keväällä jalkauduimme Taitaja-kisoihin Poriin ja syksyn huipennukseksi 
yhdistyksemme toteutti upean Visugaalan Jyväskylän Nikolainkulmassa. 

Yksin ihminen aikoo, ja vasta yhdessä pystyy. Alan tunnettuuden lisääminen sekä 
jatkokoulutuksen ja verkostoitumismahdollisuuksien järjestäminen yhdistyksen jäsenistölle on 
yhteistyön tulosta, joka ei onnistuisi ilman tarmokasta ja idearikasta hallitusta - eikä myöskään 
ilman alastaan syttyviä yhdistyksen jäseniä. Kiitos siis teille! 



KANNATTAJA- 
JÄSENTÄ
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JÄSENTÄ

Visualistit ry on visuaalisen markkinoinnin ammattilaisille suunnattu jäsenyhdistys, joka pyrkii 
lisäämään alan tunnettuutta ja arvostusta. Alan tunnettuuden lisäämisen ohella Visualisti- 
yhdistys auttaa jäseniään kasvattamaan osaamistaan ja verkostojaan jatkokoulutusten ja 
yhteisten yritysvierailujen avulla. 

Yhdistyksen jäsenenä voi olla henkilöjäsen (35€/v) ja kannattajajäsen (125€/v). Jäsenmaksuilla 
on tarkoitus järjestää jäsenille tapahtumia ja koulutuksia. Vuonna 2022 tavoitteena on hankkia 
kannattajajäseniä ja sitä kautta jäsenille etuja sekä laajentaa verkostoa. 

Varainkeruuta tehdään myös erilaisin kampanjoin, sekä myymällä koulutuksia.

HALLITUS
Puheenjohtaja Virve Arvola, Heidi Lehto, Outi Manninen, Tuula Nieminen, Wilhelmiina Perttula, 
Eeva Rantala, Hanna Roos, Tiina Saine, Sanna Toijala ja Sari Waldén.
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Toimintavuosi 2022
Vuoden teemana oli V = voimasana ja V = viestintä & verkostoituminen.
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Toimintavuosi 2022

jäseniä alkuvuodesta 53, kannattajajäseniä 4 
kannattajajäseniä 4
tavoitteena oli saada jäsenmäärä tuplattua
vuoden lopussa kannattajajäseniä oli 5 ja varsinaisia jäseniä 80

 tapahtumaan osallistui muutamia yhdistyksen jäseniä
 2023 on tarkoitus markkinoida koulutusta enemmän, ja tarjota jäsenistölle vuoden aikana tietoiskuja
ja kampanjaetuja Urban View:ltä 

KOKOUKSET JA JÄRJESTÄYTYMINEN
Hallituksessa jatkoi puheenjohtaja, 8 varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen.
Hallitus kokoontui edelleen pääsääntöisesti etänä, ainoastaan järjestäytymiskokous järjestettiin livenä. 

JÄSENTILANNE JA TAVOITTEET VUODELLE

TOTEUTUNEET TAPAHTUMAT VUOSIKELLON MUKAAN:

Digikoulutukset Kouluttajana Hanna Manninen MABD Oy 14.2., 7.3., ja 21.3. 
Koulutusten aiheina digitaalinen markkinointi, somemarkkinointi sekä analytiikka ja suunnittelu.

Vuosikokous 3.3.

Järjestäytymiskokous Jyväskylässä 7.4.

Skumppakävely 13.5. 
Kierrettiin katsomassa visuaalisesti näyttäviä näyteikkunoita omaehtoisesti ympäri Suomen.

Taitaja ammattitaidon suomenmestaruuskilpailu 16.-19.5. Pori
Hallituksen jäsen Outi Manninen toimi päätuomarina ja pj Virve Arvola ammattilaistuomarina Taitaja -22
kilpailussa lajissa visuaalinen myyntityö. Yhdistyksen varapuheenjohtaja Sanna Toijala oli tapahtumassa
mukana yhden päivän ajan ja markkinoi “Lokakuu on Visukuu!”-oppilaitoshaastetta. 

Visugaala 1.10. Jyväskylä Nikolainkulma
Yhdistys järjesti verkostoitumis- ja palkitsemistapahtuman Visugaalan Jyväskylän Nikolainkulmassa.
Yhdistyksen kannattajajäsenet osallistuivat tapahtumaan ja mahdollistivat toteutuksen
tapahtumamaksujen avulla. Tilaisuudessa pääpuheenvuoron piti Annakaisa Koskinen Alkosta, ja illan
aikana jaettiin palkinnot kategorioissa Vuoden tulokas, Vuoden visuteko, Vuoden myymälä ja
Elämäntyöpalkinto. Vieraita oli noin 50.

Tapahtuma oli onnistunut, lisäsi alamme tunnettuutta sillä palkitut nostivat sitä esille myös omissa
medioissaan, lisäksi tapahtuman jälkeen näkyi selvä piikki jäsenhakemuksissa. 

Lokakuu on Visukuu viikko 40
Valtakunnallinen Myymäläkaappaus-tapahtuma viikolla 40. Olemassa olevan konseptin mukaan visu
“kaappasi”myymälän ja teki kauppiaan kanssa yhteistyössä sovittua näkyvyyttä, kuvasi
esillepanot/ikkunat ja markkinoi työtään omilla somekanavillaan, sekä Visualistit RY:n somekanavilla.
(Insta ja FB) Yritykset maksoivat yhdistykselle vapaaehtoisen osallistumismaksun. Lokakuussa haastettiin
myös oppilaitokset järjestämään visun teemapäiviä. Tähän oppilaitokset kuitenkin lähtivät nihkeästi
mukaan, aikataulujen sovittamisen vuoksi. Visun opettajille tarjottiin haasteen tueksi teoriamateriaalia,
VisuTipsien muodossa.

Glögikävely 19.11.
Glögikävely järjestettiin omaehtoisena valtakunnallisena tapahtumana. Helsingissä ja Tampereella
kerääntyi eniten visualisteja tapahtumaan.

Trendiennustekoulutus, Urban View 2.12.
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www.visualistit.fi
visualistit_ry

Visualistit ry & Visuaalisen markkinoinnin ammattilaiset
Visualistit ry

JÄSENEKSI
Visualistiyhdistys edistää alansa tunnettuutta sekä 

järjestää jatkokoulutusta ja verkostoitumista visualisteille.
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