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Tutkimukseni käsittelee argentiinalaisen tangon tanssimista Suomessa. Minua kiinnostaa, 
millaista tango on tanssijoiden kokemana ja millaisia merkityksiä he antavat 
harrastukselleen. 

Tangon maailma on vahvasti sukupuolittava ja heteronormatiivinen: se on ympäristö, jossa 
sukupuoli ja seksuaalisuus ovat voimakkaasti läsnä. Tästä johtuen, lähestyn aihettani 
ensisijaisesti sukupuolen ja kehollisuuden näkökulmasta. 

Tutkin, missä määrin tanssilattialla koettu tango vastaa tangoesitysten, elokuvien ja 
mainosten popularisoimaa tangoa. Pyrin samalla ymmärtämään, miten harrastajat 
suhtautuvat tangon korostuneeseen naisellisuuteen ja miehisyyteen, ja millaisena tango 
voidaan nähdä, kun sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvät asiat jätetään sivuun.

Tutkimusaineistoni on kaksiosainen, se koostuu internetpohjaisen kyselylomakkeen ja 
kahden talking circle -metodilla järjestetyn keskustelupiirin tuottamasta materiaalista. 
Kyselylomakkeella esittämiini kysymyksiin vastasi 147 harrastajaa. Keskustelupiireihin 
osallistui yhteensä 13 harrastajaa, ja ne järjestettiin erikseen naisille ja miehille. Aineistoa 
täydentää oma aktiivinen osallistumiseni Suomen argentiinalaisen tangon kenttään 
viimeisten viiden vuoden ajan.

Analyysini osoittaa tangon olevan paikka, jossa harrastaja voi tuntea itsensä naiseksi ja 
mieheksi. Tähän vaikuttavat muun muassa tangon asetelman vahva sukupuolisuus ja tangon 
roolien perinteikkyys. Tangossa voidaan nähdä olevan kyse heteronormatiiviseen 
arvomaailmaan samaistumisesta, mutta se on ennen kaikkea vahvasti sukupuolinen 
roolileikki. Sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvien merkitysten ohella, tango on 
koskettamista ja kosketetuksi tulemista, sekä liikkeen tuomaa nautintoa ja yhteistä musiikin 
tulkintaa. 
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"Meidän on elettävä tässä ja nyt, sillä aika kuluu ja olemme 

kaikki matkalla kohti nimettömyyttä. Nauttikaamme matkallamme 

kuitenkin niin paljon kuin pystymme.” (Osvaldo Natucci1)

1 Osvaldo Natucci on argentiinalainen professori ja tangotanssija. Hän aloitti 

tanssimisen tangon kulta-aikana 1940-luvulla. Kts. Natucci, Osvaldo. 

Haastattelusarja PractiMiloguero: Osvaldo Natucci Part 1. <http://www.youtube.com/

watch?v=M2Bu5Zl8AEk>. 27.1.2012.



1. JOHDANTO

Tutkimukseni käsittelee argentiinalaisen tangon tanssimista Suomessa. 

Tanssijana ja tangon harrastajana minua kiinnostaa, millaista tango on 

tanssijoiden kokemana ja millaisia merkityksiä he antavat harrastukselleen. 

Peilaan harrastajien kokemuksia siihen tangon ideaaliin, jota 

populaarikulttuurin kuvaston tango ilmentää. Suurelle yleisölle tuttu tangon 

tarina on täynnä kliseitä, ja tanssi, jota se kuvaa on usein hyvin kaukana 

sosiaalisen tanssilattian todellisuudesta. Tutkin, missä määrin tanssilattialla 

koettu tango vastaa tangoesitysten, elokuvien ja mainosten popularisoimaa 

tangoa. 

Tangon maailma on vahvasti sukupuolittava ja heteronormatiivinen: se on 

ympäristö, jossa sukupuoli ja seksuaalisuus ovat voimakkaasti läsnä. Tangon 

vahvan sukupuolisuuden innoittamana lähestyn tutkimuskohdettani 

ensisijaisesti sukupuolen näkökulmasta. Miten harrastajat suhtautuvat tangon 

korostuneeseen naisellisuuteen ja miehisyyteen, nähdäänkö tanssiroolien 

sukupuolinen määräytyvyys ongelmallisena? Entä vaikuttaako sukupuoli 

siihen, miten harrastajat kokevat tangon harrastamisen? 

Usealle harrastajalle tangossa on ennen muuta kyse miehen ja naisen 

kohtaamisesta. Tangoa käsiteltäessä sukupuolta ja seksuaalisuutta onkin 

vaikeaa sivuuttaa. Tangoharrastuksen merkityksiä jäljttäessäni pohdin 

tutkimuksessani myös sitä, millaisena tango näyttäytyy heteroseksuaalisen 

performanssin ulkopuolelta? En juurikaan kiinnitä huomiota tanssin 

liikkeelliseen kokemukseen, siitäkin huolimatta, että liike ja sen aistiminen on 

keskeinen osa tanssimisen nautintoa. Analyysini keskipisteessä on tanssijan 

keho ja siinä kehollistuvat yhteiskunnalliset ja kulttuuriset arvot, rakenteet ja 

merkitykset, sekä tanssijoiden välinen yhteys.
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Liikkeeseen, kehonkäytön ja aistitajun kehittymiseen sekä kinestisen 

kehonkuvan tarkentumiseen liittyvät merkitykset jäävät lähes täysin 

tutkimukseni ulkopuolelle, vaikkakin ne liittyvät olennaisesti tanssimiseen. 

Tutkimusaineistoni olisi mahdollistanut näidenkin teemojen käsittelemisen, 

mutta pro gradu -työn laajuudelle asetettujen vaatimusten puitteissa tämä ei 

kuitenkaan ollut mahdollista. Käyttämäni tutkimusaineisto on laaja: se 

koostuu internetin kautta kyselylomakkeella keräämästäni materiaalista sekä 

litteroiduista keskusteluista, jotka käytiin tangon harrastajille järjestämissäni 

keskustelupiireissä. Keräämääni aineistoa täydentää oma aktiivinen 

osallistumiseni suomalaiseen argentiinalaisen tangon yhteisöön tanssijan, 

dj:n ja tapahtumanjärjestäjän rooleissa. 

Tutkielmani noudattaa seuraavaa rakennetta. Johdantoa seuraavassa 

luvussa esittelen lukijalle argentiinalaisen tangon tanssina. Taustoituksen 

painopiste on tangon esityksellisten ja sosiaalisten muotojen erojen 

kuvaamisessa, joiden ymmärtäminen on olennaista tutkimuskysymysteni 

ymmärtämisessä. Tangoon liittyvien tanssiteknisten seikkojen, ja tangon 

muista paritansseista erottavien ominaisuuksien käsitteleminen ei ole 

merkityksellistä tutkimukseni kannalta: en analysoi niitä muutama poikkeusta 

lukuunottamatta. 

Tutkimuskohteen kuvauksen jälkeen perehdytän lukijan tangoa ja muita 

paritansseja käsittelevään tutkimukseen, käsittelen tangoaiheista kirjallisuutta 

ja esitän tutkimuskysymykseni. Luvussa kaksi käyn lävitse argentiinalaisen 

tangon historiaa, lähtemällä sen synnystä, kulkien tangon kultakauden ja 

suurten tangospektaakkelien ajan kautta nykypäivään. Luvussa kolme 

esittelen tutkimusaineistoni ja käyttämäni metodit ja kuvaan tutkimukseni 

teoreettisen viitekehyksen ja tärkeimmät käyttämäni käsitteet. Oma 

analyysini tapahtuu luvussa neljä. Viimeisessä luvussa esitän 

johtopäätökseni ja teen yhteenvedon tutkimuksestani. Toivon että lukija voi 

tanssia analyysini tahdittamana ja että hänelle välittyisi edes pieni häivähdys 

siitä tanssin riemusta ja tuskasta, jota tutkittavani ja minä olemme kokeneet 

matkallamme argentiinalaisen tangon maailmassa.
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1.1 TAUSTAA 

Argentiinalainen tango voidaan nähdä kulttuurisena liikkeenä, joka koostuu 

musiikista, runoudesta ja tanssista. Tangon syntymästä on yli sata vuotta ja 

sen pitkän historian varrella tangon ympärillä on tapahtunut paljon. Tangon 

tarina on täynnä ristiriitaisuuksia. Sen suosioon ja epäsuosioon ovat 

vaikuttaneet muun muassa uuden kansallisen identiteetin rakentamiseen 

liittyvät kysymykset sekä kolonialisaatioon ja imperialismiin liitetty toisen 

eksotisointi. Hetkittäin tango on ollut suuren suosion kohteena, toisinaan 

poliittiset päätökset ja ihmisten kiinnostuksen siirtyminen toisaalle ovat 

ajaneet sen marginaaliin, jossa se on lähes kuihtunut pois. Vaikeanakin 

aikana tango löysi kuitenkin aina paikkansa, ja tällä hetkellä argentiinalaisen 

tangon suosio on suurempi kuin koskaan ja jatkaa yhä kasvuaan. Muutos on 

suuri, sillä vielä kolmekymmentä vuotta sitten argentiinalainen tango oli 

maailmalla unohdettu ja se oli painunut lähes unholaan myös sen 

syntymäkaupungissa Buenos Airesissa. Argentiinan viimeisen diktatuurin 

kaatumisen aikoihin tilanne alkoi muuttua, kun tango, taide ja elämä 

yleisemminkin saivat enemmän tilaa hengittää ja Euroopassa oltiin jälleen 

kiinnostuneita tangoon liitetystä eksotiikasta. 

Tangon uuden maailmanvalloituksen katsotaan yleisesti saaneen alkunsa 

1980-luvulla ympäri maailmaa kiertäneistä tangospektaakkeleista. Laajaa 

suosiota nauttineet esitykset toivat tangon lähes 60 vuoden tauon jälkeen 

uudemman kerran valokeilaan. Uudelleen herännyt maailmanlaajuinen 

kiinnostus tangoa kohtaan sai aikaan sen, että myös Argentiinassa oltiin 

jälleen kiinnostuneita tangosta. Tapahtumat noudattivat pitkälle samaa 

kaavaa kuin ensimmäisenkin tangokuumeen aikana. Kuten tuolloinkin, 

maailmalla esitetty tango oli pitkälle eksotisoitu. Mielenkiintoista tässä on se, 

että tällä kertaa sen tekivät argentiinalaiset (kolonisoidut) itse, kun 

vuosisadan alussa sen tekivät ranskalaiset ja englantilaiset (kolonialistit). 
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Samalla kun taiteilijat toivat estradeille tangon teatraalisen ja pitkälle 

koreografioidun puolen, tango tuotteistettiin. Argentiinassa syntyi käsite 

Tango for Export. Se piirsi ihmisten mieleen tietynlaisen kuvan 

argentiinalaisesta tangosta, kuvan joka on pitkälle eksotisoitu. Eksotisoitu 

kuva tangosta on paljon velkaa tangon historialle, joka on vähän 

dokumentoitu ja näin ollen avoin monenlaisille tulkinnoille. Vientiin ja 

turisteille kohdistetun tangon suosio voimisti entisestään performatiivisen 

tangon kenttää, jossa avautui nyt potentiaalisia markkinarakoja monille 

taiteilijoille. Esityksellisen tangon välittämä kuva ei vastannut sitä miten 

tangoa on perinteisesti tanssittu ja miten sitä yhä tanssitaan. Buenos Airesin 

tanssilattioilla tanssittava tango on aina ollut kaukana siitä millaisena 

tuotteistettu tango on pyrkinyt sen esittämään: tangon synnyinkaupungin 

tanssilattioilla ja tätä nykyä myös entistä useammassa kaupungissa, tango 

on ennen muuta sosiaalinen tanssi. 

Tangohuuman vallitessa maailmaa kiertäneet tangoproduktiot jättivät 

jälkeensä paljon kiinnostuneita, jotka halusivat oppia näkemäänsä. 

Esityksissä tanssineet tanssijat saivat pyyntöjä opettaa esittämäänsä tangoa 

eri kaupunkien tanssikouluissa tai opettaa tangon opettamista tanssikoulun 

opettajille. Tässä valossa ei ole yllätys, että suurin osa ensimmäisinä 

Argentiinan ulkopuolella tangoa opettaneista oli estraditangon ammattilaisia, 

ja opetus koostui showtanssille tyypillisistä elementeistä. Näin oli myös 

Suomessa, jossa Elina Ollikaisen vuonna 2007 valmistuneen pro gradu -työn 

mukaan ihmiset liittivät mielessään tangon argentiinalaiseen vastineeseen 

usein taiteellisen ja dramaattisen musiikin, jota tanssittaessa heilutaan ja 

potkitaan. Hän haastatteli pro gradu -työtään varten muun muassa 

Tangomarkkinoiden yleisöä selvittäessään argentiinalaisen ja suomalaisen 

tangon rinnakkaiseloa Suomessa. Ollikaisen tutkimus käsitteli argentiinalaista 

tangoa tekemättä selvää jakoa musiikin ja tanssin välillä. Haastateltavat eivät 

itse  tanssineet argentiinalaista tangoa. 

Vastauksista voi päätellä, että suomalaisten mielikuvat argentiinalaisesta 

tangosta ovat muodostuneet perinteisen sosiaalisen tanssin sijaan paljolti 
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tangon esityksellisten elementtien pohjalta, jotka ovat löytäneet tiensä 

populaarikulttuuriin. Tätä tulkintaa myötäilee myös se seikka, ettei 

sosiaalinen tango juurikaan näy suurelle yleisölle. Poikkeuksena julkisissa 

tiloissa järjestettävät milongat eli argentiinalaisen tangon tanssiaiset ja 

flashmob-tyyliset tangoiskut, joita on järjestetty Suomessa tietääkseni 

Helsingissä, Kuopiossa ja Tampereella. Sosiaalisen tangon kuvaukset ovat 

löytäneet tiensä populaarikultuurisiin teoksiin selvästi harvemmin kuin 

esityksellinen tango. Tilanne on toinen argentiinalaisen tangon harrastajien 

keskuudessa, mutta heidänkään mielikuvansa ja näkemyksensä tangosta 

eivät ole yhtenäiset. Niiden muodostumiseen vaikuttavat muun muassa se 

miten he ovat tangoon tutustuneet, kenen kanssa he sitä opiskelevat sekä 

se, miten ja missä he tanssiaan harjoittavat. 

Tutkimukseni mukaan tangon nykyisen liikehdinnän ytimessä on 

nimenomaan tanssin sosiaalinen muoto. Suomessakin, missä tangon 

harrastajien keskuudessa sosiaalinen tanssimuoto on pitkään jäänyt 

showtangon jalkoihin, tangon harrastaminen on viime vuosina muuttunut. 

Showtangolle tyyppisten askelsarjojen harjoittelun rinnalle on tullut opetusta, 

jonka juuret ovat improvisoinnissa ja tanssin sosiaalisuudessa. 

Samanaikaisesti Suomeen on perustettu lukuisia tangoyhdistyksiä, jotka 

tanssikoulujen ja -seurojen ohella tekevät argentiinalaista tangoa tunnetuksi 

ja järjestävät jäsenilleen opetusta. Suomen argentiinalaisen tangon kenttä on 

jatkuvassa liikkeessä. Tähän on vaikuttanut erityisesti tangon 

maailmanlaajuisen suosion räjähdysmäinen kasvu, lisääntynyt 

matkustaminen ja kansainvälisyys. Tango on trendikästä, ja sitä 

harrastamalla erottaudutaan. Sen harrastajia vetää puoleensa muun muassa 

tangon roolien perinteikkyys: tangossa nainen saa tuntea itsensä 

naiselliseksi, ja mies voi kohdata naisen niin sanotusti perinteisiä arvoja 

mukailevassa asetelmassa. Tango on addiktoivaa, sillä sen tarjoamat 

kokemukset ovat voimakkaita ja ainutlaatuisia. 

Tämä tutkimus, kuten moni muukin tiettyä tanssimuotoa käsittelevä tutkimus, 

on tanssiharrastajan tekemä. Harrastan tangoa jo viidettä vuotta ja 

tutkimukseni aikana osallistuin aktiivisesti Helsingin ja Tampereen 
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tangoyhteisöihin. Ensikosketukseni argentiinalaiseen tangoon tapahtui 

tangon uudistajan Astor Piazzollan ja elektrotangon pioneerin Gotan Projectin 

musiikin kautta. Harrastin näihin aikoihin parisalsaa ja huomasin parin 

kanssa tanssimisen viehättävän minua, mutta salsamusiikkia en koskaan 

kokenut omakseni. Tangomusiikkiin samaistuin puolestaan alusta lähtien, ja 

jonkin ajan kulttua herännyt ajatus kokeilla siihen tanssimista vei minut 

tanssitunnelle. Koulussa tangoa lähestyttiin näyttävien mutta vaikeasti ulkoa 

opeteltavien askelsarjojen kautta. Kokemukseni yhdessä tyttöystäväni 

kanssa oli tyrmistyttävä. Kumppaniani en saanut enää tulemaan tunneille, 

mutta itse annoin tangolle vielä toisen mahdollisuuden. Se ei ollut sen 

helpompaa. Palasin kotiin hämilläni ajatellen, etten koskaan opi tanssimaan 

tangoa. 

