
1. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta

Amigos del Tangon tarkoituksena on edistää argentiinalaisen tangon kulttuuria. 
Tulevaisuudenvisionamme jatkamme tangon muovaamista yhä tunnetummaksi: 
että tango olisi yhtä hyvin tunnettu laji kuin salsa ja että tangon harrastajamäärä 
sekä tapahtumien runsaus ja monipuolisuus olisivat samaa luokkaa. Yhdistys 
haluaa myös viedä argentiinalaista tangoa muuallekin kuin Helsingin 
kantakaupunkiin.

2. Tulevan toimintakauden haasteet ja mahdollisuudet

Tuleva vuosi on yhdistykselle tavallista merkityksellisempi. Vuonna 2017 tulee 
kuluneeksi 20 vuotta siitä, kun perustajajäsenet kokoontuivat Helsingin 
Kaivopuistoon valamaan pohjan nykyiselle 400-jäseniselle yhdistykselle. 
Juhlavuosi on yhdistykselle ennen kaikkea mahdollisuus näkyä ja kuulua.

Millaisessa tilanteessa yhdistys sitten juhlii tasavuosia? Tangon harrastajien, 
opettajien, esiintyjien ja deejiiden määrä kasvaa tasaisesti. Yhdistyksen roolia 
nopeasti muuttuvassa, kehittyvässä ja kasvavassa tangokentässä kannattaa 
alituisesti pohtia. On luonnollista miettiä, mihin suuntaan muut toimijat, kuten 
muiden kaupunkien yhdistykset ja Helsingissä toimivat yksityiset tangokoulut, 
kehittyvät. On pidettävä yllä yhteistyötä ja rinnakkaisen toiminnan mallia. 
Suomeen on perustettu muutaman viime vuoden aikana kymmenkunta muuta 
tangoyhdistystä, joiden kanssa tehtävää yhteistyötä meidän, Suomen vanhimman 
tangoyhdistyksen, kannattaisi syventää.

Amigos del Tango on yleishyödyllinen yhdistys, ei liikevoittoon pyrkivä yritys. 
Yhdistyksen voi nähdä tanssinharrastajien yhteistyön ilmentymänä, eräänlaisena 
asiakasyhteisönä, joka ostaa ja hankkii palveluita eri toimijoilta järjestäessään 
jäsenilleen mahdollisuuksia harrastaa tangoa. Kaikki jäsenten osallistuminen on 
vapaaehtoistyötä ellei poikkeuksellisesti muuta sovita jonkun jäsenen ottaessa 
laajemman vastuun tietystä projektista. Kun tehdään yhteistyötä erilaisten 
toimijoiden kanssa, on tärkeää luoda selkeät sopimukset. Esim. opettajien, 
esiintyjien tai yritysten pitäisi aina olla sopimussuhteessa yhdistykseen nähden, ja 
jos heitä valitaan luottamustoimiin, se kannattaa tehdä harkiten. Yhdistys tekee 
sopimukset tiloista, esiintyjistä, järjestelypalveluista jne. suoraan ilman välikäsiä, 
riippumatta siitä korvataanko sovittua palvelua rahallisesti vai ei. Sopimuksissa on 
myös tarvittavat kesto- ja irtisanomispykälät. 



