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1. Spinnin toiminnan tarkoitus
Spinni ry:n (myöh. Spinni tai kerho) säännön 4§ mukaan kerhon tarkoituksena on herättää ja ylläpitää
elektronisen musiikin harrastusta, toimia yhdyssiteenä elektronisesta musiikista kiinnostuneiden
henkilöiden ja organisaatioiden välillä sekä vaalia kerhon perinteitä. Tämän toteuttaakseen kerho
järjestää kokouksia, tapahtumia, illanistujaisia sekä excursioita. Spinni on myös yhteydessä muihin
elektronisen musiikin yhdistyksiin maan laajuisesti. Kerhon perinteitä vaalitaan pitämällä yhteyttä
kerhon vanhoihin jäseniin ja järjestämällä kerholle perinteisiä, mielekkäiksi koettuja tapahtumia.
Lisäksi kerho ajaa opiskelijoiden asioita yhdessä yliopiston opiskelijakunnan kanssa.

2. Yleisesti vuodesta 2022
Vuosi 2022 on Spinnin 26. toimintavuosi. 25. vuosijuhlat jäivät koronapandemian takia edellisenä
vuonna pitämättä. Sen vuoksi pidetään vuonna 2022 pienimuotoiset vuosijuhlat. Ydintoiminta tulee
jatkumaan samanlaisena kuin ennenkin. Perinteikkäät tapahtumat; saunatapahtumat, DJ-kurssit,
ulkosoittelut, vapputapahtumat ja kerhoillat; sekä vuokraus- ja dj-palvelut tulevat olemaan läsnä
Spinnin perustoiminnassa 2022. Toiminta tulee palauttaa vähintään pandemiaa edeltävälle tasolle.
Samalla kerhon tunnettuvuutta Tampereella ja muualla Suomessa tulee lisätä.
Laitevuokrausta tullaan jatkamaan ja kehittämään edelleen vuonna 2022. Erityisesti markkinointia on
kehitettävä edelleen. Laitepakettien käyttöön laaditaan kuvalliset ohjeet. Laitteistolle tehdään
inventaario alkuvuodesta sekä tarpeettomista laitteista hankkiudutaan eroon. Kaluston ylläpidolla ja
laitehankinnoilla varmistetaan Spinnin vuokraustoiminnan jatkuvuus ja Spinnin omien tapahtumien
laatu.
Excursiotoimintaa tulee kehittää. Hallituksen tulee harkita erillisten excursiotoimihenkilöiden
nimittämistä. Jäsenistöä tulee kuunnella kohteiden ja tapahtumien valinnassa. Excursio tulee järjestää
niin, että jäsenistöllä on pieni kynnys osallistua sille.
Spinnin viestintää on kehitettävä edelleen vuonna 2022. Spinnille laaditaan viestintäsuunnitelma, sillä
sekä ulkoisessa että sisäisessä viestinnässä on selkeää kehityksen varaa. Tiedotuskanavaa tulee käyttää
aktiivisesti ja Spinnin sekä hallituksen asioista tiedottaa siellä. Kerhon tapahtumista on tiedotettava
ajoissa niin ilmoitustauluilla kuin viestintäkanavillakin. Sosiaalisen median kanavia pidetään
aktiivisena sekä kehitetään niissä julkaistavaa sisältöä. Kanavien mielekäs käyttö ja laadukas sisältö
luovat näkyvyyttä, mikä on elintärkeää etenkin uusien jäsenten hankkimiseksi.
Viime vuosina kerhon aktiiviset jäsenet ovat koostuneet pitkälti hallituslaisena tai toimihenkilönä
toimineista jäsenistä. On varmistettava, että kerhon toiminnan menestyksekkääseen jatkamiseen on
riittävästi uusia jäseniä. Uudet jäsenet ovat paitsi ilo, niin myös tärkeitä tekijöitä kerhotoiminnassa ja
uutta osaamista tapahtumia varten. He takaavat kerhon jatkuvuuden.