Kipinä tangon tanssimiseen syttyi uudestaan, kun opintoni veivät minut 

Buenos Airesiin. Yliopiston espanjan kielen tunneilla huomasin nopeasti, että 

useat kurssitovereistani olivat innokkaita kokeilemaan tangoa. Tanssimisesta 

kiinnostuneena miehenä minut puhuttiin pian mukaan, huolimatta 

aikaisemmista kokemuksista kumpuavasta vastustelustani. Yllättäen 

huomasinkin löytäneeni jotain, joka sai minut ja lukemattomat kohtalotoverini 

saapumaan koululle päivittäin. Seikkailuni tangon parissa oli alkanut. 

Palattuani Suomeen tango tuli mukanani ja hakeuduinkin heti kotikaupunkini 

Helsingin tangoyhteisöön. Matka argentiinalaisen tangon parissa on ollut 

elämääni monin tavoin rikastava kokemus vaikka se on ollut täynnä 

ristiriitoja. Se on vienyt minut ympäri maailmaa ja saanut minut palaamaan 

tangon synnyinseudulle Buenos Airesiin tutustuakseni siihen paremmin. 

Tanssien olen myös solminut lukemattomia uusia tuttavuuksia, joista monet 

ovat tulleet rakkaiksi. Kiinnostukseni tangoa kohtaan on yhä minulle monin 

tavoin mysteeri. Tiedän varmasti vain sen, etten löytänyt omaa tangoani 

valmiiksi pureskeltujen askelsarjojen ulkoa opettelusta. Tarpeeni tehdä tämä 

tutkimus kumpuaa syvältä tangoa kohtaan tuntemani viehätyksen 

selittämättömyydestä.
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1.2 AIKAISEMPI TUTKIMUS

Elina Ollikainen tutki pro gradu-työssään Tangon toinen tuleminen - 

Kaksiosainen tapaustutkimus tangon lokalisaatiosta ja kulttuurisesta 

globalisaatiosta argentiinalaisen tangon ja suomalaisen tangon keskinäistä 

suhdetta ja tangon uusien muotojen vaikutuksia suomalaiseen tangoon. 

Ollikainen ei tehnyt tutkimuksessaan selvää jakoa tanssin ja musiikin suhteen 

vaan tutki molempia yhdessä. Hän suoritti tutkimuksensa kaksiosaisena 

tapaustutkimuksena haastatellen Tangomarkkinoiden kävijöitä ja 

argentiinalaista tangoa opettavia tanssinopettajia. Vaikka Ollikainen ei 

tutkimuksessaan suoranaisesti tarkastele tangon tanssimista Suomessa, on 

se tähän mennessä ainoa löytämäni tutkimus, jossa käsitellään 

argentiinalaisen tangon tanssimista Suomessa. Siinä esitetyt päätelmät ja 

aineistolainaukset ovat olleet hedelmällisiä omalle työlleni. 

Viime vuosina on ilmestynyt tutkimuksia joissa suomalaista tangoa ja muita 

lavoilla tanssittavia paritansseja on tutkittu tanssinharrastajien kokemuksista 

käsin. Anni Heikkinen2 tuo tanssintutkija Marta Saviglianon kehittämiä 

ajatuksia suomalaiseen paritanssintutkimukseen tarkastellessaan kotimaisen 

tangomme eksotiikkaa pro gradu -työssään LAVATANGON EKSOTIIKKA –  

Tampereella koettu tanssi jälkikoloniaalisen teorian kautta tarkasteltuna. Juha 

Laine3 on tutkinut suomalaisten nuorten käyttäytymistä lavatansseissa 

tarkoituksenaan tuoda esille tanssilavoilla elävä nuorten aikuisten vireä 

tanssikulttuuri vastapainoksi yleiselle käsitykselle siitä, että lavatanssit ovat 

vain ”mummojen ja pappojen” juttu. 

Ulkomaisista puhtaasti argentiinalaista tangoa käsittelevistä tutkimuksista 

työni kannalta keskeisin on tanskalaisen tanssiantropologin Mia Helmer 

2 Heikkinen, Anni 2011. Lavatangon eksotiikkaa - Tampereella koettu tanssi jälkikoloniaalisen 
teorian kautta tarkasteltuna. Pro gradu-tutkielma. Tampereen yliopisto.

3 Laine, Juha  2003. Suomalaisten nuorten tanssilavakulttuuri – modernia kansankulttuuria? Pro 
gradu-tutkielma. Jyväskylän yliopisto.
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Jensen pro gradu -työ Sensuous and Gendered Embraces: An Investigation 

into Tango Dance Practices4. Tutustuin Helmer Jenseniin ensimmäisellä 

matkallani Buenos Airesiin, jossa hän oli tekemässä tutkimustyötään. Helmer 

Jensen tarkastelee sosiaalisena tanssina tanssittavaa tangoa sen 

kokemusmaailman kautta, tangon tanssiotetteen ollessa analyysin 

keskipisteenä. 

Marissa E. Guillén tarkastelee tangoa sukupuolen, vallan ja roolileikkien 

kautta pro gradu -työssään Performance of Tango: Gender, Power and Role 

Playing5. Brandon Olszewski käsittelee Body & Society lehdessä 

ilmestyneessä artikkelissa El Cuerpo del Baile: The Kinetic and Social 

Fundaments of Tango6 tangon elementtejä, jotka yhdistävät sen harrastajia. 

Käytän Olszewskin esittämiä ajatuksia soveltuvin osin analyysini pohjalla 

luvussa 4.4 kehittäen niitä samalla eteenpäin. 

Puhtaasti tangoon keskittyvistä englanninkielisistä paperijulkaisuista 

tutustumisen arvoisina voidaan mainita: Christine Dennistonin The Meaning 

of Tango: The Story of Argentinian Dance, jossa nimensä mukaisesti 

selvitetään tangon merkitystä sen harrastajille; Marta Saviglianon Tango and 

the Political Economy of Passion, joka käsittelee tangoa osana kulttuuri-

identiteettiä; sekä Julie Taylorin Paper tangos, jossa kirjoittaja käsittelee 

tangojen tekstejä kuvaten samalla omaa prosessiaan tangon löytämiseksi. 

The tango scene: Swing in on argentiinalaisen psykologi Sonia Abadin 

kuvaus tangon harrastajista ja heidän elämästään Buenos Airesissa. Se on 

luonteeltaan edellisiä teoksia selvästi populaarimpi, mutta sen kautta lukija 

pääsee oivallisesti kiinni siihen, mistä ulkopuoliselle helposti mielipuoliselta 

vaikuttavassa tangoelämässä on kyse. Tangon kokemusmaailman ja 

tanssijoiden välisen yhteyden syvemmästä ymmärtämisestä kiinnostunutta 

suosittelen tutustumaan Erin Manningin kirjaan Politics of Touch: Sence, 

Movement, Sovereignty.  Tangoa seuraajan ja viejän roolissa harrastavan 

4 Helmer Jensen, Mia 1997. Sensuous and Gendered Embraces: An Investigation into Tango Dance 
Practices. Pro gradu. Roehampton University (UK) Dance Anthropology.

5 Guillén, Marissa 2008. The Performance of Tango: Gender, Power and Role Playing. Faculty of 
College of Fine Arts of Ohio University. 

6 Olszewski, Brandon 2008. Body & Society © 2008 SAGE Publications (Los Angeles, London, 
New Delhi and Singapore), Vol. 14(2): 63–81.
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Manningin kehoa sekä koskettamista ja kosketetuksi tulemista käsittelevät 

ajatukset vaikuttavat tutkimukseni taustalla.

Espanjankielistä kirjallisuutta tangosta on valtavasti, ja olen pyrkinyt 

käyttämään sitä mahdollisuuksien mukaan erityisesti tangon historiasta 

kirjoittaessani. Keskeisiä teoksina työni kannalta ovat Sergio Pujolin 

Argentiinan sosiaalista tanssikenttää ja sen historiaa hahmottava tutkielmaa 

Historia del Baile: de la milonga a la disco7, sekä argentiinalaisen 

tangohistorioitsijan Horacio Salasin tangonhistorian kuvaus El Tango8. 

1.3 TUTKIMUSKYSYMYSTEN MÄÄRITTELY 

Lähestyn työssäni tangon harrastamista tanssijan kokemusmaailmasta käsin 

tarkastelemalla tangoa ensisijaisesti paikkana, jossa erilaiset merkitykset 

kehollistuvat. Kuvatessani harrastajien kokemusmaailmaa vertaan sitä 

samalla siihen tangon ideaaliin, autenttiseen tarinaan, jota tangon 

populaarikultuurinen kuvasto ilmentää. Tangon maailma näyttäytyy 

perinteisen heteroseksuaalisena. Tangossa katsotaan yleisesti olevan kyse 

miehekkään miehen ja korostuneesti naisellisen naisen kohtaamisesta. 

Tango on ympäristönä moneen muuhun paikkaan, esimerkiksi työpaikkaan 

tai harrastukseen verrattuna korostuneesti sukupuolinen ja voimakkaasti 

sukupuolittava. Olennaista on se, ettei tango ole sen enempää selvästi 

miesten kuin naisten paikka ja että tango muodostuu lähtökohtaisesti miehen 

ja naisen välille. Tangon korostunut heteroseksuaalisuus on nähtävissä 

selkeästi tangon populaarikulttuurisista ilmentymisistä. 

1. Ensimmäinen tutkimuskysymykseni on: miten koettu tango poikkeaa 

tangon populaarikulttuurisesta kuvasta tai on samankaltainen sen kanssa? 

7 Pujol, Sergio 1999. Historia del baile. De la milonga a la disco. Buenos Aires: Emecé Editores.
8 Salas, Horacio 1995. El Tango. Buenos Aires: Planeta.
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Pyrin ymmärtämään missä määrin tangon stereotyypinen kuva toistuu 

tanssilattialla tapahtuvissa kohtaamisissa. 

Lähestyn kohdettani ensisijaisesti sukupuolen näkökulmasta ja 

mielenkiintoni kohdistuu kehoon ja kehollisuuteen. Tangon harrastaminen tuo 

sen harrastajan vahvasti kosketukseen oman kehonsa ja sukupuolensa 

kanssa. Tangomaailma on vahvasti heteronormatiivinen, ja sinne 

saapuessaan harrastaja kohtaa tangon perinteisinä pidettävät sukupuoliroolit 

hyvin pitkälti valmiiksi annettuina. Naisen tulee antautua miehen vietäväksi ja 

hänen odotetaan olevan naisellinen. Miehen on oltava määrätietoinen ja 

kyvykäs viemään naista. Tarkastelen työssäni tangon harrastamista 

erottamattomana osana yhteiskuntaa ja kulttuuria: tangon harrastaminen on 

vahvasti kiinni siinä sosiaalisessa todellisuudessa jossa se tapahtuu. Tutkin 

siis tangon sukupuolittuneisuutta kehon ja kehollisuuden kautta.

Naisharrastajien vastauksissa tango näyttää olevan heille miehiä selkeämmin

tuntemisen asia (kuten yksi naisvastaaja tangoa kuvaa viitatessaan tangon 

aistillisuuteen). Nais- ja miestutkijoiden tavoissa lähestyä tangoa 

tutkimuksissaan on myös nähtävissä selviä eroja9. Tangon roolien voi 

yhteiskunnan ja kulttuurin tavoin nähdä jossain määrin sukupuolittavan 

tuntemista ja aistimista. Minua kiinnostaa koetaanko tango eri tavoin viejän ja 

seuraajan rooleissa ja vaikuttaako sukupuoli siihen jollain tapaa. 

2. Toiseksi tutkimuskysymykseksi asetan: millaisena tango voidaan löytää 

heteroseksuaalisen performanssin ulkopuolelta? 

Vahvojen sukupuoliroolien ohella tangon tarina on myös täynnä surua ja 

pettymystä: sen protagonistit ovat kaipuun ja ikävän ruumiillistumia. He 

heittäytyvät tanssiotteeseen, jonka mahdollistama syleily tarjoaa heille lohtua. 

Tangon harrastamisella näyttää olevan voimakkaasti addiktoivia piirteitä. 

Asettamien tutkimuskysymysten ohjaamana jäljitän tutkielmassani kautta 

linjan, millaisia merkityksiä harrastajat antavat tangolle ja osallistun 

9 Vrt. Esim. Miehet: Salas 1996, Pujol 1999 ja Olszewski 2008. Naiset: Manning 2007, Helmer 
Jensen 2007 ja Taylor 1998
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paritanssia sosiaalisena ilmiönä käsittelevään keskusteluun. 

Katson, että ”vastaukset” löytyvät ennen kaikkea paikasta, jossa tanssijat 

kohtaavat toisensa, tangon syleilystä. Se on paikka, jossa kaksi ihmistä 

kohtaa toisensa ja muodostaa keskinäisen yhteyden, ja jossa tango muuttuu 

todeksi. Syleilyssä hyvin moniulotteiseen kontaktiin tulevien kehojen voi 

samanaikaisesti katsoa suorittavan lähtökohtaisesti heteronormatiivisia 

rooleja sekä keskustelevan keskenään sanattomasti. Kun tangon taika 

toteutuu, kehot tulevat yhtenä kokonaisuutena osaksi musiikkia, tangon 

tarinan värittämän jaetun tunteen ja siihen liittyvän selittämättömyyden 

säestäessä kohtaamista.
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2. TANGON HISTORIAA

Tango on ilmiö jossa historialla on vahva merkitys. Perinteisyys ja 

autenttisuus ovat tärkeitä: traditiolla on vahva sija tangoharrastuksessa.

Tangon syntyvaiheiden analyysi tuo selkeäasti ilmi sen roolin osana 

kansanperinnettä: tango on tanssi jonka katsotaan syntyneen ilman, että se 

olisi erikseen kehitetty. Tango voidaan nähdä hybridinä kulttuurisena 

tuotoksena: se kehittyi monista eri musiikin lajeista ja tansseista ilmapiirissä 

jota leimasivat yksinäisyys, pettymykset, väkivaltaisuus, ikävä, kuten Salas 

kertoo10. Tangon historian tunteminen auttaa ymmärtämään ja analysoimaan 

tangon popularisoitunutta kuvaa, jonka rooli tangon harrastamisessa on yksi 

tämän tutkimuksen mielenkiinnon kohteista. 

1980-luvulla tangon uuden tulemisen aloittaneet tangospektaakkelit 

määrittivät voimakkaasti ihmisten mielikuvaa tangosta. Tangon historiaan 

liittyvien tarinoiden ja myyttien pohjalta tangosta tehtiin hyvin pian sen 

syntymän jälkeen eksoottinen tuote pukemalla se mustaan ja punaiseen, 

borsaliinoihin, sulkiin ja ruusuihin. Pääosia esittivät vahva ja päättäväinen 

mies ja miehen vietäväksi antautuva nainen. Tuotteistettu kaupallinen tango 

on määrittänyt pitkälle suuren yleisölle tangosta muodostunutta kuvaa. 

Tutkimukseni pyrkii syventämään ymmärrystä tangosta tarjoamalla lukijalle 

mahdollisuuden katsoa sitä tanssijan kokemuksellisuudesta käsin.  

Tangon syntymästä ja sen kehityskaaresta on olemassa lukuisia eri teorioita 

ja myyttejä. Eräät tarinat kertovat tangon syntyneen mustien keskuudessa 

Montevideossa, toiset kuvailevat tangon kehittyneen Buenos Airesin 

ilotaloissa. Tämän tutkimuksen puitteissa ei pyritä löytämään totuutta, ei 

tangon historiasta eikä muutenkaan: olemassa olevan todennettavan tiedon 

vähyyden vuoksi se tuskin olisi edes mahdollista. Tuon tangon historiasta 

10 Salas, Horacio 1995, s.11. 
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esille ennen kaikkea sellaisia seikkoja, joita pidän itse olennaisina tangon 

kannalta. Tälläisiä ovat tangon synnyn ja kehityksen ajoittaminen, tangon 

hybridi luonne, siirtolaisuus, tangon ensimmäinen matka Eurooppaan 1900-

luvun alkupuolella, tangon kulta-aika Argentiinassa 1930-50 luvuilla sekä 

tangon uusi tuleminen maailmalla ja Argentiinassa 1980 luvulta lähtien. 

Lukijan on hyvä pitää mielessä, että tangon tarinoita on yhtä monta kuin 

kertojiakin.

2.1 TANGON SYNNYSTÄ SEN KULTA-AIKAAN

Argentiina julistautui itsenäiseksi Espanjan vallasta vuonna 1810. 