3. Yhdistyksen toiminnan painopisteet

Milongat
Jäsentoiminnan ydin, viikoittaiset milongat, järjestetään vastedeskin El Aticolla, 
mutta tarvittaessa vaihdetaan paikkaa, esimerkkinä Milonga Marinan kaltaiset 
erityismilongat. Vakituiset milongapäivät ovat torstai ja sunnuntai, mutta jos joku 
työryhmä haluaa järjestää milongan joskus jonakin muuna päivänä, mikään ei estä 
sitä.  Milongojen järjestämistahtia on väljennetty vastaamaan paremmin kysyntää.  
Käytännössä järjestetään yksi sunnuntaimilonga kuussa vähemmän verrattuna 
vuoteen 2016, mutta samalla mm. alkeismilongalle on saatu vihdoin vakiopaikkansa. 
My First Milonga auttaa osaltaan uusien jäsenien integroinnissa; sinne tullaan jopa 
sadan kilometrin säteeltä. Tavoitteena on tehdä yhdistyksen milongoista 
kokonaisvaltaisesti houkutteleva kokemus.  Kannustetaan illan emäntiä/isäntiä ja 
deejiitä luomaan milongaan hyvää energiaa ja tunnelmaa. Järjestetään kampanja 
tanssijoiden aktivoimiseksi milongoihin. Yhdistyksen pesäpaikka El Atico on 
kokenut kasvojenkohotuksen ja on tangon lumoavuuden arvoinen paikka. Edes 
kerran vuodessa olisi silti hyvä pitää tavallista juhlavampi gaalamilonga live-
esityksineen poissa sieltä. Tällaisen on tarjonnut parina viime vuonna järjestetty 
pikkujoulumilonga. Vuonna 2017 saman asian ajaa 20-vuotisgaala.

Opetus Aticolla
Pyrkimyksenä on pitää El Aticolla monipuolinen kurssitarjonta. Sen 
säilyttämiseksi ja kehittämiseksi yhdistyksen on hyvä tarjota salia vuokraaville 
opettajille neuvoja siihen, miten tangoa voi markkinoida ja miten saada lisää 
oppilaita kursseille. Mainostetaan tunteja aktiivisesti yhdessä opettajien kanssa. 
Videot ja some-mainonta ovat toimineet hyvin.

20-vuotisjuhlavuosi

AdT täyttää pyöreät 20 vuotta ja juhlavuoden tulee näkyä toiminnassa vahvasti. 
Juhlavuotta ideoimaan ja järjestämään kannattaa aktivoida muitakin kuin 
hallituksen jäseniä. Yhtenä tärkeimmistä juhlavuoden kokoavista asioista on 
Amigoksen oman harrastelijashowryhmän kokoaminen Tampereen ryhmän 
tyyliin, joka sitten esiintyisi loppuvuodesta järjestettävässä juhlagaalassa. Olisi 
upeaa, jos ryhmästä tulisi tangoilijoiden yhteishengen ja juhlavuoden ilmentymä. 
Vuoden mittaan on tarkoitus järjestää monta yhteisöllistä tangotapahtumaa: 
flashmobeja, virtuaalisia valokuvanäyttelyitä, videoita. 20 vuotta sitten 
yhdistyksen perustaneet tulee nostaa asianmukaisesti esiin. Juhlavuoden 
tapahtumien toivotaan promoavan tangoa myös yhteisön ulkopuolelle. 
Juhlavuoden järjestämiseen varataan budjettiin ylimääräinen kohdistamaton 
summa, mutta muutoin tapahtumien toivotaan kustantavan itse itsensä.



4. Tilaisuudet ja tapahtumat

Tango Frostbite

Yhdistyksen pääfestivaali palaa vuoden tauon jälkeen tangokartalle. Vuoden 2017 
festivaalia varten on jo perustettu työryhmä, joka toteuttaa uuden festivaalin 
varsin itsenäisesti. Lisäksi apuun tarvitaan runsaasti vapaaehtoisia. Opettajat, 
deejiit ja suorituspaikat on jo varattu ja rekisteröityminen alkamassa. Kaikki 
näyttää hyvältä. Jos 6. kerran järjestettävä festivaali ei onnistu kävijä- ja 
taloustavoitteessaan, sen roolia ja/tai konseptia kannattaa uuden hallituksen 
pohtia keväällä uudestaan aktiivisesti.

Tangosauna 
Kesäkuussa on tarkoitus järjestää neljännen kerran tangomaraton Tangosauna. 
Kolmantena järjestelyvuonna 2016 tapahtuma oli väkimäärältään täysi ja ja tuotti 
voittoa. Tapahtuma on laajentanut yhdistyksen tarjontaa ja houkutellut lisää 
ulkomaisia vieraita tutustumaan Suomen tangokulttuuriin.