3. Suunnitelma keväälle 2022
Keväällä tulee järjestää päätöstilaisuus DJ-kurssin 2021 osallistujille esimerkiksi Varjobaarissa tai
muussa ravintolassa. Tapahtumassa kurssilaiset pääsevät ensimmäistä kertaa keikalle ja näyttämään
oppimiansa taitoja niin soiton kuin tapahtuman järjestämisen tiimoilta.
Spinnin pikkujoulut on perinteisesti järjestetty tammi-helmikuun taitteessa ja niin toimitaan myös
vuonna 2022. Pikkujouluihin tulee kutsua kaikki kiinnostuneet, myös vanhat jäsenet ja aktiivit. Näin
vanhat hallituslaiset pääsevät jakamaan oppejansa sekä hiljaista tietoa eteenpäin uusille hallituslaisille.
Spinni järjestää keväällä 2022 perinteisen Spinnin sauna -saunatapahtuman Teekkarisaunalla. Saunaa
tulee markkinoida hyvin, jotta niiden asema parhaina saunabileinä säilytetään. Viime saunasta on jo
pitkä aika ja monet uudet opiskelijat eivät ole koskaan käyneet Spinnin saunalla. Kaikille
tamperelaisille korkeakouluopiskelijoille suunnatun tapahtuman järjestämisessä on noudatettava
erityistä varovaisuutta, sillä sauna tullee todella täyteen. Saunatapahtuma on jäsenille erinomainen
tilaisuus oppia audiovisuaalisesta laitteistosta ja tapahtumien järjestämisestä. Erityisen tärkeää
järjestämisessä on jäsenistön toiminnan koordinointi, joten toteutus helpottuu, kun mahdollisimman
moni sitoutetaan tekemään osuutensa tapahtuman järjestämisessä. Saunatapahtuman kanssa samoihin
aikoihin voidaan järjestää myös baarisoittelutapahtuma, jolloin mahdollisimman moni soittaja pääsee
soittamaan oman slotin isoon tapahtumaan. Viime vuosina soittajahalukkaita on ollut jopa yli 20, joten
useamman tapahtuman järjestäminen voi olla mielekästä, mikäli siihen resursseja on.
Keväällä Spinni suunnittelee omia Wappu-tapahtumia ja tarkastelee erilaisia yhteistyömahdollisuuksia
muiden tahojen kanssa. Tapahtumista Wappunysse-bilebussi tai samanlainen konsepti Tampereen
uudessa raitiovaunussa sekä Pileen kanssa järjestettävä Reivikontti tulee järjestää Wappuna 2022.
Wappunyssen tuotot tulee jatkossakin lahjoittaa hyväntekeväisyyteen.
Kerhoillat ovat olennainen osa Spinnin toimintaa. Niitä on järjestettävä usein ja niistä tulee tiedottaa
koko jäsenistölle. Vuonna 2020 aloitetut kuukausittaiset teemaillat ovat hyvä tapa järjestää kerhoiltoja.
Jäsenistölle on turvattava spontaanit kerhosoittelut päivästä ja vuorokaudenajasta riippumatta.
Keväisin järjestetään paljon vuosijuhlia ja muita opiskelijatapahtumia, joihin Spinni voi myydä dj- tai
vuokrauspalveluita. Näiden palveluiden markkinointi niin julkisesti kuin epävirallisesti
opiskelijayhteisön sisällä, on erityisen tärkeää. Tekijöitä näille keikoille tulee etsiä monipuolisesti
jäsenistön sisältä esimerkiksi Spinnin jäsenet -Telegram-ryhmästä.