Itsenäistymistä seurasi yli 40 vuoden sisällissotien jakso, jossa eri provinssit 

taistelivat keskenään uuden valtion hegemoniasta. Uuden maan lopullisen 

yhdistymisen voi katsoa tapahtuneen vasta 1862, jolloin ajatus Buenos 

Airesista käsin johdetusta liittovaltiosta sai lopullisen hyväksyntänsä samalla 

kun Bartolome Mitré valittiin maan ensimmäiseksi perustuslailliseksi 

presidentiksi.11 

Marta Savigliano kuvailee sisällissotien ajan vaikutusta tangoon seuraavasti: 

”Tango alkoi tanssina, jäykkänä tanssina, jossa naiset ja miehet pyrkivät 

halauksen kautta parantamaan sotien ja kaupungillistumisen myötä 

syventyneitä rotuun ja yhteiskuntaluokkaan liittyviä murheita12. Mutta tuo 

viettelevä ja aistillinen parantuminen ei koskaan tullut täydeksi, vaan jännitteet 

nousivat jälleen pinnalle ja syntyivät uudestaan. Tangokohtaamiset toimivat 

katalyyttinä uusille rotu- ja luokkajännitteille jotka kasvoivat entisestään 

alkaneen siirtolaisaallon myötä...”, ”tango-ote saattoi syntyä keskellä 

sisällissotia, jotka kestivät yli 40 vuotta Espanjasta itsenäistymisen jälkeen: 

intensiiviset mutta epäonnistuneet syleilyt köyhien mestitsimiesten (mestizos y 

pardos) ja heidän armeijoitaan seuranneiden ilotyttöjen (soldaderas y 

cuarteleras) välillä. Maan yhdistyminen pakotti Argentiinan uuteen 

11 Bethell, Leslie 1993, s.40.  Argentina: Since Independence, Englanti: Cambridge University Press.
12 Savigliano suosittelee lukemaan Assuncaon (1984) kuvauksia hektisestä ja kouristuksen omaisesta 

ajasta jota Rio de la Platan alueella elettiin tangon syntymän aikoihin
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kansalliseen identtiteettiin, joka keskittyi Buenos Airesin intresseihin. 

Yhdistyneen valtion keskus oli satamakaupunki, jonka kasvot oli suunnattu 

Eurooppaan päin. Siellä tangon syleilystä tuli välttämättömyys. Rotu- ja 

luokkaristiriidat voimistuivat entisestään kaupungillistumisen myötä. 

Satamakaupunki tarvitsi uutta verta saadakseen kaiken haluamansa lihan 

valmiiksi vientiä varten.13 

Argentiinasta, kuten Australiasta, Yhdysvalloista, Canadasta ja Brasiliastakin, 

tuli 1800-luvulla maahanmuuttajapohjainen valtio: valtio, jonka yhteiskuntaa 

massiivinen maahanmuutto on muovannut voimakkaasti. Muiden 

yllämainittujen maiden tavoin Argentiinasta tuli yksi merkittävimmistä ison 

eurooppalaisen muuttoaallon vastaanottajamaista. Pääasiassa Pohjois- ja 

Etelä-Amerikan mantereille kohdistuneen eurooppalaisen transatlanttisen 

maastamuuton vaikutukset Argentiinassa olivat poikkeuksellisen suuret, 

koska maahan saapuneita oli niin paljon ja maassa oli niin vähän asukkaita 

ennen maahanmuuttoa.14

Maahanmuuton kiihtyminen ja tekninen edistys kulkivat Argentiinassa käsi 

kädessä. 1800-luvun puolivälissä rakennetut rautatiet avasivat 

mahdollisuuden Argentiinan maanviljelysmaiden ja mineraalivarantojen 

laajamittaiseen höydyntämiseen, mutta työvoiman vähyys muodostui 

nopeasti uhaksi olemassa olevan potentiaalin hyödyntämisessä. 

Argentiinassa oli paljon maata viljeltäväksi, mutta ei työvoimaa sitä 

viljelemään. Viljelysmaiden lisäksi maassa oli myös paljon mineraaleja, mutta 

ei kaivoksia. Tietoisena työkykyisen väestön pulasta ja sen aiheuttamista 

esteistä maan kehitykselle hallitus päätti houkutella väkeä aktiivisen 

maahanmuuttopolitiikan keinoin.15 Samalla pyrittiin myös muuttamaan 

väestöpohjaa: uuden valtion päättäjät unelmoivat Argentiinasta, jonka väestö 

olisi vahvasti eurooppalaispohjainen16. 

13 Savigliano Marta E 1995, s.30. Tango and the Political Economy of Passion, Yhdysvallat: 
Westview Press.

14 Novick, Susana & Oteiza Enrique. Política migratoria y derechos humanos en un contexto de 
ajustes y reformas neoliberales. Argentina: 1989-1999 (Gobierno de Menem). 
<http://www.iigg.fsoc.uba.ar/pobmigra/archivos/rc31.pdf>. 2.1.2012.

15 Denniston, Christine 2007, s.12. The Meaning of Tango. The story of the Argentinian Dance. 
London: Portico.

16 Savigliano 1995, s.24
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Näin ollen työvoimaa pyrittiin saamaan erityisesti Euroopasta. Uusi valtio teki 

maahan saapumisesta houkuttelevampaa tarjoamalla matkaanlähtijöille 

tukia: ilmainen ruoka ja majapaikka ensimmäisille päiville17, maapala 

hyödynnettäväksi tai työtä. Pian Buenos Airesiin alkoi virrata nuoria miehiä 

paremman tulevaisuuden toivossa pääasiassa Etelä-Euroopasta. Monet 

lähtivät matkaan kuvitellen tekevänsä työtä, rikastuvansa ja palaavansa 

sitten takaisin kotiinsa. Vain harvat rikastuivat, ja useimmat eivät koskaan 

palanneet kotimaahansa.18 Alla esitetystä taulukosta voi havaita miten rajusti 

maan väestö kasvoi. Kasvu oli pääsiassa maahanmuuttajapohjaista. Vuosien 

1870 ja 1914 välillä Argentiinaan saapui lähes kuusi miljoona siirtolaista, 

joista suurin osa oli italialaisia ja espanjalaisia. Maahan saapuneista 

siirtolaisista noin puolet jäi Argentiinaan pysyvästi. 19 

Taulukko 1. Väestö ja kasvuvauhti20

Vuosi Väkiluku Vuotuisen kasvu 

keskiarvo tuhatta 

asukasta kohden

1869

1895

1914

1,736,923

3,954,911

7,885,237

28,5

30,4

34,8

17 ”El Hotel de los inmigrantes.” < http://www.bassoenlared.com.ar/ historia/ hInmigrantes.html> . 
2.1.2012.

18 Denniston 2007, s. 12
19 Bethell 1993, s. 54-55
20 Ibid.
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Salas toteaa, että miljoonat maahan saapuneet siirtolaiset eivät tuoneet 

mukanaan / synnyttäneet (esp. engendraron) vain niitä kahta atribuuttia, jotka 

määrittivät uutta argentiinalaisuutta, nimittäin pettymystä ja surullisuutta, 

vaan he loivat samalla pohjan tangon syntymiselle. Salasin mukaan tangon 

suurimpiin sanoittajiin kuuluva Enrique Santos Discépolo tavoitti tangon 

luonteen parhaiten kuvatessaan sitä ”surulliseksi ajatukseksi jota tanssitaan” 

(esp. un pensamiento triste que se baila).21 

Suurin osa maahanmuuttajista, näistä valtaosa miehiä22, saapui maahan 

Buenos Airesin kautta. Buenos Airesin satamaan saapuneet siirtolaiset 

ohjattiin maahanmuuttajien vastaanottamiseen tarkoitettuun majataloon El 

Hotel de Los Inmigrantes (siirtolaisten hotelli). Seuraamalla Buenos Airesin 

kaupungin väestön kehitystä, voidaan havaita, että suuri osa maahantulijoista 

jäi kaupunkiin. Kaupungin kasvuvauhti vuosisadan alkupuolella oli 

huomattava, sen väkiluku lähes kaksinkertaistui vuosien 1900–1914 

välisenä aikana.23  Miesten suuri osuus maahanmuuttajista vaikutti 

luonnollisesti Buenos Airesin asukaspohjaan: Salas kertoo, että välillä 1860-

1890 Buenos Airesissa naisia oli noin 60 000 – 100 000 vähemmän kuin 

miehiä. Rio de la Platan alueella joskus 1800-luvun loppupuolella syntynyt 

tango kehittyi edelleen alueen suurimmassa kaupungissa, jossa kaukana 

kotoa ja kenties myös kaukana kotimaastaan olevat miehet joutuivat 

viettämään aikansa pääasiassa toisten miesten seurassa, joilla oli usein eri 

kulttuuritaustoista.24 

Ennen tangoa Buenos Airesissa tanssittiin valssia, masurkkaa ja polkkaa. 

Nämä alunperin eurooppalaiset, aluksi buenosairesilaisen ylemmän luokan 

salonkitansit tavoittivat myöhemmin laajemman yleisön erityisesti Buenos 

Airesin ulkopuolella. Pääkaupungin ja sen asukkaiden, porteñojen, tanssiksi 

muodostui 1900-luvun alkupuolella tango.25 Tämä jako on selkeästi 

21 Salas 1995, s. 11
22 Denniston 2007, s. 13
23 ”1,560,133 In Buenos Aires”.<http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?

res=F20D1EFC3F5E13738DDDAA0A94DE405B848DF1D3>. 2.1.2012.
24 Savigliano 1995, s. 31
25 Pujol, Sergio 1999, s.31. 
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havaittavissa nykypäivänäkin: Argentiinassa matkustaessa havaitsee 

selkeästi miten voimakas porteño-identiteetti tangolla on. Pääkaupungissa 

tango hengittää joka puolella, kun taas muissa, suuremmissakin 

kaupungeissa tangon läsnäoloa ei tunne laisinkaan samalla tavalla ja sen 

harrastaminen on lähinnä marginaalinen ilmiö. 

Monista muista tansseista poiketen tangoa ei varsinaisesti, luotu vaan se 

kehittyi siirtolaisten keskuudessa, kaupunkikulttuurin ja kulttuurisen 

globalisaation tuotteena. Buenos Airesissa eri kulttuurit, niiden mukaan 

tuomat musiikkilajit ja tanssit kohtasivat toisensa. Ei ole olemassa täyttä 

varmuutta siitä, milloin tango syntyi. Tutkijat ovat erimielisiä muun muassa 

siitä, syntyikö se vasta siirtolaisaallon myötä vai jo aiemmin. 

Maahanmuuttajat, jotka eivät välttämättä löytäneet yhteistä verbaalista kieltä 

kommunikointiin, kohtasivat toisensa yhteisen liikekielen kautta, joka sen 

musiikin lailla kehittyi alituiseen heidän ympärillään.26  Siitäkin huolimatta, 

että miehet joutuivat usein tyytymään tanssimaan tangoa muiden miesten 

kanssa, löysivät he tangon kautta heiltä riistetyn läheisyyden sekä saivat 

mahdollisuuden näyttää pehmeämmän ja herkemmän puolensa. Lisäksi 

tanssiminen oli tuohon aikaan monille miehille ilotalojen ohella ainoita 

mahdollisuuksia tutustua vastakkaiseen sukupuoleen. 

Tangon historiaan liittyy paljon uskomuksia ja myyttejä. Koska tuolta ajalta ei 

ole enää ketään kertomassa, mitä tuolloin todella tapahtui ja mitä ei, jäävät 

tapahtumat tangon historian alkumetreillä epäselviksi. Dokumentaalisten 

valokuvien vähäisyydestä johtuen, puhumattakaan elävästä kuvasta, on 

autenttista materiaalia etsivien tutkijoiden turvauduttava 

aikalaiskirjallisuuteen. Tangosta kertovien ja sitä kuvaavien tekstien 

totuudenmukaisuus on kuitenkin syytä kyseenalaistaa. 1900-luvun vaihteen 

Buenos Airesissa kirjailijat tulivat useimmiten ylemmistä yhteiskuntaluokista. 

Tangoa taas soitettiin ja tanssittiin yhteiskunnan alempien kerroksien 

keskuudessa. Eri yhteiskuntaluokat kohtasivat toisensa harvoin vapaa-ajan 

vieton merkeissä, lukuunottamatta taloja, joissa harjoitettiin prostituutiota. 

26 Denniston 2007, s.14
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Bordelleihin liittyy yksi tunnetuimmista ja kiistellyimmistä myyteistä tangon 

ympärillä: miehet tanssivat tangoa prostituoitujen kanssa ilotaloissa. Tämä 

näytelmä toistuu lukuisissa taiteellisissa tangoesityksissä. Sergio Pujol 

kuvailee kirjassaan Historia del Baile: de la milonga a la disco kymmenien 

miesten odottaneen vuoroaan tullakseen palvelluiksi. Tässä valossa tuntuu 

epätodelliselta, että naiset olisivat ehtineet tanssia miesten kanssa. 

Todennäköisempää onkin, että miehet ovat tanssineet odottaessaan omaa 

vuoroaan kuten Matamoro toteaa historiikissaan Historia del Tango27. New 

Orleansin tavoin, bordellit saattoivat palkata muusikoita viihdyttämään 

asiakkaitaan. Voidaan hyvin ajatella, että aikana jolloin gramofoni ja 

savikiekot eivät olleet vielä kaikkien saatavilla, elävän musiikin satuttua 

kohdalle tanssitilaisuutta ei ollut varaa jättää käyttämättä. Kuka tietää, 

saattoivathan miehet tanssia keskenään puhtaasta nautinnosta, ja tango 

olikin ehkä alkujaan homoseksuaalinen tanssi, kuten Salessi esittää28. 

Asetelmaa yhdessä tanssivista miehistä lainataan usein tangoesitysten 

koreografioihin. Keskenään tanssivat miehet, kysymykset heidän 

motiiveistaan sekä pohdinnat siitä miten miehet kokivat keskinäisen 

tanssinsa esiintyvät laajasti tangoa käsittelevässä kirjallisuudessa. Tangon 

historiaa kuvaavissa kirjoissa ei juuri mainita keskenään tanssivia naisia. 

Pujol mainitsee kirjassaan naisten harjoitelleen keskenään tanssiaisia varten 

kodin rauhassa, suojassa yhteiskunnan katseelta.

Tango oli ilmiö joka kehittyi kaupungin uusimman ja köyhimmän luokan 

parissa: sen vuoksi Buenos Airesin eliitti suhtautui siihen vieroksuen ja jopa 

pelokkaasti. Kestikin vuosikymmeniä ennen kuin tango nousi marginaalista 

koko yhteiskunnan rakastamaksi ilmiöksi. Tämä alkoi tapahtua vasta sen 

jälkeen kun Argentiinassa havahduttiin siihen, että rantauduttuaan 

Eurooppaan tango oli saanut nopeasti Pariisin ja Lontoon hullantumaan. 

Vuonna 1914 Buenos Airesissa huhuttiin, että Euroopan metropolit olivat 

tangomanian vallassa. Kaupungissa ilmestyvä P.B.T-lehti kertoo 

27 Matamoro, Blas. 1979. Historia del Tango. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.
28 Salessi, Jorge 1997. Medics, Crooks and Tango Queens: The National Appopriation of a Gay 

Tango. Teoksessa Fraser Delgado, Celeste & José Esteban Muñoz. Everynight Life. Culture and 
Dance in Latino/a America. Durham: Duke University Press.
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artikkelissaan `Tangue! Tango!: ”Pariisissa tanssitaan tangoa. Missä? 

Kaikkein aristokraattisimmissa saleissa. Ketkä tanssivat? Kaikkein 

arvostetuimmat naiset ja eleganteimmat herrasmiehet....”. Argentiinalaiset 

olivat ylpeitä, olivathan eurooppalaiset hullaantuneita tanssista, joka kaikesta 

kyseenalaisuudestaan huolimatta oli identiteetiltään selvästi argentiinalainen 

(tarkemmin buenosaireslainen). Vaikka arvostelijoiden moralisointi ei tähän 

loppunut, Buenos Aires oli selvästi onnellinen Euroopan tangovillityksestä. 

Onnellinen ja ylpeä, sillä ei ole koskaan liian myöhäistä löytää kansallisia 

ylpeydenaiheita. 29 Tangon suosio ulkomailla vaikutti siihen, että siitä alkoi 

muodostua laajemmin eri yhteiskuntaluokkia yhdistävä ilmiö Argentiinassa. 

Tangon suosio ja sen liittäminen argentiinalaisuuteen herätti myös 

vastustusta. Joidenkin kohdalla ulkomaiseen suosioon liittyi myös 

paradoksaali puoli, alemmuuskompleksi. Argentiinalaiset ajattelivat, että 

heillä oli paljon muutakin ja parempaa kuin tango. Tangon vastaiseen 

kampanjaan osallistuvat monet kirjailijat ja älyköt, yhtenä heistä tuolloin 

Argentiinan Pariisin suurlähettiläs Enrique Larreta. Diplomaattia huoletti, 

jäisikö Argentiinan kosmopoliittinen puoli huomiotta tangovillityksen vuoksi. 

Hän valisti kohdemaassaan, että Buenos Airesissa tangoa tanssittiin vain 

taloissa, joiden toiminta ei kestä päivänvaloa, ja alhaisimman tason 

baareissa, ikään kuin ranskalaiset olisivat suuressakin määrin olleet 

huolissaan tästä. Larretalta unohtui se, että juuri skandaalit, jotka liitetään 

uusiin ilmiöihin saavat ranskalaiset hullaantumaan niistä.30 

Selittivätkö tangon suurta suosiota sen ympärillä pyörineet villit, mutta 

harvoin totuudenmukaiset tarinat? Millainen oli eurooppalaisen yleisön 

mielikuva tangosta? Mitä Pariisissa ja Lontoossa itseasiassa tanssittiin? 

