
Amigos del Tango Ry:n toimintasuunnitelma 
vuodelle 2018 

1.Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta 
 
Amigos del Tango Ry:n tarkoitus on edistää argentiinalaisen tangon kulttuuria. Tulevaisuuden 
visiossamme jatkamme tangon muovaamista yhä tunnetummaksi ja suositummaksi tanssilajiksi. 
Pyrimme  monipuolistamaan tangotapahtumia ja niiden runsautta. Samalla on tärkeää 
varmistaa, että yhdistyksen yhteishenki säilyy ja jopa tiivistyy. Yhdistys haluaa viedä 
argentiinalaista tangoa myös muualle kuin Helsingin kantakaupunkiin. 

2. Tulevan toimintakauden haasteet ja 
mahdollisuudet 
 
Mahdollisuudet: 
 
Yhdistyksellä on nykyisellään huomattavat voimavarat: hyvä ja yhä paraneva yhteishenki, 
lukuisat vapaaehtoiset turvaamassa ja mahdollistamassa säännöllisen toiminnan, hyvä, toimiva 
ja tunnettu nettisivusto, säännöllinen uutiskirje, oma tanssisali ja tasapainoinen talous, joka 
mahdollistaa erilaisten riskien hallitun ottamisen sopivissa rajoissa, esimerkiksi erilaisten 
tapahtumien järjestämisen. 
 
Haasteet: 
 
Tangon harrastajien määrä kasvaa tasaisesti, ja Amigos del Tangon jäsenmäärä on 
muutamassa vuodessa tuplaantunut parista sadasta yli neljään sataan jäseneen. Yhdistyksen 
haasteena onkin yhdistyksen sisäisen toimintatavan - muun muassa päätöksenteon, toiminnan 
organisoinnin ja tehtävänjaon sekä taloudellisten prosessien - sopeuttaminen kasvavaan 
jäsenmäärään. Kuinka Amigos del Tango voi jatkossa toimia yhdistyksenä siten, ettei 
esimerkiksi hallituksen jäsenten työmäärä kasva kohtuuttoman suureksi, mutta samalla taata 
jäsenilleen laadukasta ja tasaista sekä innostavaa ja uusia elämyksiä tuottavaa toimintaa?  
 
Yksi tulevan vuoden toiminnan tärkeimmistä painopisteistä on Amigos del Tangon sisäisten 
prosessien innovatiivinen kehittäminen.  
 



Yksi Amigos del Tangon viimeaikaisista haasteista on ollut milongahostien sitouttaminen ja 
riittävän hostimäärän takaaminen siten, ettei yhdelle hostille tulisi kovin suurta taakkaa 
milongojen järjestämisestä. Yhä parempi host-järjestelmä on tärkeä tekijä säännöllisten 
milongojen toteuttamisessa. Tähän ja hostien kannustimiin yhdistys kiinnittää erityishuomiota 
vuonna 2018.  
 
 
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, tulisi syventää. 
 
Amigos del Tango on yleishyödyllinen yhdistys, ei liikevoittoon pyrkivä yritys. Kaikki jäsenten 
osallistuminen on vapaaehtoistyötä ellei poikkeuksellisesti muuta sovita jonkun jäsenen 
ottaessa laajemman vastuun tietystä projektista.  

3. Yhdistyksen toiminnan painopisteet 

Milongat 
Jäsentoiminnan ydin, viikoittaiset milongat, järjestetään El Aticossa. Vuoden aikana milongoja 
järjestetään myös muualla Helsingissä ja ympäryskunnissa. Vakituiset milongapäivät ovat torstai 
ja sunnuntai, mutta jos joku työryhmä haluaa järjestää milongan joskus jonain muuna päivänä, 
mikään ei estä sitä. 
 
My First Milonga auttaa osaltaan uusien jäsenien integroinnissa.  
 
Tavoitteena on tehdä yhdistyksen milongoista kokonaisvaltaisesti houkutteleva kokemus. 
Jäseniltä on tullut toivomuksia ja kehitysehdotuksia milongaan - esimerkiksi vaihtotandan 
järjestäminen, vapaamuotoiset show-esitykset ja chacarera. Kannustetaan illan emäntiä/isäntiä 
ja deejiitä luomaan milongaan hyvää energiaa ja tunnelmaa.  
 
Host-ryhmälle annetaan enemmän päätösvaltaa järjestelystä ja budjetista.  

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. 



 

4. Tilaisuudet ja tapahtumat 

Tango Frostbite 
Vuoden 2018 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 aloitettu. Kaikki näyttää hyvältä. Sen myötä 
voidaan perustaa Frostbiten 2019 työryhmä ja määritellään sille toimintavaltuudet.  

Tangosauna 
Kesäkuussa on tarkoitus järjestää viidennen kerran tangomaraton Tangosauna. Neljäntenä 
järjestelyvuonna 2017 tapahtuma oli väkimäärältään täysi ja ja tuotti voittoa. Tapahtuma on 
laajentanut yhdistyksen tarjontaa ja houkutellut lisää ulkomaisia vieraita tutustumaan Suomen 
tangokulttuuriin. 