Kesäleiri 
Vuosina 2015-2016 tämä argentiinalaisen tangon tapahtuma Suomessa on 
toiminut uudistetulla konseptilla.  Tapahtuman markkinointia ja erityisesti 
brändäystä kannattaa kehittää. Se on edelleen piilotettu aarre keskellä Suomen 
kansallismaisemaa. Kannattaa pohtia myös sitä, voisiko Kesäleirin liittää osaksi 
esimerkiksi jotakin kansainvälistä tangofestivaalikonseptia. 

Helsinki Milonga Weekend
Suomalaisten tango-deejiiden voimanponnistus, useiden milongojen 
ketjuttamisesta syntyvä viikonlopputapahtuma, on vuoden 2016 lopulla järjestetty 
jo kolme kertaa. Jokainen tapahtuma on ollut menestys. 2017 vuoden ensimmäinen 
Milonga Weekend lykkääntyy aiemmasta eteenpäin Frostbite-festivaalin vuoksi. 
Milongaviikonloppu yritetään vastaisuudessakin pitää mahdollisimman helppona 
järjesteltävänä, osallistumiskuluiltaan edullisena ja lämminhenkisenä. Jos 
tapahtuman  suosio räjähtää, on harkittava nykyistä suurempaa tanssipaikkaa, 
mikä tuo tietenkin vuokrakuluja.  



Workshopit ja muut tapahtumat
Yhdistys harkitsee ja valitsee parhaan kykynsä mukaan opettajia muutaman 
kerran vuodessa workshop-viikonloppuihin Helsinkiin. Opetustarjonnan tulee 
täydentää sinänsä jo vilkasta kurssitarjontaa. Argentiinalaista kansantanssia ja -
kulttuuria kannattaa tangon lisäksi pitää tasaisesti yllä. Suomalaisetkin ovat 
hiljalleen oppineet tanssimaan chacareraa. Jo jäsenien yhteishengen luomiseksi on 
paikallaan joskus kokoontua yhteen muunkin kuin tangon merkeissä, vaikkapa 
truco-korttipeli-iltaan, piknikille tai leipomaan empanadoja.

6. Yhdistyksen muu ulkoinen toiminta

Nettisivut
Yksi vuoden 2016 tärkeimmistä tavoitteista oli luoda yhdistykselle ja samalla 
argentiinalaiselle tangolle näyteikkuna verkkoon. Tango.fi uudessa muodossaan 
lisää yhdistyksen ja tangon näkyvyyttä ja tunnettuutta mutta myös välittää 
tehokkaasti informaatiota tapahtumista. Visuaalisesti houkutteleva sivusto 
rakentaa ensimmäisestä hetkestä lähtien tangon tunnelmaa. Kotisivujen 
päivitystä ja kehittämistä täytyy jatkaa ahkerasti ja myös jäsenet kutsutaan 
luomaan sivuille sisältöä.  Sivusto pelaa saumattomasti yhteen myös sosiaalisen 
median kanssa; siellä on kaikki yhdessä paikassa. Uusien sivujen helppokäyttöistä 
kalenteria on tarkoitus kutsua käyttämään kaikki ne, jotka haluavat 
tangotapahtumansa julki. Siihen on helppoa yhdistellä muiden 
suomalaisyhdistyksen Google-pohjaisia kalentereita. 
Juhlavuoden tulee näkyä myös tango.fissa muun muassa valokuvin ja tasaisin 
tapahtumin.