Historioitsija Sergio Pujol toteaa, että eksoottisuus on usein petollista. Ennen 

kuin tangon ympärillä olevat kysymykset selkiintyivät, tango oli synonyymi 

modernille tanssille, josta voi astia alkukantaisuuden ja astillisuuden aromeja, 

ja jonka liikkeet ja eleet herättivät porvariston keskuudessa voimakkaita 

tunteita puolesta ja vastaan. Euroopassa tanssittu tango antoi usein vain 

29 Pujol 1999, s.78
30 Pujol 1999, s.71
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pinnallisen ja skemaattisen kuvan siitä, miten tangoa todellisuudessa 

tanssittiin Buenos Airesissa. 31 Etsiessään selityksiä tangon suureen 

suosioon Euroopassa, José María Salaverría kirjoitti Caras y Caretas 

lehdessä 1914: 

Pariisissa ja Lontoossa tango ei ole yleisölle enempää kuin epämääräisesti syntinen 

eksoottinen tanssi ja se tanssii sitä sen sensuaalisten ja perverssien elementtien 

vuoksi, myös koska se on heille jossain määrin barbaarista32. 

Tangovillityksen aikana tangosta kehittyi Euroopassa omanlaisensa tanssi, 

jonka keskus oli Pariisi. Tangosta puhuttiin myös nimellä ranskalainen tango. 

Muissa maissa tanssiopettajat mainostivat, että he ovat hiljattain saapuneet 

Pariisista mukanaan tangon uusimmat askeleet. Mielenkiintoista on, että 

ranskalaistunutta versiota tangosta esiteltiin Buenos Airesissa kaupungin 

ylemmille luokille. Mainoksissa tuotiin esille, ettei tällä elegantilla tanssilla, 

jota tanssittiin Pariisin suosituimmissa tanssisaleissa, ollut mitään tekemistä 

sen rujon ja huonomaineisen tanssin kanssa, jota köyhät tanssivat heidän 

kotikaupungissaan.33 

Ihmisten mielipiteiden sekä sen, miten tangoa myytiin yleisölle, voidaan jo 

tangon alkuajoista lähtien havaita poikkeavan siitä, millaista tango 

todellisuudessa oli. Euroopassa tango haluttiin esittää yleisölle eksoottisena, 

villinä ja alkukantaisena. 1900-luvun alun Euroopassa stereotyyppinen kuva 

argentiinalaisesta oli gaucho, joka esitettiin pampojen nomadiksi, mystiseksi 

ja karaistuneeksi yksinäiseksi mieheksi. Tangoa esittämään saapuneet 

argentiinalaiset esiintyjät saatettiin heidän kauhukseen pukea gauchoiksi ja 

eurooppalaiset tanssijat lisäsivät esityksiinsä usein elementtejä muista 

tansseista, kuten ranskalaisesta apachesta ja brasilialaisesta maxinesta. 

Lopputuloksen tuli olla eksoottinen ja vastata sitä kuvaa, mikä yleisöllä oli 

tangosta.34 Tämä kuva tangosta päätyi valokankaallekin vuonna 1921 

Hollywood elokuvassa The Four Horseman of the Apocalypse. Siinä Pariisiin 

saapunutta argentiinalaista miestä esittävä Rudolf Valentino tanssii tangoa 

31 Pujol 1999, s.76
32 Savigliano 1995, s.111
33 Denniston 2007, s.86
34 Savigliano 1995, s.119-120
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ranskalaisen naisen kanssa gauchoksi pukeutuneena.35 Sitä, näyttikö 

Pariissa tanssittu tango ensimmäisen maailmansodan aikoihin tältä vai ei, on 

vaikea tietää. Elokuvassa näkyvä tango pyrkii oletettavasti vastaamaan 

siihen mielikuvaan joka yleisöllä oli tangosta: on siis varsin mahdollisista, että 

kyseinen esitys vastasi sitä, miltä tango näytti Pariisin kabareissa.. 

Vaikka tangoon liitettiin Euroopassa mielikuvia, jotka olisivat herättäneet 

kauhistusta argentiinalaisissa, oli tangon suosiolla maailman 

suurkaupungeissa 1910-luvun alussa ja jälleen ensimmäisen maailmansodan 

jälkeen suuri merkitys tangon matkalle kohti suurempia ja arvostetumpia 

salonkeja sen kotimaassa.36 Tangon kehittyminen koko yhteiskunnan 

läpäiseväksi tanssiksi kesti kuitenkin noin kaksi vuosikymmentä. Ennen 

tangon todellista läpimurtoa sen suosio hiipui, ja muut tanssilajit valloittivat 

siltä yleisöä. Tangon historiassa oli vuorossa suurten laulajien aika, jolle 

tangon kenties suurin ikoni Carlos Gardel on antanut kasvonsa. 1920-luvulta 

aina noin 1930-luvun puoliväliin asti Buenos Airesin tangoelämän 

keskipisteessä olivat tähtilaulajat, jotka eivät tehneet musiikkiaan tanssijoita 

ajatellen.37 

Kuuluisa bandoneonisti ja orkesterin johtaja Anibal Troilo kertoo tangon 

tanssimuotona olleen käytännössä katsoen kuollut, kun violinisti ja orkesterin 

johtaja Juan D´Arienzo aloitti esiintymisensä vuonna 1936 El Chantecler-

teatterissa. Troilon mielestä D´Arienzon musiikin myötä tanssijat löysivät 

tangon uudelleen.38 Samoihin aikoihin katsotaan alkaneen aikakauden, jota 

kutsutaan tangon kulta-ajaksi Argentiinassa. Vuosina 1935 – 1955 tangon 

suosio oli huipussaan, ja erityisesti 40-luvulla sitä tanssittiin ympäri 

kaupunkia ja kaikissa yhteiskuntaluokissa. 

1950-luvun puoliväliin mennessä tango ja kansantanssit olivat alkaneet 

hallita pääkaupungin tanssikenttää. Ensimmäiset maahansaapuneet 

rock&roll -levyt eivät herättäneet suurta huomiota, mutta ei kestänyt kauaa 

35 ”The Four Horseman of the Apocalypse”. <http://www.youtube.com/watch?v=b_sG5vRKcB0>. 
2.1.2012.

36 Savigliano 1995, s.137
37 Denniston 2005, s.61
38 Pujol 1999, s.168
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kun tilanne muuttui. Ulkomaisten tanssien suosio kasvoi, ja vain noin 

vuosikymmenessä tango oli jälleen kerran marginalisoitunut. 

Pääkaupungissa tanssittiin pääasillisesti mamboa, boogie woogiea, rumbaa 

ja cha-cha-chata.39  

Samanaikaisesti tangon sisällä tapahtui paljon. Pitkään muiden orkesterin 

johtajien orkestereissa soittanut Astor Piazzolla lähti viemään tangoa omille 

teilleen ja loi näin vastakkainasettelun tanssittavan ja kuunneltavan tangon 

välille. Primera Plana-lehden tekemässä tutkimuksessa vuodelta 1963 

todettiin, etteivät nuoret koe tangoa kiinnostavana. ”Hyvin harvat osaavat 

tanssia sitä, ja kaikki arvostavat enemmän Gardelin ajan ja sitä aiempia 

tangoja. Nykyinen tango ei ole kovinkaan tangoa (...tango moderno no es 

muy tango)”40. 

Christine Denniston kuvaa aikaa välillä 1955 – 1983 tangon synkäksi 

aikakaudeksi. Kun ihmiset tanssivat pääasiassa muita tansseja, ei 

tanssittavia tangoja soittaville orkestereille ollut töitä. Tässä tilanteessa 

monet soittajat vaihtoivat tangon muuhun musiikkiin tai siirtyivät soittamaan 

konserttisaleille. Tangon entinen vahva asema sosiaalisten tanssien joukossa 

romahti. Tangomusiikin muuttaessa suuntansa tanssiaisista kohti 

konserttisaleja, myös tanssissa tapahtui samansuuntaisia muutoksia: tangoa 

tanssittiin aikaisempaa enemmän yleisölle. Tango löysi tiensä teatteriin ja 

televisioon. Niissä nähdyissä esityksissä alettiin käyttää taiteilijoita, joilla ei 

välttämättä ollut minkäänlaista kosketusta sosiaalisena tanssina 

tanssittavaan tangoon.41 

39 Pujol 1999, s.237-238
40 Pujol 1999, s. 275
41 Denniston 2007, s. 61
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2.2 TANGON UUSI TULEMINEN: TANGON TIE BROADWAYLTÄ 
SUOSITUKSI SOSIAALITANSSIKSI

Snnä missä tango oli sen kulta-aikana ollut ennen muuta sosiaalinen tanssi 

ja sen esitykselliset puolet odottivat vielä laajempaa löytämistään, oli tilanne 

merkityksellisesti erilainen 1980-luvulle tultaessa. Tangon sisällä oli 

tapahtunut siirtymä tanssilattioilta esiintymislavoille. Tangon uuden 

aikakauden alkaessa sosiaalisen tanssin rinnalle oli kehittynyt oma erityinen 

esityksellisen taiteen muoto, estraditango. Kehittymässä olleet tangon uudet 

taiteelliset muodot olivat 1980-luvulla alkaneen tangon uuden tulemisen 

keskiössä. Tangon uuden aikakauden alku osui samaan vuoteen jolloin 

Argentiinan viimeinen diktatuuri romahti (1983), ja antoi vihdoin tietä 

demokratialle. 

Vuonna 1983 Pariisin Teatre Chatelet:ssa sai ensi-iltansa musikaali Tango 

Argentino. Nopeasti suuren suosion saavuttanutta Tango Argentinoa 

pidetään merkittävänä käännekohtana tangon historiassa. Pariisin 

parrasvaloissa tango koki uudelleensyntymisen ja tangon matka kohti sen 

nykyistä maailmaanlaajuista suosiota alkoi.42 Menestysesitystä ei koskaan 

esitetty Suomessa, mutta sen jalanjälkiä seurannut Tango Pasión on vieraillut 

Suomessa kahdesti vuosina 1996 ja 2004. Vuonna 1992 perustettu Grammy-

palkittu show saapui Suomeen kolmannen kerran syksyllä 2010. 

Teattereiden lisäksi tango löysi tiensä muihin populaarikulttuurin tuotoksiin, 

erityisesti elokuviin43 ja mainoksiin44. Tehdessään tangoa tunnetuksi edellä 

42 Suppa, Sergio. ”Tango Argentino”, <http://www.totango.net/ta.html> 2.1.2012.
43 Tangoaiheisia elokuvia: Tango Bar 1988 (ohj. Marcos Zurinaga); Scent of a Woman 1992 (ohj. 

Martin Brest); The Tango Lesson 1997 (ohj. Sally Potter); Tango 1998 (ohjaaja Carlos Saura); 
Superclásico 2011 (ohj. Ole Christian Madsen).

44 Pepsi, <http://www.youtube.com/watch?v=3IZu4O9uExE&feature=related>20,1,2012; Chivas, 
<http://www.youtube.com/watch?v=sQHbAWpL4Mw&feature=related>20,1,2012; Haagen Dasz, 
<http://www.youtube.com/watch?v=VFx02G3kg9E&feature=related>20,1,2012; 
Skoda,:http://www.funnycommercialsworld.com/skoda-superb-commercial-tango-dance 
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mainitut ja muut pienemmät tangoesitykset samalla määrittelivät sitä ihmisten 

mielessä. Tangosta innostuneet halusivat oppia esityksissä ja elokuvissa 

näkemäänsä tanssia. Kysynnän kasvaessa tanssikoulut ympäri maailmaa 

alkoivat opettaa tangon askelsarjoja ja lukuisat ihmiset löysivät siitä 

harrastuksen. Puhun askelsarjoista, sillä ensimmäisinä Buenos Airesin 

ulkopuolella opettaneet opettajat olivat showtangon kuvioita opettaneet 

showtanssijat45. Tanssikouluissa opetetun tangon tuli vastata sitä, miltä tango 

näytti esityksissä.  

Esityksissä nähtävä pitkälle koreografioitu tango on milongoissa tanssittavaa 

tangoa teatraalisempaa. Lisäksi sosiaalinen tango on hyvin pitkälle 

improvisoitu, kun showtango puolestaan perustuu koreografioitujen 

liikesarjojen hallitsemiseen toistamalla niitä ennalta valittuun musiikkiin. 

Liikesarjojen haastavuudesta johtuen lavalla nähtäviä kuvioita on usein 

mahdotonta toteuttaa viennin ja seuraamisen kautta improvisoidussa 

sosiaalitanssissa46. 

Erityisesti tangoa tanssimattomien keskuudessa erot tangon ja estraditangon 

välillä eivät ole yleisesti tiedostettuja, eivätkä välttämättä aina kaikkien 

tangoharrastajienkaan mielessä. Monille Buenos Airesiin saapuneille 

turisteille onkin tullut yllätyksenä, ettei kaupungin milongoissa tanssitakaan 

niin kuin kotikaupungin tanssikoulussa on opetettu. Oman viisivuotisen 

tangokokemukseni mukaan argentiinalaisen tangon kulttuuri Suomessa on 

kokenut suuren muutoksen. Tämän hetken kokemukseni pohjalta päättelen, 

että aloittaessani tanssimisen vuonna 2007 suuri osa pidempään tanssineista 

harrastajista harjoitti tangoa sen esityksellisessä muodossa. Painopiste oli 

tanssin näyttävyydessä sekä haastavien tanssikuvioiden suorittamisessa. 

Näkymä tanssilattialla muistutti minua Buenos Airesin milongoja enemmän 

sen teattereissa näkemiäni suuria tangospektaakkeleita. Huomattavaa on, 

1451.html>20,1,2012; Intimissimi, <http://www.youtube.com/watch?
v=yQiQDyRddzk&feature=related>20,1,2012; IBM, <http://www.youtube.com/watch?
v=yBKUnjhs_QU&feature=related> 20,1,2012.

45 Trenner, Daniel. ”the basic step”, <http://www.danieltrenner.com/articles/the-basic-step-in-
argentine-tango>. 2.1.2012.

46 Trenner, Daniel. ”the argentine social dance”, <http://www.danieltrenner.com/articles/tango-the-
argentine-social-dance>. 2.1.2012.
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että milongoja järjestettiin tuolloin nykyistä harvemmin, ja niiden sijaan 

harrastajat kävivät practicoissa. Practica on tangon harjoittelemiseen varattu 

tilaisuus. Se poikkeaa milongasta ilmapiirinsä ja luonteensa suhteen: 

sosiaalisen tanssimisen sijaan ihmiset keskittyvät harjoittelemaan, ja parin 

vaihtoa ei juurikaan tapahdu. Vielä muutama vuosi sitten Helsingin 

järjestettävässä tango-opetuksessa panottuivat pääasiallisesti askelsarjat ja 

tanssikuviot. Tanssikoulut eivät erikseen kertoneet opettavansa tangon 

estradimuotoa. Katson, että tango jota monet suomalaiset tangon harrastajat 

tuolloin tanssivat oli niin vaikeaa, ettei parinväliselle yhteydelle jäänyt juuri 

voimavaroja. 

Sosiaalisena tanssimuotona tango on tullut laajemmin tunnetuksi Buenos 

Airesin ulkopuolella vasta tällä vuosituhannella. Tangon nykyisen 

maailmanlaajuisen suosion keskipisteessä on tanssi, joka on luoteeltaan 

sosiaalinen ja improvisoiva. Näin on myös suomalaisissa milongoissa, joissa 

toisen ihmisen kohtaaminen ja tanssinotteen kautta muodostuva parinvälinen 

yhteys on aikaisempaa merkittävämmässä asemassa. Myös tango-

opetuksessa on nähtävissä muutoksia, tanssikoulujen ja -seurojen pyrkiessä 

vastaamaan harrastajien muuttuneisiin toiveisiin.     
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3. AINEISTO, TUTKIMUSMETODI, TEOREETTINEN 
VIITEKEHYS JA KESKEISET KÄSITTEET

3.1 INTERNETPOHJAINEN KYSELYTUTKIMUS TANGON 
SUOMALAISILLE HARRASTAJILLE

Aineistoni ensimmäinen osa kerättiin loka- marraskuussa 2010 nettisivustolle 

rakennetun kyselylomakkeen kautta. Internetkysely liittyy niin sanottuun 

netnografiseen tutkimusotteeseen, jota Robert Kozinets käsittelee kirjassaan 

Netnography: doing ethnographic research online47. 

Otin yhteyttä sähköpostitse kaikkiin suomalaisiin argentiinalaisen tangon 

yhdistyksiin pyytäen niitä välittämään laatimani kyselykutsun eteenpäin 

jäsenilleen. Tämän lisäksi lähetin kutsun seuraavien suomalaisia 

tangoharrastajia yhteentuovien sosiaalisten verkostojen jäsenille: Facebookin 

Finland Tango Community ja Ning-verkosto Abrazo. Ottaen huomioon sen, 

että tangoyhdistykset ja sosiaaliset verkostot tuovat oletettavasti yhteen 

enimmäkseen ihmisiä, jotka harrastavat tangoa sen sosiaalisessa muodossa, 

lähetin kutsun myös eri tanssikouluihin, joissa tiesin opetettavan 

argentiinalaista tangoa. Toivoin näin tavoittavani myös ne harrastajat, joille 

tango on enemmän askelkuvioiden opettelua oman parin kanssa kuin 

sosiaalinen paritanssi. Yhteen suurimmista kouluista menin itse paikan päälle 

havainnoimaan tanssitunneille osallistumista ja pyysin samalla ihmisiä 

osallistumaan tutkimukseeni. 

