
Amigos del Tango ry.    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 
 
 
 
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous 
Aika: 20.11.2016, kello 16.00-18.00 
Paikka: El Ático, Kumpulantie 1, 
00520 Helsinki 
 
LIITTEET 
Osallistujalista 
Toimintasuunnitelma 
Budjetti 
 

1. Kokouksen avaus 
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Janne Laakkonen avasi kokouksen klo 16.00. 
 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa 
kaksi ääntenlaskijaa 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Kemppainen ja sihteeriksi Sandra Uitto. Valittiin Anna 
Hämäläinen ja Jarkko Peltola pöytäkirjantarkastajiksi sekä tarvittaessa toimimaan myös 
ääntenlaskijoina. 
 
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. Säännöissä todetaan, että kutsu on lähetettävä viimeistään 
viikkoa aikaisemmin. Kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse 7.11.2016. 
 
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
Kokouksen esityslista hyväksyttiin. 
 
5. Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksujen 
vahvistaminen vuodelle 2017 
Yhdistyksen puheenjohtaja Janne Laakkonen esitteli toimintasuunnitelman (ks. Liitteet). 
 
Kokouksessa heräsi keskustelua milongajärjestelmän epäselvyydestä ja Milonga Latinan epätasa-
arvoinen asemasta yhdistettynä My First Milongaan. Uusi hallitus ottaa tämän huomioon ja jatkaa 
milongajärjestelmän kehittämistä.  
 
Keskusteltiin yleisesti opetuksesta ja jäseneksiliittymisilmoituksesta sekä tämän jäseneksi 
liittymisen ohjeistuksesta. Kaikkien ohjeiden (jäsenyys ja salinkäyttöohjeet) toivottiin löytyvän 
samasta paikasta niin ilmoitustaululta kuin sähköisesti.  
 
Tulevan vuoden suurimpia tapahtumia on Frostbite tangofestivaali ja tämän tiimoilta jäsenistö 
keskusteli vapaaehtoisten rekrytoinnista. Myöhemmin on tulossa vapaaehtoisten ilta, mahdollisesti 
kyseinen ilta järjestetään tammikuun alussa.  
 
Muita suurempia tapahtumia vuonna 2017 ovat Tangosauna, HMW ja Kesäleiri, josta erityisesti 
kesäleirin markkinoiminen tuotiin esiin, sekä 20-vuotisjuhla. 
 
Muu toiminta vuonna 2017: Kokouksessa keskusteltiin vapaaehtoisten aktivoimisesta. Toivottiin 
suurempaa avoimuutta ja vapaaehtoisten tehtävistä voitaisiin tiedottaa esimerkiksi Facebookissa, 
koska uudet eivät välttämättä tiedä toiminnasta ja miten siihen pääsee mukaan. Uuden hallituksen 
tehtävänä on miettiä AdT:n nettisivuille ilmoitus eri vapaaehtoisryhmistä ja miten niihin voi tulla 
mukaan.  
 



Tiedottaminen: yhdistykselle on vuonna 2016 tehty uusi kotisivu, joka toimii pääasiallisena 
tiedotuskanavana Facebookin ja sähköpostin ohella. Kokouksessa sivuttiin myös Facebookin 
Finland Tango Communityn käyttöä ja rajanvetoa ja todettiin, että sivun käyttäjät saavat ilmiantaa 
vääriksi kokemiaan sivustoja. On kuitenkin huomiotava, että tämä ei ole yhdistyksen ajama 
sivusto. 
 
Talous: yhdistyksen rahastonhoitaja Marja Pekkala esitteli tiivistetyn version budjettiehdotuksesta 
2017. Kokouksessa tarkennettiin käsitteet “tuotto” ja “myynti”, esim. kahvilan ei ole tarkoitus tuottaa 
voittoa vaan saada katettua kahvilan kustannukset. Keskustelua käytiin kahvion 
myyntiperiaatteista ja siitä, poistetaanko kahvikassa kokonaan käytöstä. 
 
Jäsenyys: Ehdotettiin jäsenmaksun alennusta uusille jäsenille, johon kokouksessa todettiin, 
että  alennuksia ei voida myöntää alkuvuodesta, mutta loppuvuodesta yleensä hintaa on alennettu.  
 
Kokous vahvisti jäsenmaksun suuruudeltaan 25 € vuodelle 2017. Kokous hyväksyi 
toimintasuunnitelman ja menoarvion vuodelle 2017. 
 
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 
Säännöissä todetaan, että hallituksessa tulee olla puheenjohtaja, 3-5 varsinaista jäsentä sekä 2 
varajäsentä. 
 
Puheenjohtajaksi ehdotettiina Bernt Drangea ja Laura Rustholkarhua. Esittelykierroksen jälkeen 
Laura vetäytyi ehdokkuudesta ja puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Bernt Drange.  
 
Kokous valitsi varsinaisiksi jäseniksi seuraavat henkilöt: Emma Murros, Laura Rustholkarhu, Jani 
Keinänen, Marjo Kiukaanniemi ja Jouni Mättö. Kokous valitsi varajäseniksi seuraavat: Sonja Aguiar 
ja Jaana Hänninen. 
 

7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat 
Kokous valitsi toiminnantarkastajiksi Juha Vehviläisen ja Ilkka Rädyn. Varatoiminnantarkastajina 
toimivat tarvittaessa Jarkko Peltola ja Mari Mero. 
 

8. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja Kari Kemppainen päätti kokouksen klo 17.44. 
 
 

 

______________________________  ______________________________ 
Kari Kemppainen, kokouksen pj  Sandra Uitto, kokoussihteeri 
 
 

 

______________________________  ______________________________ 
Anna Hämäläinen, pöytäkirjan tarkastaja Jarkko Peltola, pöytäkirjan tarkastaja 
 
 

	  