Yhdistyksen muu sisäinen toiminta
Yhdistyksen toiminnan selkärankana ovat aktiivijäsenet, joiden työpanos on 
ratkaisevan tärkeä toiminnalle. Jäsenmäärässä liikutaan viime vuoden tasolla: liki 
400:n tienoilla. Tuoreita jäseniä tulee aktivoida toimintaan mukaan, jolloin myös 
heidän sitoutumisensa yhdistykseen ja tangoon vahvistuu. Tätä varten onkin 
kehitetty jo tervetuliaiskirje, joka lähetään kaikille uusille jäsenille.
Kannattaa lisäksi voimistaa suuntausta, jossa asetetaan erilaisia työryhmiä 
hoitamaan jotakin selkeää vastuualuetta. Tällä tavoin ihmiset motivoituvat 
paremmin ja saavat toteuttaa itseään vapaammin ja hallituslaiset, tuo varsinainen 
nakkikone, ei ylikuormitu.



8. Toiminnan kehittäminen

Vuonna 2015 yhdistys toteutti jäsenkyselyn kaikille jäsenilleen. Vuonna 2016 oli 
tarkoitus toteuttaa sidosryhmäanalyysi, mutta se jäi muun muassa 
kotisivuprojektin alle. Mutta juhlavuonna 2017 sidosryhmäanalyysia suositellaan 
toteuttavaksi. Kyseessä on kullekin yhdistyksen sidosryhmälle räätälöity kysely 
siitä, miten he ovat kokeneet AdT:n toiminnan ja millaisia toiveita ja 
muutosehdotuksia heillä olisi. Näin eri ryhmien näkökulmat tulevat paremmin 
esiin, sillä jäsenkyselyssä suurin osa vastanneista edusti rivijäseniä, eikä kyselyä 
ollut myöskään optimoitu sen suhteen, millainen rooli vastaajalla AdT:n 
toiminnassa oli. AdT:n sidosryhmiä ovat deejiit, hostit, salia vuokraavat tango-
opettajat, Aticon tiloissa pidettäville tunneille osallistuvat oppilaat, yhdistyksen 
tapahtumien työryhmiin kuuluvat jäsenet sekä tapahtumissa mukana olevat 
yrittäjät. 

Tiedottaminen hoidetaan vastaisuudessakin sekä kotisivujen että sosiaalisen 
median kautta. Kun halutaan tiedottaa koko jäsenistöä jostakin asiasta, 
esimerkiksi sääntömääräisestä jäsenkokouksesta, käytetään sähköistä 
jäsenkirjettä. Jäsenkirje on tarjolla myös muille kuin jäsenille, jos liittyy tango.fi-
sivun kautta postituslistalle.  Tapahtumatiedotus kannattaa pitää enimmäkseen 
sosiaalisessa mediassa suurimman mahdollisen yleisön ja huomioarvon 
saavuttamiseksi. 

7. Talous

Budjettiehdotuksessa vuodelle 2017 on huomioitu toimintasuunnitelman mukaisesti 
säännöllinen toiminta El Áticossa ja kolme isoa päätapahtumaa: Tango Frostbite, 
Tangosauna ja Kesäleiri. Lisäksi budjetissa huomioidaan yhdistyksen 20-
vuotisjuhlavuosi.

Yhdistyksen tulot koostuvat osallistumis-, harjoittelu- ja jäsenmaksuista sekä El 
Áticon tilavuokrista. Isoa tanssisalia vuokraavat ensisijaisesti argentiinalaisen 
tangon opetusta tarjoavat opettajat joko säännöllisiä viikkotunteja tai 
viikonloppukursseja varten. Milongojen yhteydessä pidetyn kahvilan tarkoitus on 
lisätä viihtyvyyttä. Sen tuotolla pyritään kattamaan kahvilan kustannukset. 
Kustannuspuolella suurimmat menoerät ovat tapahtumien opettajien ja esiintyjien 
(orkesterit, DJ:t) palkka- ja matkakustannukset sekä El Áticon ja tapahtumissa 
tarvittavien ulkopuolisten tilojen vuokrat. Investointeja tehdään rahatilanteen 
salliessa äänentoistolaitteiston ja tietotekniikan tason ylläpitoon. 