Kyselylomakkeen kautta keräämääni aineistoa tulkittaessa on otettava 

huomioon se seikka, että kyselyyn vastatakseen tangon harrastajalla tuli olla 

pääsy tietokoneelle. Kun lähes kaikki kutsut lähetettiin sähköpostitse, tuli 

harrastajan hallita vielä sähköpostin käyttö saadakseen tiedon 

47 Kozinets, Robert 2010. Netnography: doing ethnographic research online. London: Sage.
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tutkimuksestani. Itse kyselylomake suunniteltiin niin, että sen käyttäminen 

olisi mahdollisimman yksinkertaista. Vastaamiseen kului noin 5-10 minuuttia. 

Arvioin kutsuni tavoittaneen noin viisisataa harrastajaa. Kuukauden aikana 

sain kyselyyni 147 vastausta. Minulla ei ole tarkkaa lukua 

harrastajamäärästä, mutta katsomalla argentiinalaisen tangon harrastajia 

yhdistäviä sosiaalisia verkostoja ja niiden jäsenmääriä päättelen suomessa 

olevan noin 600 tangoharrastajaa. Tutkimusta tehdessäni lokakuussa 2010 

Ning-verkosto Abrazon jäsenmäärä oli 424. Samaan aikaan Facebook-ryhmä 

Tango Community Finlandin jäsenmäärä oli puolestaan 343. Mikäli 

olettamani noin 600 argentiinalaisen tangon harrastajasta pitää paikkaansa, 

tavoitin kyselylläni noin kaksi viidesosaa harrastajista. 

3.2 TALKING CIRCLE -KESKUSTELUPIIRI VALITULLE 
JOUKOLLE HARRASTAJIA

Kyselylomakkeen kautta saamani vastaukset auttoivat minua ymmärtämään 

tangon harrastamisen kentän moninaisuutta. Vastausten pohjalta tekemieni 

johtopäätösten innoittamana päätin tutkia enemmän tiettyjä esiin nousseita 

teemoja. Tämä edellytti toisen aineiston keräämistä. Pohdin pitkään minkä 

metodin valitsen. Vaihtoehtoinani olivat yksilökohtaiset teemahaastattelut ja 

ryhmäteemahaastattelu. Kallistuin ryhmähaastettelujen puoleen, koska oman 

aikani rajallisuus rajoitti mahdollisuuksiani yksittäisten teemahaastattelujen 

järjestämiseen ja toisaalta minua houkutti ajatus saada ihmiset yhteen 

keskustelemaan aiheesta. Suunnitellessani ryhmähaastattelun järjestämistä, 

mieleeni tuli mahdollisuus järjestää perinteisen teemahaastattelun sijaan 

talking circle -tyyppinen keskustelupiiri.

Talking circle -piiri on kuitenkin edellä mainittuihin menetelmiin verrattuna 

selvästi vaihtoehtoinen metodi akateemisen tutkimuksen piirissä. Ymmärsin, 
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että sen järjestämiseen liittyviä kysymyksiä on pohdittava huolellisesti, ja että 

minun voi olla vaikea saada ohjaajaltani hyväksyntä sen käyttämiselle. 

Omien henkilökohtaisten kokemuksieni pohjalta olin vakuuttunut siitä, että 

talking circle -metodi voisi sille ominaisten piirteiden ansiosta osoittautua 

toimivaksi, koska se on omiaan muodostamaan osallistujien välille 

rauhallisen ja intiimin sekä toisia puhujia kunnioittavan ilmapiirin. Talking 

circle -piiriin ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin voi tutustua muun muassa 

artikkelissa Talking Circle: Listen, or Your Tongue Will Make You Deaf48. 

Perusteluni kuultuaan ohjaajani kannusti minua jatkamaan eteenpäin 

suunnitelmani mukaisesti. 

Keskustelupiirin sääntöihin kuuluu olennaisesti se, että jokainen osallistuja 

puhuu rauhassa omalla vuorollaan muiden osallistujien saamatta keskeyttää 

häntä. Tärkeä luottamuksellisen ilmapiirin luomiseen vaikuttava asia on myös 

seuraava keskustelupiiriin liittyvä sääntö: se mikä tuodaan piiriin myös jää 

sinne. Osallistujien ei ole suotavaa keskustella piirissä puhutuista asioista 

sen ulkopuolella niin, että yksittäinen puhuja voitaisiin tunnistaa. Piiri etenee 

seuraavan kaavan mukaisesti. Moderaattori, joka tässä tapauksessa olin 

minä, kutsuu piirin koolle. Piirejä on monenlaisia ja tarkoituksesta riippuen 

niissä voidaan puhua joko vapaasti mistä aiheesta tahansa tai 

vaihtoehtoisesti järjestäjä voi ilmoittaa mistä teemoista on tarkoitus puhua.

Osallistujat puhuvat yksi kerrallaan, kukin omalla vuorollaan. Talking circle 

-piirille on tyypillistä, että puhevuoron ilmaisee moderaattorin asettama 

symboli – talking stick (valitsin piiriin symbolin, joka sopi hyvin tangoa 

käsittelevään piiriin: puheenvuoron osoitti argentiinalaista kulttuuria ilmentävä 

artefakti mate-kuppi). Moderaattori esittää kysymyksen ja ojentaa talking 

stickin piirissä hänestä katsoen vasemmalla olevalle osallistujalle, joka 

vastaa kysymykseen jos haluaa. Hän voi myös luovuttaa vuoronsa pois 

ojentamalla puhujavuoron osoittavan symbolin samantien eteenpäin 

seuraavalle vuorossa olevalle. Samoin menetellään kun puhuja on sanonut 

sanottavansa kysymykseen. 

48 Wilbur, Janice & Emily Wilbur & Michael Garret & Meredith Yuhas 2001. Talking Circles: Listen, 
or Your Tongue Will Make You Deaf. Journal for Specialists in Group Work. Vol 26 (4). American 
Counceling Association.
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Piirejä järjestettiin kaksi: yksi naisille ja toinen miehille. Kutsut lähetettiin 

jälleen sosiaalisen median kautta käyttäen samoja kanavia kuin 

lomakekyselyn kanssa. Naisten piirin totettaminen oli helppoa ja 

yksinkertaista: piiri järjestyi ensimmäisen kutsun myötä. Miehet eivät olleet 

yhtä laajalti halukkaita osallistumaan, ja vasta kolmas esittämäni kutsu tuotti 

tuloksen. Naisten ryhmässä osallistujia oli kahdeksan ja miesten viisi. 

Kysyessäni osallistujilta heidän aikaisemmista kokemuksistaan talking circle -

piiristä tein yllättävän havainnoin. Yksikään kahdeksasta naisesta ei ollut 

siihen aikaisemmin törmännyt. Sen sijaan viidestä miehestä kaksi oli 

osallistunut sellaiseen aikaisemmin. 

Päädyin esittämään ryhmille selviä kysymyksiä, jotka muotoilin niin että niihin 

voi vastata laajasti. Kysymykseni olivat seuraavat: 1) mitä tango on 

keskustelijalle?  2) millainen on hyvä tanssi? 3) tango, nainen / mies, ja 

naisellisuus / miehisyys: omat haasteesi tangossa? 4) mikä tangossa saisi 

olla toisin / mikä tangossa tekee sinut onnettomaksi? Keskustelut 

nauhoitettiin digitaalisessa muodossa ja litteroitiin Tutkimustie Oy:ssa 

Tampereella. Teknisistä ongelmista johtuen naisten piirin kolmas kysymys ei 

tallentunut nauhalle. Huomasin tämän samantien ja kirjoitin parhaani mukaan 

muistiinpanot muististani heti keskustelutilaisuuden päätyttyä. 

Lähtiessäni keräämään aineistoa tutkimuskysymykseni eivät olleet vielä 

selvästi muotoillut. Tavoitteenani oli ymmärtää mitä merkityksiä 

tangonharrastajat antavat tangolle. Tutkimuskysymykseni tarkentuivat 

lopulliseen muotoonsa ajan myötä, aineistoni ja kirjallisuuden ohjaamana. 

Mikäli tutkimuskysymykseni olisivat olleet jo alusta lähtien tarkat ja selkeästi 

rajatut, olisin varmasti muotoillut kysymykseni erilailla. Toisaalta, katson 

tutkimukseni kulkuprosessille posiitiviseksi asiaksi sen, ettei 

kysymyksenasetteluni juurikaan ohjannut aineistoni muodostumista, vaan 

aineistoni ohjasi kysymyksenasetteluani ja tulkintaani. 

Analyysini perustuu pääasiallisesti litteroituihin piirikeskusteluihin, 

kyselylomakkeen vapaasti vastattavaan kysymykseen, ”mitä tango merkitsee 

sinulle?”, ja kentällä tekemiini havaintoihin ja siellä käymiini keskusteluihin . 
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Kyselylomakkeella keräämäni data on laaja, ja sen pohjalta suomalaisesta 

argentiinalaisen tangon kentästä olisi mahdollista piirtää paljon kattavampi 

kuva kuin minkä teen luvussa 4.1. Luovutan lomakkeella keräämäni aineiston 

mielelläni tangoyhdistysten ja tanssintutkijoiden käyttöön (muotoiltuna niin 

että vastaajien henkilöllisyys pysyy piilossa). 

3.3 OMA OSALLISTUMISENI TUTKIMUSKOHTEESEEN

Tanssiin erikoistuneet antropologit ovat hyvin tietoisia siitä, ettei tiettyjä 

sosiaalisen elämän alueita ole helppo mitata tai laskea, saati edes selittää 

sanoin. Tästä huolimatta tapahtumilla joihin kuuluu tanssimista voi olla 

voimakas vaikutus ihmisen tietoisuuteen ja näin ollen myös ihmisten 

sosiaaliseen järjestäytymiseen laajemmassa mielessä. Otettaessa tanssi 

akateemisen tutkimuksen kohteeksi voidaan olettaa mielenkiintoisten 

tulosten paljastumista muun muassa ihmisten psyykeestä, fysiikasta ja 

sosialisoinnista.49 

Tanssimisen luonne asettaa kuitenkin omat haasteensa sen tutkimiselle. 

Tanssiminen voidaan nähdä efemeraalisena tapahtumana, sillä sen liikkeitä 

ja erityisesti niiden intensiteettiä on vaikeaa, ellei jopa mahdotonta tallentaa 

filmille. Tanssiminen on ohimenevää, lyhytkestoista ja siinä mielessä 

ainutlaatuista, ettei se koskaan toistu samanlaisena.50 Oma 

tanssikokemukseni ja laaja perehtymiseni tanssitutkimuksen tuottamaan 

kirjallisuuteen antoi minulle hyvät lähtökohdat tutkimukseni tekemiseen: 

minulla on käsitys siitä, miten muut ovat tutkimuksissaan tanssimista 

lähestyneet, ja harrastajana tiedän millaista tangon tanssiminen on.

Tanssintutkimuksen ja siinä käytettävien keinojen kannalta on tärkeää tehdä 

jako performatiivisen tanssin (esimerkiksi baletin ja modernin tanssin) ja 

49 Helmer Jensen 2007, s.16-17
50 Helmer Jensen 2007, s.17
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sosiaalisen tanssin (kuten salsan, lindy hopin ja tangon) välille. Näiden 

kahden tanssinmuodon välillä voidaan nähdä eroja niin niiden luonteissa kuin 

tarkoituksessakin.  Performatiivisessa tanssissa on tapana käyttää kehoa 

ekspressiivisesti tavoitteena ilmaista tarkoitusta, identiteettiä ja taiteellisia 

konsepteja.51 Performatiivista tanssia käsittelevässä tutkimuksessa tanssia 

lähestytään muun muassa identiteetin  ilmaisuna ja neuvotteluna52 

poliittisena ja yhteiskunnallisena vastarintana53  ja henkisenä ja filosofisena 

itsetutkiskeluna54 Tanssintutkimus on myös tuonut esille, miten tanssi voi olla 

tarkoituksen ilmaisun, identiteetin rakentamisen ja taiteellisten päämäärien 

ohella myös aktiviteetti, jossa sen harjoittaja tuntee olevansa todella 

kotonaan55.  

Tämän tutkimuksen kohde, sosiaalinen tanssiminen, keskittyy esittämisen 

sijaan puolestaan enemmän kehon instrumentaaliseen käyttöön, jonka kautta 

tanssijat luovat välilleen somaattisen, kineettisen ja musikaalisen yhteyden. 

Sosiaalisissa tansseissa painopiste on henkilöiden välisessä yhteydessä – 

metaforisten ja taiteellisten merkitysten ollessa enemmän sekundäärisiä. 

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei sosiaalisilla tansseilla voisi olla tai ettei 

niillä olisi performatiivisia arvoja tai tavoitteita. Ekpressiivisyyden ja 

performatiivisuuden sijaan sosiaalisten tanssien keskiössä on tanssimisen 

yhteiskunnallinen ulottuvuus. Tämän myötä sosiaalista tanssimista 

käsittelevän tutkimuksen teemat poikkeavat niistä aiheista, joita 

perfomatiiviseen tanssiin kohdistunut tutkimus on käsitellyt56. Sosiaalista 

tanssia on analysoitu muun muassa tanssijoiden välisen moniuloitteisen 

yhteyden kautta57, sukupuolen ja seksuaalisuuden sekä niihin liittyvän vallan 

avulla58. 

Sosiaalisen tanssin tutkimusta ja siinä käytettyjä metodeja tarkasteltuani 

huomasin, että tutkimuksen pääpaino oli usein tanssinharrastajien 

51 Olszewski 2008, 64
52 Buffington 2005; Grau 2005; Hamera 1994; Kaiser 2006; Markkula 2006; Signe 2004; Wulff 2005
53 Kaiser 2006; Manos 2003; Wilcox 2005
54 Markkula 2006; Sklar 2001
55 Hamera 2005; Rapport & Dawson 1998
56 Olszewski 2008, s.65
57 Olszewski 2008
58 Taylor 1997; Helmer Jensen 2007; Guillén 2008
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henkilökohtaisten kertomusten analyysissä, jonka lisäksi tutkijat käyttivät 

usein itseään tutkimusinstrumenttinä. Helmer Jensenin, Olszewskin ja 

Taylorin tutkimuksissa tutkijan oma kehollinen osallistuminen tutkimuksen 

kohteeseen voidaan nähdä yhtenä tutkimuksen päämetodeista. Tutkijan 

omakohtainen ruumillinen osallistuminen tanssiin auttaa häntä ymmärtämään 

tanssinharrastajien kokemuksia. Helmerin mukaan tanssimiseen, kuten 

varmasti myös muiden kehollisten lajien harrastamiseen, liittyvien 

tuntemusten syvällinen ymmärtäminen on mahdollista vain osallistumalla 

kyseiseen aktiviteettiin itse59. Tämän kaltaisessa tutkimuksessa on pidettävä 

mielessä tutkijan oman persoonan vaikutukset tiedonkeräämiseen ja 

saatujen tulosten tulkintaan, kuten Philip Salzman toteaa60. Olen sisäistänyt 

ohjeen ja pyrin huomiomaan asian herkeämättä tutkimusta tehdessäni. 

Katsomalla tangoa sisältä päin – ihmisen kokemuksellisuudesta käsin – pyrin 

syventämään ymmärrystäni tangon harrastamisen merkityksistä. Minua 

kiinnostaa ensisijaisesti mitä tangon kaltainen paritanssi merkitsee sen 

harrastajalle. Kysymys siitä, mitä tanssi on, ei ole tutkimukseni kannalta 

olennainen. Jäljimmäisessä kysymyksessä on kyse tanssin 

käsitteellistämisestä, jonka historiaa Jaana Parviainen käy läpi kirjassa 

Tanssi, Liikunta & Filosofia61. Suosittelen tanssin- ja liikunnanfilosofiasta 

kiinnostuneita tutustumaan Parviaisen ja Timo Klemolan tuotantoon: heidän 

ajatuksensa ovat mielenkiintoisia ja teksti on helppolukuista.

Yhdistäen tunnettujen tanssintutkijoiden Judith Hannan ja Francis 

Sparshottin62 näkemyksiä näyttäisi siltä, että länsimainen näkemys tanssista 

katsoo tanssia ensisijaisesti tietoisina liikkeinä, jotka pyrkivät ilmaisemaan 

erilaisia merkityksiä. Liike on ymmärrettävästi tanssin perustavanlaatuinen 

59 Helmer Jensen 2007, s. 17; Kts. Hoppu, Petri 2000, s.55. Länsimaisen paritanssin sosiaalinen 
ruumiillisuus. Musiikin suunta 4/2000. Suomen etnomusikologinen seura ry. 

60 Salzman, Philip C. 2001, s.366. Methodology. Teoksessa Barnadr, A. & Spencer, J. (Toimittaneet): 
Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology, Englanti: Routledge.

61 Parviainen, Jaana 1992. Tanssin filosofiaa. Teoksessa: Varto, Juha (toim.): Tanssi, liikunta ja 
filosofia: Liikunnan filosofian II valtakunnallinen kollokvio 1991. Filosofisia tutkimuksia 
Tampereen yliopistosta vol. 28. Talfit (Tampereen yliopiston liikunnan filosofian 
tutkimusyksikkö). Tampere: Tampereen yliopisto.