4. Suunnitelma kesälle 2022
Heinäkuussa Spinni järjestää perinteikkään mökkiviikonlopun jäsenistölleen. Sisarkerhoja on hyvä
kutsua mukaan. Spinnin olisi myös hyvä edustaa sisarkerhojen tapahtumissa, kuten Aktiivilomassa
aiempien vuosien tavoin. Hervannan kampuksella järjestetyt ulkosoittelut on myös koettu mukaviksi
tapahtumiksi jäsenistömme puolesta.
Kesän aikana suoritetaan kerhohuoneella sellaiset ylläpito- ja korjaustoimenpiteet, jotka haittaavat
kerhohuoneen normaalia käyttöä. Soittopöytä tulee korjata tai uusia kokonaan.

5. Suunnitelma syksylle 2022
Syksy ja uusi lukuvuosi alkaa perinteisesti fuksien saapumisella. Spinnin tulee olla vastaanottamassa
heitä ja aktivoimassa mukaan toimintaan. Aktivoinnin kannalta on elintärkeää osoittaa oma
olemassaolomme osallistumalla Hervannan sekä keskustakampuksen harrastemessuille. Myös
vastaavanlaista toimintaa TAMKilla on harkittava. Hervannan kampuksella tulee järjestää
ulkosoitteluita fuksiviikoilla. Myös kerhoa tulee pitää fuksiviikoilla avoinna mahdollisimman paljon,
jotta tutorryhmät pääsevät tutustumaan Spinnin toimintaan ja kerhohuoneeseen. Uuden lukuvuoden
alkuun tulee järjestää virallisia kerhoiltoja, jotta uudet jäsenet omaksuvat kerhohuoneen ja tutustuvat
aktiivijäseniin.
DJ-kurssi tulee järjestää myös 2022. Kurssit ovat tuoneet kiinnostuneita kaikilta Tampereen
korkeakoulujen kampuksilta ja monet ovat jääneet aktiivisiksi jäseniksi kurssin jälkeenkin.
Edellisvuosien kurssien palautetta on käytävä läpi ja kehitettävä kurssia tarpeen vaatiessa.
Varainhankintaa Spinni suorittaa syksyllä vuokraustoiminnan lisäksi tarjoamalla palveluitaan erilaisiin
tapahtumiin. Suuret opiskelijatapahtumat ovat erinomaisia tilaisuuksia esitellä kerhon toimintaa, joten
hallituksen on pidettävä huolta, että yhteistyöneuvottelut järjestävien tahojen kanssa aloitetaan
riittävän ajoissa. Tästä hyvä esimerkki on Akateemisen kyykän MM-kilpailujen sopiminen.
Jokainen vuosi on tekijöidensä näköinen. Spinni ei pyöri pelkästään hallituksen voimin. Tästä syystä
aktiivista jäsenistöä tulee palkita saunailloin ja erilaisilla teemallisilla kerhoilloilla. Jäsenistö on
Spinnin tärkein voimavara eikä sitä tule ottaa itsestäänselvyytenä.

6. Vuosi 2022 lyhyesti
Tässä esitellään tiivistetysti Spinnin vuosi 2022.

Kevätlukukausi
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Pikkujallut
Kevään Saunatapahtuma
Mahdolliset baarisoittelut, esim. Lolapalooza
Mahdolliset UG-bileet
Wappu-tapahtumat
o Wappunysse tai -raitiovaunu
o Iltapäiväkertho
o Reivikontti
o Mahdollisesti muut yhteistyötapahtumat muiden tahojen kanssa
● Ulkosoitteluita
● Jäsentapahtuma aktiiveille
● Mahdolliset excursiot

Kesä
●
●
●
●

Kesäpäivät
Mahdolliset ulkosoittelut
Mahdolliset excursiot
Mahdolliset sisarkerhojen tapahtumat

Syyslukukausi
●
●
●
●
●
●
●

Ulkosoittelut
Syksyn saunatapahtuma
Harrastemessut
DJ-kurssit
Jäsentapahtuma aktiiveille
Mahdolliset baarisoittelut
Mahdolliset excursiot