Kesäleiri 
Kesäleiri on jälleen ensi kesän tangotapahtumien yksi kohokohta. Jatkamme samalla 
brändäyksellä kuin viime kesän leiri. Olemme ottaneet mahdollisuuksien mukaan huomioon 
kyselyihin tulleita vastauksia suunnitellessamme tätä viikonloppua. Koska käytössämme on 
lisätilaa on ohjelmaan mahdollista lisätä hengähdystaukoja. Myös yksityistunneille löytyy pieni 
sali. 
 
Leiri on palannut heinäkuun viimeiseen viikonloppuun 27. - 29. ja on jälleen jatkuvasti 
uudistuvassa Petäys Resortissa. 

Helsinki Milonga Weekend 
Suomalaisten tango-deejiiden voimanponnistus, useiden milongojen ketjuttamisesta syntyvä 
viikonlopputapahtuma, on vuoden 2017 lopulla järjestetty jo neljä kertaa. Jokainen tapahtuma 
on ollut menestys. Milongaviikonloppu yritetään vastaisuudessakin pitää mahdollisimman 
helppona järjesteltävänä, osallistumiskuluiltaan edullisena ja lämminhenkisenä. 

Milonga Inspiracion 
Milongayhteistyö lahtelaisen MiTangon kanssa on lähtenyt mainiosti käyntiin. Kuukausittaista 
milongaa on tarkoitus jatkaa niin kauan kuin järjestäjänelikko on innokas. Tarkoituksena on 
osaltaan juurruttaa milongakulttuuria naapurikaupunkiin ja rohkaista tanssimaan. Milongan 



pienet kustannukset jaetaan kahden yhdistyksen kesken. Jo nyt on ollut nähtävissä että 
lahtelaiset ovat uskaliaammin lähteneet tangotapahtumiin eri puolille Suomea. 

Workshopit ja muut tapahtumat 
Yhdistys kutsui syksyllä 2017 Pablo Inza ja Sofia Saboridon opettamaan ja tunnit täyttyivät 
hienosti. Ensi vuonna on tarkoitus järjestää ainakin yksi kurssiviikonloppu per lukukausi. 
Opetustarjonnan tulee täydentää sinänsä jo vilkasta kurssitarjontaa. Argentiinalaista 
kansantanssia ja - kulttuuria kannattaa tangon lisäksi pitää tasaisesti yllä. Suomalaisetkin ovat 
hiljalleen oppineet tanssimaan chacareraa. Jo jäsenten yhteishengen luomiseksi on paikallaan 
joskus kokoontua yhteen muunkin kuin tangon merkeissä, vaikkapa truco-korttipeli-iltaan, 
piknikille tai leipomaan empanadoja. 
 
Amigos del Tango osallistuu näkyvällä panoksellaan myös Tanssi Vieköön- festivaaleille vuonna 
2018. 

6. Yhdistyksen muu ulkoinen toiminta 

Nettisivut 
Yhdistyksen hallinnoimat nettisivut, muun muassa tango.fi ja frostbite.tango.fi keräävät 
erinomaisia kävijälukuja nykymuodossaan: jopa 500-600 vierailua viikoittain per sivusto. 
Tango.fi on lippulaivasivusto, joka lisää yhdistyksen ja tangon näkyvyyttä ja tunnettuutta mutta 
myös välittää tehokkaasti informaatiota tapahtumista. Kotisivujen päivitystä ja kehittämistä 
täytyy jatkaa ahkerasti ja myös kutsua lisää jäseniä luomaan sivuille sisältöä. Sivusto pelaa 
saumattomasti yhteen myös sosiaalisen median kanssa. Kukin taho, mm. Kesäleiritiimi, 
Frostbite-tiimi jne. vastaa itse sivustojen päivittämisestä. Google-pohjainen tangokalenteri on 
helppo yhdistää muiden suomalaisten yhdistysten kalentereiden kanssa: muun muassa Lahden, 
Turun ja Tampereen yhdistysten tapahtumat ovat jo automaattisesti mukana. 
 

Yhdistyksen muu sisäinen toiminta 
Yhdistyksen toiminnan selkärankana ovat aktiivijäsenet, joiden työpanos on ratkaisevan tärkeä 
toiminnalle. Tuoreita jäseniä tulee aktivoida toimintaan mukaan, jolloin myös heidän 
sitoutumisensa yhdistykseen ja tangoon vahvistuu. Tätä varten onkin jo kehitetty 
tervetuliaiskirje, joka lähetetään 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 hallitus, tuo varsinainen nakkikone, ei ylikuormitu. 



8. Toiminnan kehittäminen 
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 2018 on huomioitu toimintasuunnitelman mukaisesti 
säännöllinen toiminta El Áticossa ja neljä isoa päätapahtumaa: Tango Frostbite, Tangosauna, 
Kesäleiri ja HMW. 
 
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 tuotoilla pyritään kattamaan 
kahvilan kustannukset. Yhdistys hakee toimintaansa myös apurahoja vuonna 2018 mm. 
Helsingin Kaupungin Kulttuurikeskukselta. 
 
Kustannuspuolella suurimmat menoerät ovat tapahtumien opettajien ja esiintyjien (orkesterit, 
DJ:t) palkkiot ja matkakustannukset sekä El Áticon ja tapahtumissa tarvittavien ulkopuolisten 
tilojen vuokrat.  
Investointisuunnitelma 2018: El Aticon toimiston tietokoneen uusiminen, puuttuvat kaiuttimet 
El Aticoon, sisustuksen kohentaminen El Aticossa. 