62 Kts. Hanna 1987; Sparshott, Francis 1993. The Future of Dance Aesthetics. The Journal of 
Aesthetics and Art Criticism Vol. 51, No. 2, Aesthetics: Past and Present. A Commemorative Issue 
Celebrating 5 Years of The Journal of Aesthetics and Art Criticism and the American Society for 
Aesthetics (Spring, 1993), pp. 227-234. 
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ominaisuus, mutta tanssin harjoittamisessa on kyse paljosta muustakin kuin 

liikkeestä. Tanssiantropologi Marusa Pusnik huomauttaa, että tanssin 

taiteelliset ja urheilullis-kinesiologiset teoriat eivät huomioi monia tanssin 

symbolisia puolia63. Rajoittuessaan katsomaan tanssia tietyn estetiikan 

mukaisena rytmisenä fyysisenä aktiviteettina, ne eivät ota huomioon eri 

rooleja ja tarkoituksia, joita tanssilla voi olla siinä yhteiskunnassa, jossa se 

tapahtuu. Paritanssin kohdalla tämä huomio on mielestäni erityisen 

olennainen – tutkimuksessani katsonkin tangoa erottamattomana osana sitä 

yhteiskuntaa ja kulttuuria, jossa se tulee todeksi.

3.4 TEOREETTINEN VIITEKEHYS JA KESKEISET KÄSITTEET

Olennaisimpia käyttämiäni käsitteitäni ovat keho, kehollisuus ja sukupuolen 

rakentuminen esityksellisen toistamisen kautta. Suomen kielen sanoilla 

ruumis ja keho on omat vivahteensa ja merkityksensä, joista johtuen niitä 

käytetään eri yhteyksissä. Sanalla ruumis viitataan nykyisin usein elottomaan 

ruumiiseen ja elävää ruumista tarkoitettaessa käytetään sanaa keho.64 

Molempia käsitteitä käytetään puhuttaessa elävästä ihmisestä. Tanssintutkija 

Petri Hoppu suosii töissään ruumiin käsitettä, koska katsoo kehon edustavan 

eufemismia ja kuvaavan sellaisenaan ruumista vieraantumista. Tanssin 

filosofiaa töissään käsittelevä Jaana Parviainen puolestaan käyttää käsitettä 

keho ennen kaikkea sen vuoksi, että sanassa ruumis painottuu kristillisen 

kulttuurimme dualistinen käsitys ihmisestä ruumina ja henkenä65.  Vaikka 

Hoppu ja Parviainen ovat päätyneet käyttämään eri käsitteitä heidän 

perusteluissaan heijastuu pyrkimys katsoa ihmistä kokonaisuutena.

63 Pusnik, Marusa 2010, s.5. Introduction: Dance as Social Life and Cultural Practice. 
Anthropological Notebooks 16 (3). ISSN 1408-032X. Slovene Anthropological Society 2010.

64 Hoppu, Petri 1996, s.22. Symbolien ja sanattomuuden tanssi. Menuetti Suomessa 1700- luvulta 
nykyaikaan. Vammala: Vammalan Kirjapaino.

65 Parviainen, Jaana 1996, s.21. Tanssi ihmisen eksistenssissä. Filosofinen tutkielma tanssista. 
Tampere. Yliopistopaino.
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Olen itse vakaasti sitä mieltä, ettei mieltä ja kehoa voida erottaa toisistaan 

vaan ihminen on kokonaisuus. Hopun tavoin katson ihmisen kehon olevan 

inhimillisen todellisuuden perusta. Hoppu ei jää ruumiillisuuden käsittelyssä 

yksilötasolle vaan laajentaa sen ennen kaikkea osaksi yhteiskuntaa. Ruumis 

on hänelle myös yhteiskunnan perusta ja lähtökohta sekä keskeisin tekijä 

kulttuurin rakentumisessa. Kulttuurin ruumiillista perustaa hahmotellessaan 

Hoppu viittaa Margaret Elaine Combs-Schillingin näkemyksiin kulttuurista, 

jossa kulttuurin olennaiseksi osaksi katsotaan inhimillinen toiminta.66 Kulttuuri 

ei ole kiveenhakattu kokonaisuus vaan enemminkin muuttuvainen kokoelma 

erilaisia representaatioita. Ruumis, kulttuuri ja yhteiskunta liittyvät tiivisti 

yhteen ja voivat olla olemassa vain yhdessä: ruumiillisuus on yhteiskunnan ja 

kulttuurin perusta, mutta ruumiillisuus itsessään perustuu yhteiskunnallisen ja 

kulttuurisen todellisuuden olemassaoloon.67 Edellä esitetyn kaltainen 

näkemys kehon ja kulttuurin suhteesta esiintyy laajasti feministi teoreetikko 

Elizabeth Groszin työssä. Hänen mukaansa kehot muodostuvat sosiaalisissa 

tilanteissa tapahtuvien representaatioiden kautta: "faktista" kehoa ja sen 

kulttuurisia representaatioita ei voida erottaa toisistaan68.

Lähestyn tangon harrastamista tangolle ominaisten roolien kautta. Näen 

nämä roolit vahvasti sukupuolittuneina ja oletan juuri tällä seikalla olevan 

suuri merkitys monille harrastajille. Tämän vuoksi tarkastelen aihetta 

ensisijaisesti sukupuolen näkökulmasta. Käsittelen sukupuolta työssäni 

pitkälti feministiteoreetikko Judith Butlerin ajatusten ohjaamana. Butler esittää 

kirjassaan Hankala sukupuoli69, että sukupuolessa on kyse sukupuolisten 

performanssien toistamisesta: sukupuolta ei ole olemassa sukupuolittuneiden 

tekojen ulkopuolella. Hänen kehittämänsä sukupuolen performatiivisuuden 

käsite tarjoaa mielestäni hyvän näkökulman tangoharrastuksen tutkimiseen, 

erityisesti jos tavoitteena on ymmärtää harrastajien kokemusmaailmaa ja 

heidän tangon harrastamiseen liittämiään merkityksiä. 

66 Combs-Schilling, Margaret Elaine 1989, s.26-27. Sacred performances: Islam, sexuality, and 
sacrifice. New York: Columbia University Press.

67 Ibid.
68 Grosz, Elizabeth 1994, s.23. Volatile Bodies: Toward a Corporeal Feminism. Yhdysvallat: Indiana 

University Press.
69 Butler, Judith 2006. Hankala Sukupuoli. Feminismi ja identiteetin kumous. Suomentaneet Tuija 

Pulkkinen ja Leena-Maija Rossi. Helsinki: Gaudeamus.
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Butlerin näkemykset kulkevat monella tavoin samansuuntaisesti kuin edellä 

esittämäni käsitykset kehollisuudesta, eikä niiden käyttäminen rinnakkain ole 

lähtökohtaisesti ristiriitaista. Teoksessa Käsikirja sukupuoleen70 Leena-Maija 

Rossi on suomentanut performatiivisen toistamisen käsitteen mielestäni 

osuvasti toistinteoiksi, ja pyrin käyttämään sitä viitatessani Butleriin. 

Puhuessani mies- ja naistapaisuudesta viittaan Eeva Jokisen ja Soile 

Veijolan71 lanseeraamin termein Bourdieun aloittamaan keskusteluun 

habituksesta. 

Sukupuolen ja sukupuoliroolien tutkiminen on samalla vallan ja 

valtasuhteiden tutkimista. Käytän Foucaultin käsitettä tuottavasta vallasta 

pohtiessani tangon valtasuhteita. Foucaultin mukaan valtaa tulisi ajatella niin, 

että se ei ole keskittynyt vain tiettyihin käsiin ja institutionaalisiin rakenteisiin, 

vaan valtaa on kaikkialla missä ihmiset ovat vuorovaikutuksessa keskenään. 

Vallan ulkopuolista toimintaa ja kanssakäymistä ei Foucaultin mukaan ole 

olemassa: valtaa ei ole vain niillä joilla sitä näyttäisi olevan, vaan myös niillä 

jotka näyttäytyvät ”vallattomina”. Kaikki osallistuvat valtasuhteisiin ja niiden 

ylläpitämiseen tai muuttamiseen. Toiseksi valtasuhteet tulisi ymmärtää 

ylhäältä alaspäin tapahtuvan toiminnan sijaan toimintana, joka tapahtuu 

molempiin suuntiin. Kolmanneksi, kun valta yleensä ajatellaan alistavaksi 

toiminnaksi, Foucault näkee sen ennen kaikkea tuottavana toimintana. 

Poiketen monista angloamerikkalaisista valtateorioista, joissa yksilön, 

identiteetin ja intressien oletetaan edeltävän valtasuhteita, Foucalt ymmärtää 

nämä vallan muokkaamiksi.72 

Tutkimukseni aineisto muodostuu keräämistäni tangonharrastajien 

kertomuksista joita täydentää omakohtainen kehollinen osallistumiseni 

tangokulttuuriin viimeisen neljän vuoden aikana. Katson että kokemusteni 

kautta minun mahdollista samaistua toisten harrastajien kokemuksiin ja 

70  Rossi, Leena-Maija 2010, s.27. Sukupuoli ja seksuaalisuus, erosta eroihin. Teoksessa: Saresma,
      Tuija & Leena-Maija Rossi & Tuula Juvonen. (Toimittaneet)( 2010). Käsikirja Sukupuoleen.
      Tampere: Vastapaino. 
71 Ibid. s.15. 
72 Kantola, Johanna 2010, s.84. Teoksessa: Saresma, Tuija & Leena-Maija Rossi & Tuula Juvonen. 

(Toimittaneet)( 2010). Käsikirja Sukupuoleen. Tampere: Vastapaino.  
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ymmärtää niitä. Kaikki tangon harrastajat eivät tietenkään tunne samoin 

tanssiessaan, mutta olen yhtä mieltä Helmer Jensenin kanssa siitä, että 

tanssijoiden keskuudessa on tunne jaetusta kokemuksesta73. Ennen kaikkea 

harrastajat näyttävät jakavan ymmärryksen tangokokemuksen 

vaikeaselitteisyydestä. 

Tutkimusaiheeni henkilökohtaisuus ja itselleni vahva tunnepitoisuus vaativat 

minulta erityistä tarkkuuta aineston käsittelyssä, jotta tutkimukseni ei värittyisi 

omien tulkintojeni ja ennakkokäsitysteni takia esimerkiksi sukupuoliroolien 

osalta. Koska roolini tutkijana ja aktiivisena tangoharrastajana ovat limittäiset, 

minun tulee tarkkailla myös sitä, etten – muun muassa esittämällä 

aineistostani tekemiäni tulkintoja tarkoituksellisen provokatiivisella tavalla – 

yritä tutkimuksellani ohjata tangoyhteisöä haluamaani suuntaan. 

73 Helmer Jensen 2007, s.18
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4. AINEISTON ANALYYSI

Tutkimukseni analyysi alkaa suomalaisen tangokentän kuvauksella. 

Harrastajien demografian ja harrastuskäyttäytymisen kuvaamisen jälkeen 

käsittelen harrastajien kokemusmaailmaa, lähestyen sitä ensisijaisesti 

sukupuolen näkökulmasta. Lopuksi jätän sukupuolen ja seksuaalisuuden 

sivummalle, ja jäljitän tangon merkityksiä heteroseksuaalisen performanssin 

ulkopuolelta – siinä määrin kuin se on mahdollista.  

4.1 SUOMALAINEN ARGENTIINALAISEN TANGON KENTTÄ

Keräämäni aineiston pohjalta minun on mahdollista piirtää kokonaiskuva 

suomalaisista argentiinalaisen tangon harrastajista. Kartalle sijoitettuna 

tangokenttä näyttää seuraavalta. Suurin tangon harrastajien ryhmä löytyy 

pääkaupunkiseudulta: lähes puolet (44 prosenttia) ilmoittaa asuvansa 

Helsingissä tai sen lähi-alueilla. Toiseksi suurin harrastajajoukko löytyi 

Pirkanmaanseudulta (17,5 prosenttia). Pääkaupunkiseudun ja 

Pirkamaanseudun jälkeen seuraavaksi isoimmat harrastajaryhmät löytyivät 

Jyväskylän ja Oulun seudulta, Kuopion ja Turun seuratessa niitä hieman 

pienenpiä. Maantieteellisen sijainnin ohella aineisto paljastaa 

tangoharrastajien keski-iäksi 46 vuotta. Sukupuolijakauma oli lievästi 

naisvoittoinen: 58 prosenttia vastaajista oli naisia. Naisenemmistö on selvästi 

nähtävissä milongoissa, joissa on pääsääntöisesti aina jonkin verran 

vähemmän miehiä. 

Tangoyhteisössä on harrastajia jotka ovat harrastaneet tangoa yli kymmenen 
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vuoden ajan, mutta kokonaisuudessa tanssijoiden ”tangoikä” on nuori. 

Lukumääräisesti eniten harrastajia löytyi ryhmästä joka oli harrastanut tangoa 

kahdesta neljään vuoteen (30 prosenttia). Tangon parissa vietetyn ajan 

lisäksi pyysin harrastajia arviomaan tanssitasonsa seuraavalla asteikolla: 

aloittelija, tangon perusteet hallitseva tanssija, keskitason tanssija ja 

edistynyt tanssija. Suurimmaksi ryhmäksi muodostui keskitason tanssijat (30 

prosenttia). 

Aineistoni pohjalta esitän, että harrastajat arvioivat tanssitaitonsa 

optimistisesti ja vailla sen suurempaa itsekritiikkiä. Useita vuosia tangoa 

harrastaneet tanssijat pitävät itseään lähes poikkeuksetta edistyneinä 

tanssijoina. Useimmat muutaman vuoden tanssineet harrastajat näkevät 

itsensä vähintään keskitason tanssijoina. Tanssitunneilla tekemäni havainnot 

tukevat päätelmiäni siitä, että harrastajilla on taipumus arvioida tanssitaitonsa 

harrastusvuosien perusteella.

Edellisten perustietojen lisäksi kysyin harrastajilta heidän osallistumisestaan 

tanssitunneille: kuinka usein opetukseen osallistutaan ja osallistutaanko 

siihen oman puolison tai tanssiparin kanssa vai kenties yksin? 38 prosenttia 

kertoi harrastavansa tangoa oman puolisonsa kanssa. Noin puolet 

vastaajista ilmoitti, ettei heillä ollut vakituista tanssiparia. Heistä 57 prosenttia 

toivoisi löytävänsä vakituisen tanssiparin, mutta kertoi sen olevan hankalaa. 

40 prosentilla oli puolestaan useampia tanssipareja.  

Katsoessani tangoa harrastavia ystäviäni näen tangon olevan heille 

harrastus, jossa kehittymiseen panostetaan paljon aikaa. Aineistoni kertoo 

tangon olevan yli puolelle vastaajista aktiviteetti, jota harrastetaan  vähintään 

kerran viikossa (kerran viikossa 30 prosenttia, kahdesta kolmeen kertaa 

viikossa 20 prosenttia). Noin kolmannes ilmoitti osallistuvansa opetukseen 

harvemmin kuin kerran viikossa ja kymmenesosa harrastajista ei osallistunut 

opetukseen laisinkaan. Siitä miten aktiivisesti opetukseen osallistutaan ei 

välttämättä voida tehdä suoraa analogiaa harrastajan aktiivisuuteen tai siihen 

miten tärkeää tango hänelle on. Olen itse esimerkikki harrastajasta, joka on 

kyllä tangoyhteisön aktiivinen ja vaikuttava jäsen, mutta joka ei juuri osallistu 
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opetukseen. 

Kotimaisten opettajien lisäksi Suomessa vierailee ympäri vuoden ulkomaisia 

tango-opettajia. Tangoyhdistykset ja koulut järjestävät tällöin jäsenilleen 

opetustilaisuuksia. Kysyessäni vastaajilta heidän osallistumisestaan 

ulkomaisten opettajien opetukseen kolme neljästä kertoi osallistuneensa 

niihin. Vierailevat opettajat olivat aina viime vuosiin saakka tärkeä yhdistävä 

tekijä suomalaisen argentiinalaisen tangon kentän ja tangon uusimpien 

trendien välillä. Nykyisellään tilanne on erilainen, ja suomalaiset harrastajat 

ovat entistä välittömämmin kiinni tangon globaalissa kehityssuunnassa. 

Suomalainen argentiinalaisen tangon opetus on tänä päivänä lähempänä 

sosiaalista tanssia kuin aikaisemmin. Opetustarjonnassa ja sen sisällössä on 

kuitenkin runsaasti vaihtelua: opetuskentällä voidaan löytää samanaikaisesti 

opettajia, jotka ovat jo pidemmän aikaa opettaneet tanssikouluissa ja 

practicoissa oppimaansa estradityylistä tangoa, sekä uudemman polven 

opettajia, joiden tanssitaito on hankittu milongoissa tanssimalla ja opetuksen 

perusta on sosiaalisessa tanssissa. Opetuksen suunnasta kertoo paljon se, 

osallistuvatko opettajat itse milongoihin vai eivät. 

Milongat, niiden järjestämistiheys ja osallistujamäärä, kertovat paljon 

tangoyhteisön sosiaalisuudesta. Yllätyksekseni sosiaalinen tanssiminen ei 

ollut niin yleistä kuin olin kuvitellut. Ennakkokäsitykseni ovat muodostuneet 

paljolti sen myötä, että itselleni tangoharrastus on yhtä kuin milongoihin 

osallistuminen, ja tästä johtuen kohtaan muita tangoharrastajia pääasiallisesti 

vain milongoissa tai tangofestivaaleilla. Ymmärsin että monille harrastajalle 

tango on paljon muuta kuin milongoissa tanssimista, vain yksi viidestä 

harrastajasta kertoi   käyvänsä kerran viikossa milongassa. Tähän 

vaikuttanee luonnollisesti se, ettei milongoja järjestetä Suomessa yhtä paljon 

kuin monissa muissa maissa. Kuitenkin Helsingissä, Tampereella, 

Jyväskylässä ja Oulussa milongoja järjestetään viikottain. Helsingissä ja 

Tampereella saatetaan järjestää kaksi tai jopa useampikin milonga viikossa. 

