
Amigos del Tango ry        PÖYTÄKIRJA 
Kumpulantie 1 
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Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous 
Paikka: El Ático, Kumpulantie 1 (8. kerros), 
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Aika: 10.12.2017, kello 16.00-18.00 
 
ASIALISTA 
 
1. Kokouksen avaus 
 
Bernt Andreas Drange avasi kokouksen klo 16.16. Hän kysyi jäseniltä mistä he ovat kiitollisia 
kuluneena vuonna. Mainittiin yhteisön kasvu, kesäleiri, Frostbiten opetus, HMW 
marraskuussa, Suomilonga, 20-vuotisjuhlat, ilmapiirin positiivinen muutos, 
sunnuntaipracticat, chileläiset opettajat, Marja Pekkala, me too-kampanjasta keskustelu. 
 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa. 
 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouni Mättö ja sihteeriksi  Marjo Kiukaanniemi. Jani 
Keinänen ja Nina Hamström valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi. 
 
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
 
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan. 
 
5. Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksujen 
vahvistaminen vuodelle 2018 
 
Toimintasuunnitelma: 
 
Huomioita kohtaan 2. Tulevan toimintakauden haasteet ja mahdollisuudet: 

- Keskusteltiin yhdistyksen päätöksenteon perustumisesta yhteisiin arvoihin ja 
sosiaalisen tanssin suhde muihin argentiinalaisen tangon osa-alueisiin (elävä 
musiikki, taidetanssi, estraditango)  

- Keskusteltiin milongojen host-toiminnan haasteellisuudesta. 
- Ehdotettiin muutettavaksi: “Suomeen on perustettu muutaman viime vuoden 

aikana kymmenkunta muuta tangoyhdistystä“ muotoon “Suomessa on jo 
kymmenkunta muuta tangoyhdistystä” 

 



Huomioita kohtaan 3. Yhdistyksen toiminnan painopisteet 
- Milongat: ehdotettiin lauantai-milongoja säännöllisiksi. 
- Ehdotettiin uuden kyselyn järjestämistä lauantai-milongojen suosion selvittämiseksi. 

Päätettiin toteuttaa kysely lauantai-milongoista ja lisätä toimintasuunnitelmaan mahdollisuus 
lauantai-milongoista. Milongojen frekvenssi jätetiin tulevan hallituksen päätettäväksi. 
 

- Keskusteltiin säännöllistä opetusta järjestävien opettajien tilavuokrista. Haluttiin 
tasapuolistaa opettajien mahdollisuuksia päästä opettamaan Aticolle. 

- Ehdotettiin opetuksen vientiä tanssilavoille. 
 
Huomioita kohtaan 4. Tilaisuudet ja tapahtumat 

- Ehdotettiin toimintasuunnitelmaan lisättäväksi, että Adt osallistuu myös Taideiden 
yöhön ja kansainväliseen tanssin päivään.  

 
Huomioita kohtaan 5. Nettisivut 

- Ehdotettiin nettisivulle lisättäväksi osio “Tangoa Suomessa”, jonka alta löytyy 
kaikkien Suomen tangoyhdistysten yhteystiedot. 

 
Huomioita kohtaan 7. Talous 

- Keskusteltiin apurahojen hakemisen tarpeellisuudesta, jotta saataisiin mm. Suuria 
orkestereita kutsuttua ja suuria tapahtumia järjestettyä. 

 
 
Ehdotettiin toimintasuunnitemaan lisättäväksi kannanotto ja uusien toimintamallien 
kirjaaminen seksuaaliseen häirintään puuttumisesta. Ehdotus hyväksyttiin.  
 
5.1 Tulo- ja menoarvion hyväksyminen sekä liittymis- ja jäsenmaksujen vahvistaminen 
vuodelle 2018 
 
Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin sellaisenaan. Liittymis- ja jäsenmaksuksi vahvistettiin 25€. 
   
 
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 
 
Yhdistyksen kokous valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi yksimielisesti Bernt Andreas 
Drangen jatkamaan toimessaan. Myös muu hallitus jatkaa, eli vuoden 2018 hallituksessa 
ovat  
 
Marjo Kiukaanniemi, Jani Keinänen, Emma Murros, Laura Rustholkarhu, Jouni Mättö. 
Varajäseninä jatkavat Jaana Hänninen ja Sonja Aguiar. 
 
7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat 
 
Toiminnantarkastajiksi valittiin: 
Juha Vehviläinen 
Ilkka Räty 
 
Varatoiminnantarkastajiksi valittiin:  



Nina Hamström 
Else Kyhälä 
 
8. Valitaan kolmejäseninen vaalikomitea, joka pohjustaa ja ehdottaa vuoden 2019 
hallituksen kokoonpanon yhdistyksen syyskokoukselle. 
 
Kyseiseen tehtävään valittiin: 
Janne Ranne 
Anna Takkula 
Jonna Hagelberg 
 
9. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helsingissä 10.12.2017 
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