
Amigos del Tango ry    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 
El Ático      
Kumpulantie 1  
00520 Helsinki  
 
Sunnuntai 22.5.2016 klo 16.00  
 
Liite: Osallistujalista  
 

1. Kokouksen avaaminen 
Yhdistyksen puheenjohtaja Janne Laakkonen avasi kokouksen klo 16.18. 
 
 
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden 
valitseminen 
Kevätkokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anna Takkula. Sihteeriksi valittiin Sandra Uitto. 
Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat ovat samat henkilöt. Valittiin tähän tehtävään 
Juha Vehviläinen ja Elina Lajunen.  
 
 
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja hyväksyminen 
Kokouskutsut ja vaadittavat asiakirjat on lähetetty jäsenille yhdistyksen säännöissä ilmoitetun 
vaadittavan ajan sisällä, kokouksen laillisuus voidaan täten hyväksyä ja todeta lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi. 
 
 
4. Esityslistan hyväksyminen 
Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia. 
 
 
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto 
Marja Pekkala esitteli tilinpäätöksen. Tarvittavat asiakirjat on lähetetty jäsenistölle kokouskutsun 
mukana. Tiivistettynä todettiin, että tase on 40.994,05 €, yhdistyksellä ei velkoja ja rahat ovat tilillä. 
Mainittiin, että El Áticon toiminta on plussan puolella johtuen mm. Helsinki Milonga Weekendin 
tuotoista ja El Áticon toiminta on siis kannattavaa. Voidaan myös todeta, että Kesäleiri jäi plussan 
puolelle, mutta toisaalta Frostbite jäi miinukselle ja Tangosauna pääsi lähelle nollatulosta.   
 
Janne Laakkonen tiivisti vuosikertomuksen olennaisimmat kohdat. Mm. jäsenmäärä on kasvanut, 
vuosittaiset tapahtumat houkuttelivat monia ja säännöllisestä toiminnasta voidaan todeta, että 
kurssitarjonta on lisääntynyt. El Áticon sisustusta ja ulkonäköä on kohennettu talkoovoimin.  
 
Toiminnantarkastaja on tarkastanut ja hyväksynyt yhdistyksen toiminnan ja suosittelee 
vastuuvapauden myöntämistä edelliselle hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.  
 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle 
ja muille vastuuvelvollisille 
Kevätkokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi edelliselle hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
vastuuvapauden. 
 
 
7. Ehdotus kunniajäseniksi kutsumisesta 
Kokous päätti, että kutsutaan kunniajäseniksi argentiinalaisessa tangossa ansioituneet Pertti 
Wessman ja Maija Matikainen, Almacenin perustaja Olavi Väisänen sekä Amigos del Tangon 
perustamiseen inspiroineet Omar Ocampo ja Monica Romero. 



8. Kokouksen päättäminen 
Kokouksen puheenjohtaja Anna Takkula päätti kokouksen klo 17.00 
 

Vakuudeksi Helsingissä 22.5.2016 
 

______________________________  ______________________________ 
Anna Takkula, kokouksen pj.  Sandra Uitto, sihteeri 
 
 

______________________________  ______________________________ 
Elina Lajunen, pöytäkirjantarkastaja  Juha Vehviläinen, pöytäkirjantarkastaja 
	  