Siitäkin huolimatta, että tanssimahdollisuuksia on Suomessa nykyisin 

kohtalaisesti, suuri osa harrastajista ei koe tangon sosiaalista puolta jostain 
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syystä houkuttelevana. Suurin piirtein puolet vastaajista käy harvemmin kuin 

kerran kuukaudessa milongassa ja noin kymmenisen prosenttia ilmoittaa, 

ettei käy milongoissa lainkaan. 

Tanssituntien ja tanssin sosiaalisen puolen lisäksi pyrin hahmottamaan 

harrastuksen kansainvälisyyttä. Tangon nykyisen kansainvälisen suosion 

myötä sitä tanssitaan useissa maailman suurkaupungeista niin suuressa 

määrin ja sellaisella tasolla, että nykyisenä halvan ja helpon 

lentomatkustuksen aikana monet harrastajat tanssivat paljon ulkomailla. Noin 

joka toinen vastaajista oli tanssinut tangoa ulkomailla ja kaksi viidestä oli 

osallistunut tangonopetukseen ulkomailla. Korkea kansainvälisyysaste ei 

yllättänyt minua, mutta en osannut odottaa sitä, että noin seitsemän 

prosenttia vastaajista kertoi harrastavansa tangoa enemmän ulkomailla kuin 

Suomessa. 

Tangon maailmanlaajuinen suosio on vaikuttanut myös tangoturismiin, jonka 

sisällä on kasvun ohella tapahtunut muutoksia myös sen suunnassa. Buenos 

Airesin rinnalle varteenotettaviksi tangokohteiksi ovat tulleet muun muassa 

Istanbul, Berliini ja Pietari. Huolimatta siitä, ettei hyvien tanssien perässä ole 

nykyisin lainkaan välttämätöntä matkustaa Buenos Airesiin, tangon 

synnyinkaupungin vetovoima ei sammu tangoharrastajien silmissä. Buenos 

Airesin asema tangon mekkana on järkkymätön. Noin kolmannes 

vastanneista harrastajista oli käynyt Buenos Airesissa ja hieman yli puolet 

toivoi matkustavansa sinne. Vain yhdelle harrastajalle kymmennestä Buenos 

Airesin matka ei näyttäytynyt kiinnostavana. Buenos Airesin lisäksi kysyin 

osallistumisesta kansainvälisiin tangofestivaaleihin ja tangomaratoneihin,  

jotka ovat merkittävimmät Argentiinan ulkopuolelle suuntautuvan 

tangoturismin muodot. 

Tangofestivaalit ovat usein kolmesta neljään päivään kestäviä tapahtumia, 

jossa on opetusta ja tanssijaisia. Tangomaratonit eroavat festivaaleista siten, 

ettei niissä ole lainkaan opetusta: pääosassa on sosiaalinen tanssi ja 

musiikki soi usein lähes tauotta perjantai-illasta sunnuntai-iltapäivään. 

Festivaalit ovat selvästi harrastajien suosiossa sillä kolmannes vastaajista oli 
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osallistunut niille. Suurin osa tanssijoista, jotka eivät vielä olleet osallistunut 

festivaaleille, ilmaisi olevansa kiinnostunut lähtemään niille. Tangomaratonien 

kohdalla tilanne oli erilainen. Vain yksi kymmenestä oli osallistunut 

sellaiseen. Nimensä mukaisesti maratonit ovat tapahtumia, jotka vaativat niin 

fyysistä kuin henkistä kuntoa. Ne jättävät jälkensä harrastajan jalkoihin ja 

unirytmiin. Maratonit vetävät puoleensa lähinnä sellaisia sosiaaliseen 

tangoon addiktoituneita harrastajia, joilla on kielitaitoa eikä perhettä 

rajoittamassa matkustamista. Harrastaja, jolle tango on enemmän 

kuviosarjojen opettelua oman parin kanssa harjoitellen, ei tuntisi oloaan 

maratonilla mukavaksi. Kun festivaalien kohdalla vain yksi kymmenestä ei 

ollut kiinnostunut niistä, oli luku maratonien kohdalla paljon korkeampi: 40 

prosenttia vastaajista ei ollut kiinnostunut lähtemään tangomaratonille.

Tanssiaktiivisuuden ohella minua kiinnosti myös se, mitä muita tansseja 

tangon harrastajat tanssivat. Aineisto vahvisti usein kuulleeni väittämän siitä, 

että suomalaiset harrastavat mitä erilaisempia tansseja. He näyttävät olevan 

varsinaisia tanssin suurkuluttajia ja heillä on hyvin laaja maku. Vain 13 % 

vastanneista ilmoitti tanssivansa yksinomaan tangoa. Reilulle puolelle tango 

oli selkeästi tärkein tanssi, mutta he sanoivat tanssivansa myös muita 

tansseja. Kolmannekselle vastanneista harrastajista tango oli vain yksi tanssi 

muiden joukossa.   
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   Kuva 1. Tangon populaarin intohimoa. Valokuvaaja: Hernán Ohaco. Kuvan tanssijat ei   

   osallistuneet tutkimukseeni.
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4.2 SUKUPUOLITTUNEET SYLEILYT: NAINEN JA MIES 
TANSSILATTIALLA 

Lähestyessäni tangoa sukupuolen näkökulmasta kiinnitän ensimmäiseksi 

huomioni siihen, miten harrastajat kokevat tangon eri roolit, ja miten 

sukupuoli näkyy heidän vastauksissaan. Milongaan saapuessaan mies 

kohtaa lähtökohtaisesti viejän ja nainen puolestaan seuraajan roolin. 

Mielestäni mies ja nainen tulevat samanaikasesti myös enemmän tai 

vähemmän kosketuksiin tangon tarinan päähenkilöiden, eli milongueron 

(tangomiehen) ja milongueran (tangonaisen) kanssa. Omassa ajattelussani 

tulkitsen milongueron ja milongueran samanaikaisesti historiallisiksi ja 

ajattomiksi hahmoiksi, jotka kantavat mukanaan tangon tarinaa. Näiden 

hahmojen representaatiot tulevat usein esille populaarikulttuurisessa 

kuvastossa, kun viitataan naisen ja miehen tunnepitoiseen ja 

heteroseksuaalista halua ilmentävään kohtaamiseen. 

Siinä tango on usein mustaa ja punaista, tunteensa hallitsevia hattupäisiä 

miehiä tummissa puvuissa ja kiiltävissä kengissä, miehen käsivarsille 

antautuvia aistikkaita naisia seksikkäissä mekoissa ja korkeissa koroissa. 

Heteroseksuaalista halua ilmentävä kohtaaminen on olennainen osa tangon 

tarinaa ja ihmisten tangoon liittämiä mielikuvia (kts. Edellisen sivun kuva). 

Ymmärrän milongan tilaksi, joka muodostuu tanssivista pareista ja katsojista. 

Tulkitsen tangon rooleihin liittyvän niin esteettisiä kuin kineettis-

emotionaalisia vaatimuksia. Ennen kuin tanssijat kohtaavat toisensa 

tanssilattialla muodostuen pariksi, he ovat muiden performansseja todistavia 

katsojia. Esteettisten odotusten täyttämisessä onkin ennen kaikkea kyse 

katsojan, eli tanssitilanteen kolmannen osapuolen hyväksynnästä. Kineettis-

emotionaaliset tekijät koetaan puolestaan tanssiparin sisällä, ne liittyvät 

harrastajan kykyyn olla seuraajan tai viejän roolissa. Perustaen väitteeni 
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omiin kokemuksiini ja kentällä tekemiini havaintoihin esitän, että tangon 

rooleissa kohdataan aina jossain määrin sekä tanssiparin että katsojan 

odotuksia. Näin ollen on ymmärrettävä harrastajan persoonallisuuden suuri 

vaikutus hänen omien odotustensa muodostumiseen ja kokemukseensa 

toisten odotuksista itseään kohtaan. Kenttämuistiinpanoissani eräs 

miesharrastaja kyseenalaistaa ajatukseni sanoessaan, etteivät katsojat 

vaikuta häneen millään tavalla. Tulkitsen vastauksen sen jyrkkyyden ja sävyn 

perusteella ennen kaikkea osoitukseksi miehisestä itsetunnosta. Miesten ja 

naisten keskinäisen kilvoittelun mahdollinen vaikutus on otettava huomioon 

erityisesti keskustelupiirien analyysissä.  

Minua kiinnostaa, miten harrastajat kokevat oman persoonansa ja tango-

minuuden väliset jännitteet ja mahdolliset ristiriidat. Kokevatko harrastajat 

voivansa olla täysin oma itsensä milongassa, varsinkin tapauksissa, joissa he 

tuntevat olevansa kaukana milongueron tai milongueran ideaalista. 

Mielikuvat heteroseksuaalisen halun kyllästämästä tangon ideaalista 

näyttävät olevan suurelle osalle harrastajista positiivisia. Samaistumisella ja 

tangon roolileikin tarjoamilla mahdollisuuksilla on kuitenkin varjopuolensa. 

Vanhemmasta naisesta tuntuu pahalta, kun nuorempia harrastajia haetaan 

hänen ohitseen illasta toiseen, ja kenties vain siksi koska nämä ovat ikänsä 

puolesta lähempänä miehisen katseen ja halun tavoittelemaa ideaalia. 

Keskustelupiirissä miehet ymmärsivät muun muassa edellisen ongelman, 

tuonde sen itse esille kysyessäni heiltä, mitä asioita he kokevat vaikeina 

tangomaailmassa. Eräs mies kertoi ettei hän uskalla hakea nuoria naisia 

tanssimaan, koska tangoon liitettävissä mielikuvissa se ei tuntuisi hänestä 

oikealta ja muut katsoisivat sitä pahalla. 

Tangomaisen mies- ja naistapaisuuden saavuttaminen näyttäisi korostuvan 

ennen kaikkea naisilla. Pyrkimyksissään tulla milongueraksi naiset näyttävät 

korostavan naisellisuuttaan niin pukeutumisellaan kuin eleillään. Naiseuden 

korostaminen voidaan nähdä kilpailuvalttina niin sen viehättävyysaspektin 

kuin tangolle ominaisen autenttisuuden osoittamisen kautta. 

Kilpailuasetelman ohella naisellisessa toiminnassa on kyse myös naiseuden 

performatiivisesta toistamisesta, jota käsittelen jäljempänä. Naisellisen ja 
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tangomaisen koodiston hallinnan tärkeys korostuu harrastajan tanssiuran 

alkuvaiheessa: niiden kautta nainen antaa lupauksensa olla miesten toiveet 

toteuttava milonguera. Roolin pinnallisten seikkojen hallitseminen näyttäisi 

korostuvan ennen kuin naisen tanssitaidot ovat tulleet yleisesti todistetuiksi. 

Tangomaisen naismaisuuden voi nähdä avaavan oven tanssilattialle, mutta 

sinne päästyään naisen roolia tangonaisena aletaan arvioida sen mukaisesti, 

miten hän onnistuu roolinsa kineettis-emotinaalisten odotusten 

lunastamisessa. Ulkoisten piirteiden merkityksen tanssiinkutsussa voi nähdä 

vähentyvän sen myötä, kun naisen seuraajan kyvyt ovat tulleet yleisesti 

tunnustetuksi. Milonga on kuin muotinäytöksen casting-tilaisuus, jossa 

pukeudutaan ensisijaisesti naiseksi tai mieheksi. Vaate- ja asuvalintoja 

tärkeämpää on se miten itseään kantaa ja tätäkin olennaisempaa se miten 

tanssii. Tanssitaidon osoittamisen jälkeen naisharrastajan onnistuminen 

heteronormatiivisten vaatimusten täyttämisessä ei määritä yhtä laajasti 

hänen mahdollisuuksiaan nauttia tangosta. 
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   Kuva 2. Tangon asuun puettua naiskauneutta. Kuvan nainen ei osallistunut tutkimukseeni. 

   Valokuvaaja: Hernán Ohaco.
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    Kuva 3. Elegantisti pukeutunut milonguero poseeraa Milonga Pacifícon ulko-ovella    

    Helsigissä. Kuvan mies ei osallistunut tutkimukseeni. Valokuvaaja: Hernán Ohaco.
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Miesten välinen kilpailuasetelma on selvästi erilainen kuin naisten kohdalla. 

Heidän voi nähdä pyrkivän naisten tavoin toteuttamaan pukeutumisessaan ja 

olemuksessaan tietynlaista tangomaisuutta, mutta selvästi vähemmässä 

määrin kuin naisten. Tangon miehiseen ideaaliin samaistuminen näyttää 

miellyttävän monia miehiä. Milonguero on elegantti ja kantaa itsensä 

ryhdikkäästi, hän pukeutuu pukuun ja hänen ulkonäkönsä on huoliteltu. Eräs 

keskustelupiirin miehistä muisti tangossa näkemänsä tyylin ja ryhdikkyyden 

seikaksi, joka alunperin houkutteli hänet tangon pariin. Toinen mies kertoo 

tanssimaan mennessään olevansa aina viimeisen päälle pukeutunut: 

”skraga, puku”. Miesten kertomuksissa oli nähtävissä voimakkaittakin 

näkemyksiä siitä, mistä miehenä olemisessa tangomaailmassa on kyse, 

kuten seuraava keskustelupiirin puheenvuoro kertoo:

"Miehenä tangossa mulle tarkottaa just sitä liikkeellelähtöä ja millä tavalla siinä koko 

hommassa ollaan. Lähtee itse asias ihan vaatetuksesta. Mä oon aina perinteisesti ja 

ikään kun ns. oikein niin voisi sanoa pukeutunu, ja daami näkee jo siitä, et kuka on 

kyseessä. Sitte siinä asettaudutaan vastakkain, ryhti määrittelee paljolti ihmistä 

todellisuudessa" 

Kun mies näyttää hallitsevansa tangomaisuuden ja osoittaa olevansa 

milonguero, tuo tämä hänelle arvostusta tangonmaailman sisällä. Arvostus 

on tärkeää, mutta oman tulkintani mukaan roolin ulkoisten vaatimusten 

täyttäminen ei liity miesten kohdalla yhtä vahvasti tanssikutsuun kuin naisilla. 

Miehet pääsevät naisia helpommin tanssimaan, ja heillä on paremmat 

mahdollisuudet valita tanssikumppaninsa. Löydän kaksi seikkaa jotka 

vaikuttavat tähän selkeästi. Ensimmäiseksi, vaikka harrastajien lukumäärä 

jakautuu vastauksissani suhteellisen tasaisesti sukupuolen mukaan 

(vastaajista naisia oli 58 prosenttia), on milongoissa usein selvästi enemmän 

naisia kuin miehiä. Toiseksi, tanssiinkutsu tapahtuu lähtökohtaisesti miesten 

aloitteesta, ja Buenos Airesin milongoista poiketen mies voi suomalaisissa 

milongoissa lähestyä naista suoraan. 
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Tangon pääkaupungissa tanssiinkutsu tapahtuu cabeceo-nimisellä eleellä. 

Cabeceo tulee espanjan kielisestä verbistä cabecear ja viittaa 

katsekontaktiin, jonka kautta tanssijat esittävät toiveensa tanssimisesta ja 

vastaavat esitettyyn ehdotukseen. Cabeceolla on merkittävä sosiaalinen 

merkitys. Se estää tanssijoita joutumasta tilanteeseen, jossa he kohtaavat 

kasvotusten tanssiinkutsun henkilöltä, jonka kanssa he eivät haluaisi 

kyseisellä hetkellä tanssia. Suomalaiset harrastajat eivät harjoita cabeceoa 

niin laajalti, että sen käyttö olisi vakiintunut. Hakeminen tapahtuu suoraan ja 

kielteisen vastauksen joutuisi antamaan kasvokkain usein vielä muiden 

harrastajien todistaessa. Kieltäytyminen niin naisten kuin miesten puolelta on 

harvinaista: kentällä käymissäni keskusteluissa niin naiset kuin miehet 

sanovat, etteivät kehtaa kieltäytyä jos heitä tullaan hakemaan. Johtuen 

cabeceo-käytännön yleisyydestä Buenos Airesissa on tilanne siellä selvästi 

erilainen kuin Suomessa: koska tanssikutsuun annettu kieltävä vastaus jää 

vain esittäjän ja kutsutun välille, on kieltäytyminen yleisempää. Buenos 

Airesissa harrastajien on helpompaa tanssia vain niiden kumppanien kanssa, 

joiden kanssa tanssiminen on miellyttävää. Toisaalta, jotta tanssija pääsisi 

tangon pääkaupungissa tanssimaan haluamiensa tanssijoiden kanss, hänen 

tulee osoittaa tanssitaitonsa ja paikallisen milonga-etiketin hallitseminen. 

Koska milongassa pätevät tanssiviidakon lakien ohella aina jossain määrin 

myös sen ulkopuolisen yhteiskunnan lainalaisuudet, voi joskus pelkkä kaunis 

hymy ja ulkonäkö herättää kiinnostuksen ja tuoda tanssilattialla 

pyörähtämisen kautta kutsun iltateelle.

Miehillä näyttäisi olevan selvästi enemmän valtaa päättää siitä, kuinka paljon 

aikaa he haluavat viettää tanssilattialla ja kenen kanssa he tuon ajan jakaa. 

Eräs naisvastaajista kokee tylsistyvänsä milongoissa, kun kukaan ei hae 

häntä tanssimaan. ”Ei ole naisten tapana hakea”, hän toteaa. Naiset 

hakevatkin huomattavasti miehiä harvemmin. Aineistoni pohjalta voi kuitenkin 

todeta harrastajien suhtautuvan myötämielisesti naisten aloitteesta 

tapahtuvaan tanssikutsuun. Vastaajista hieman yli puolet oli ehdottoman 

myönteisiä sille. Noin kaksi viidestä hyväksyi sen, mutta piti sitä hieman 

epämiellyttävänä. Kaikista vastaajista vain neljä oli ehdottomasti sitä vastaan 

ja mielenkiintoisesti heistä kolme oli naisia. 
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Foucaultin tuottavan vallan käsite auttaa ymmärtämään vallitseviin 

valtarakenteisiin liittyviä kysymyksiä. Foucaultin mukaan vallan käytössä ovat 

osallisina yhtä lailla he jotka näyttäytyvät vallattomina. Kysymys ei siis ole 

yksinkertaisesti vain siitä, että miehet kokevat naisten aloitteellisuuden 

ongelmalliseksi, vaan myös naiset kokevat asian näin. Asiaa pohdittaessa on 

pidettävä mielessä, etteivät milongan sisäiset suhteet ja rakenteet ole 

koskaan täysin irrallaan siitä yhteiskunnasta ja kulttuurista jossa tanssiminen 

tapahtuu74. Suomalaisessa lavatanssikulttuurissa tanssiin haku tapahtuu 

perinteisesti pokkaamalla. Riippuen siitä onko käynnissä miesten vai naisten 

haku, mies tai nainen kävelee haettavan eteen ja kutsuu tämän tanssimaan 

nöykkäyksen kaltaisella eleellä ja käden ojentamalla. Kieltävän vastauksen 

antamista ei katsota yleisesti suotavaksi, ellei toinen käyttäydy selvästi 

huonosti tai ole silminnähden humalassa. Tanssilavoilta tunnetun 

pokkaamisen ja suomalaisissa milongoissa vallitsevan tanssiinkutsutavan 

välillä voi nähdä yhtenäisyyksiä.

Harrastajien keskuudessa näyttää vallitsevan erilaisia näkemyksiä siitä, 

miten tangon rooleissa tulisi olla. Oman kokemukseni pohjalta olen 

havainnut, että useat naiset seuraavat passiivisesti eivätkä anna oman 

persoonansa värittää tanssia. Osa miehistä näyttää myös suhtautuvan viejän 

roolinsa siten, ettei naisen aktiivisuudelle jätetä juurikaan tilaa. Yksi 

keskustelupiiriläinen kertoo pitävänsä itseään aika machona viejänä: ”en 

juurikaan anna daamille niinku daamin omaa valintaa”. Monille naisille 

näyttää olevan tärkeää saada hetkeksi luopua päätösten tekemisestä ja 

keskittyä vain seuraamaan. Yksi nainen kertoo miten hyvältä tuntuu ”saada 

jättää aivot narikkaan”. Tulkitsen naisten hyväksyvän laajalti edellisistä 

vastauksista ymmärrettävän asenteen, joka ei jätä paljon tilaa naisen omalla 

tulkinnalle. Aineistoni pohjalta voi yleisemminkin todeta, että mies saa viedä 

voimakkaastikin, kunhan vienti lähtee vartalosta eikä pelkästään käsillä 

riuhtoen. 

74 Hanna, Judith L 1987, s.34. To Dance is Human: A Theory of Nonverbal Communication. 
Chicago: University of Chicago Press. Alkuperäinen 1979. Texas: University of Texas Press.
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"Ihan kauhean tärkeä ja mulle varmaan ajankohtanenkin teema siis varsinkin tän 

syksyn aikan on ollu just tää viejän ja seuraajan roolien limittyminen ja, et mikä on 

sallittua viejälle ja varsinkin mikä on sallittua seuraajalle, osin sen takia, että mun 

tanssipareina on ollu sellasia aika, miten mä sanosin, perinteisesti asennoituvia 

viejiä, joitten, joilla on ollu aika kapea se näkemys siitä, että mitä daamilla on ikään 

kun oikeus tehdä.” 

Keskustelupiiriin osallistunut nainen on kohdannut milongoissa miehiä, jotka 

eivät ole antaneet tilaa naisen roolille, ja tämä on saanut hänet ajattelemaan 

tanssiroolin välisiä suhteita ja dynamiikkaa. Aineistossani naiset näyttivät 

suhtautuvan pääosin positiivisesti siihen, että mies päättää asioista. Yksikään 

vastaajista ei kertonut kokevansa tätä vaikeaksi. Edellisen vastauksen 

antanut nainen jatkaa vastaustaan keskustelupiirissä seuraavasti:

”Mä en tiedä, onko tämä nyt vaikea uskoa, mutta mulle on ollu tosi helppoo olla 

seuraajan roolissa. Ja mä oon oikeestaan kokenu sen just sen takia, et mul ei oo 

missään muualla elämässäni olla mahdollista antaa vastuuta siitä, mitä tapahtuu ni 

täysin toiselle.”

Miehisen vallan hyväksyminen voikin näyttäytyä positiivisessa valossa: kun 

vastuu päätöksenteosta annetaan miehen kannettavaksi, jää naiselle 

itselleen vähemmän huolehdittavaa ja hän voi keskittyä tanssista 

nauttimiseen. Eräs keskustelupiirin miehistä puolestaan toteaa, että hänelle 

on ollut merkityksellistä kun tangossa saa päättää kaikesta itse. Työssään ja 

asioissa mitä hän muuten tekee hän ei samalla tavoin koe olevansa 

vastuussa kaikesta. 

"Toiset tykkää tanssii perinteisemmin, siis sillä tavalla, että ollaan suljetussa otteessa 

ja mä vien vahvemmin ja hän tekee sen, mitä mä vien. Sit taas toisten kans on 

hauskempi just sitä, et se vienti on avoimempi, raami on avoimempi, et mä jätän itse 

asias hyvin yksinkertasta vien, (--) [15:56] vien yksinkertasesti, mutta jätän tilaa sille, 

mitä se mun kanssa tanssiva (seuraaja), daami tai miksi sitä nyt halutaan kutsuu, 

pari, haluaa tehdä.”
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Kuten edellisestä keskustelupiirin puheenvuorosta käy ilmi, voidaan miesten 

vastauksista löytää myös näkemyksiä, jotka heijastavat viennin ja 

seuraamisen ymmärtämistä edellisiin mielipiteisiin verrattuna enemmän 

dialogisena toimintana. Yksi vastaajista oli puolestaan selvästi hämillään 

Helsingin Sanomissa julkaistun artikkelin johdosta. Siinä Suomessa vieraillut 

argentiinalainen naistangonopettaja rohkaisi naisia haastamaan perinteistä 

asetelmaa ja ottamaan aktiivisemman roolin tanssissa75. 

Aineistostani on vaikeaa tehdä tulkintoja siitä, miten naisten ja miesten omat 

käsitykset heidän rooliinsa kohdistuvista tanssinsisäisistä odotuksista 

vastaavat todellisuutta. Koen itse, että naiset pelkäävät aivan suotta tuoda 

oman näkemyksensä ja tulkintansa tanssilattialle. Monet miehet arvostavat 

naisen aktiivista osallistumista tanssiin. Kenttämuistiinpanoissani nuori mies 

avautuu milongan päätyttyä siitä, miten turhauttavaa hänestä on kohdata 

tanssilattialla tanssi tanssilta naisia, joiden passiivisuus uuvuttaa hänet ja 

jättää tyhjyyden tunteen. Tämä tapahtuu liian usein, hän toteaa. Miesten 

peräänkuuluttamassa naisten aktiivisuudessa ei missään nimessä ole kyse 

viennin ottamisesta seuraamisen kustannuksella: seuraajan toivotaan olevan 

omassa roolissaan aktiivinen ja antavan oman tulkintansa välittyä 

tanssiyhteyteen häiritsemättä kuitenkaan viejän vientiä.   

Naisellisuus ja miehisyys ei ole olennaista vain tanssimaan pääsemisen 

kannalta. Tangon performanssin kautta tapahtuva sukupuolisuuden 

kehollistuminen näyttäytyy merkityksellisenä seikkana muutamien 

harrastajien kokemuksessa. Butlerin teorian ohjaamana tulkitsen harrastajien 

elävän ja rakentavan sukupuoltaan tangoon osallistumisen kautta76. Yksi 

naisharrastaja kertoo kenttämuistiinpanossani tuntevansa itsensä enemmän 

naiseksi tangossa kuin työssään ja parisuhteessaan. Eräs kyselylomakkeen 

kautta vastannut nainen kuvaa tangoa puolestaan seuraavasti:

75 Kts. Helsingin Sanomat, 27.11.2010.
76 Butler 2006
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"Tango on yksinkertaista, siinä tanssii itselleen - voi olla sensuelli tanssikengissään 

ja helmoissaan itseään varten. Hengittää, hallitsee ruumiinsa, on muka miehen 

vietävänä: musiikin tahtiin."

Tango on paikka, jossa harrastaja voi valmiiksi annetussa roolissa ja 

turvallisessa asetelmassa esittää nais- ja miesmaisia tekoja niitä 

voimakkaastikin korostaen. Turvallisuudella viittaan siihen, että vaikkakin 

jokaisella tangolla on aina mahdollisuus olla tanssijoille uusi ja 

ainutkertainen, on kohtaamisen taustalla oleva käsikirjoitus valmiiksi 

kirjoitettu. Pari tietää voivansa toistensa syleilyssä irtautua arjesta ja päästä 

paikkaan, jossa heidän on mahdollista vapautua arkisesta minuudestaan ja 

kohdata toinen ihminen tavalla, joka on monilla tavoin hyvin ainutlaatuinen. 

He ymmärtävät tangon tapahtuvan arjen tuolla puolen, ja sen mitä tuossa 

maailmassa koetaan, tunnetaan ja ilmaistaan olevan vailla sitoutumuksia 

suhteessa arkeen. Yksi naisvastaajista iloitsee siitä, että tangossa hän voi 

olla leikkisä ja rohkea tavoilla, joita hän ei muuten kehtaisi tehdä. Sanat leikki 

ja leikkisyys esiintyvät muutenkin laajasti aineistossani. Kun tanssiminen 

päättyy ja pari erkanee toisistaan leikki loppuu: miten tanssin aikana koetun 

ja tunnetun tuo mukaan arkeen on tanssijan omalla vastuulla. 

Näen edellä kuvaamani irtautumisen olevan yksi merkittävimmistä tekijöistä 

tangon taianomaisuuden takana. Vaikkakin esitän tangon tapahtuvan 

toisessa todellisuudessa, ymmärrän sen olevan kehollisuuden kautta 

samanaikaisesti aina läheisesti kiinni harrastajan inhimillisessä 

todellisuudessa. Tietoisuus tangomaailman lainalaisuuksista mahdollistaa 

irtautumisen mutta kokemus ankkuroituu kehon kautta aina nykyhetkeen. 

Tämä selittää myös sitä, miksi tanssin aikana koettua voi olla vaikeaa jättää 

tanssilattialle. Keskustelupiireissä tämä asia ei tullut puheeksi. Tiedän 

omasta kokemuksestani, että kun tanssinotteen syleilyssä toisensa kohtaavat 

tanssijat ovat avoimia ja valmiita kohtaamaan toisen ihmisen, tanssilattialla 

koettu tunne voi olla niin voimakas kokemus, että sitä on vaikeaa olla 

heijastamatta tanssikumppanin persoonaan.    
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Naiseuden ja mieheyden performanssin ohella tangon rooleihin eläytymisen 

voi nähdä kehollisena samaistumisena hegemoniseen mies- ja naiskuvaan 

sekä tulkita kannanotoksi niiden puolesta. Tangon ideaalin välittämä 

maailmankuva on perinteinen, ja monet harrastajat tuntuvat antavan tälle 

arvoa. Tuon jälleen esille näkymykseni suomalaisen argentiinalaisen tangon 

kentän vahvasta heteronormatiivisuudesta, jota keskustelupiiriin 

osallistuneen miehen vastaus tukee:  

"Siis mies siinä tilanteessa katsoo naista kuin maailmankaikkeuden haluttavin 

nainen olisi siinä, ja minun maailmassani näin pitää olla. Ja samalla tavalla se 

nainen katsoo suurinta rakastajaa. Niin se kun osuu kohdalleen, niin sitten tavallaan 

löytyy ne perinteiset oikeat roolit, ja mä oon siis hyvin perinteinen mies tässä 

asiassa. Ei ole epäilystäkään siitä kuka vie." 

Yksikään vastaaja ei kokenut rooliaan naisena tai miehenä ongelmalliseksi. 

Myöskään tangoon liittämäni korostuneen naisellisuuden ja miehisyyden 

kohtaamista ei koettu vaikeaksi. Naiset kokivat naisellisen milongueran 

rooliin liittyvät haasteet positiivisena. Miesten keskuudessa katsottiin myös, 

ettei mieheyttä tai naiseutta tarvitse korostaa sen enempää kuin mitä 

ihmisestä itsestään löytyy. Vaikkakaan korostamista ei nähty 

välttämättömänä eikä siitä otettu paineita, se nähtiin leikkinä, joka yhden 

keskustelupiirin osallistujan sanoin ”toimii välillä loistavasti”. Toisen miehen 

kertomuksessa näkyy hänen leikkisä suhtaumisensa tangoon:

”Välillä on hauska leikkiä machoa tai silleen perinteistä miestä ja välillä taas olla 

toisenlainen..."

Tangomaailmassa nainen voi siis tuntea itsensä naiseksi ja mies voi olla 

perinteisiä arvoja edustava ”oikea” mies. Kun naisellisuuden ja mieheyden 

korostaminen näyttää olevan olennainen osa tangon leikkiä, vain harva ottaa 

siihen mukaan perinteisten roolien haastamisen. Aineistoni pohjalta ei voi 

tulkita, että harrastajat kyseenalaistaisivat selvästi tangon roolien 
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sukupuolisen määräytyvyyden. Kentällä tekemäni havainnot ovat myös 

samansuuntaisia: viiden vuoden aikana olen tavannut Suomen 

tangoyhteisössä vain yhden harrastajan, joka tanssii pääasiallisesti 

sukupuolelleen vastakkaista roolia. Suomessa tanssittava tango on tässä 

mielessä luonteeltaan hyvin perinteistä. Monista muista maista poiketen 

queer-ideologiaa tunnustavat henkilöt eivät ole vielä löytäneet tangoa 

kotimaassamme77. 

Argentiinalainen Sofia Ceccoci käsittelee queer-tango ilmiötä Buenos 

Airesissa. Lukija joka haluaa tutustua tangon perinteistä asetelmaa 

haastavaan alakulttuuriin kannattaa lukea hänen artikkelinsa Tango Queer: 

terriorio y performance de una aproximación divergente78 yhdessä Marta 

Saviglianon queer-tangoa hyödykkeenä pohdiskelevan tutkielman kanssa79. 

Ceccoci erottaa Buenos Airesin tangomaailmasta kolme alakulttuuria: 

perinteinen tango, nuorison tango ja queer-tango. Perinteinen tango, kuten 

Cecconi sitä kuvaa, on lähellä tässä tutkimuksessani käyttämää ajatusta 

tangon tarinasta ja tangon ideaalista. Sukupuoliroolit, pukeutuminen, 

yhteisön sisäiset säännöt ovat niin sanotusti perinteisiä ja muodollisia. 

Perinteinen tango pitää tiukasti kiinni asioiden muuttumattomuudesta. 

Nuorison tango on syntynyt pitkälti tangon viimeaikaisen maailmanlaajuisen 

suosion myötä: tangosta on tullut muodikasta, ja sen sisällä avautuu useita 

kaupallisia ja taiteellisia mahdollisuuksia. Nuoret ovat avoimempia uudelle, 

heidän tangonsa on jatkuvassa liikkeessä muotoaan muuttaen. Perinteiseen 

tangoon verrattuna tanssiroolit eivät ole yhtä tiukasti sidottuja harrastajan 

sukupuoleen, hakukulttuuri on vähemmän muodollinen, ja yhteisö sallii 

77 Queer-tango on tangon sisäinen suuntaus. Nimensä mukaisesti se pyrkii haastamaan 
tangomaailman ja yhteiskunnan heteronormatiivisuutta. Queer-tango voidaan nähdä omana mikro-
kenttänään. Sen harrastajilla on omat milongansa ja festivaalinsa. Nämä kaksi eri tangomaailmaa 
elävät rinnaikkain ja kohtaavat toisensa lähinnä silloin, kun niiden harrastajat liikkuvat kentältä 
toiselle. Tämä on kuitenkin harvinaista: queer- ja perinteiset yhteisöt pysyvätkin enimmäkseen 
erillään toisistaan. Suomeen ei vielä ole muotoutunut queer-tango yhteisöä. Perinteisen yhteisön 
sisällä ei myöskään ole aistittavissa tarpeeksi sen suuntaisia jännitteitä, että queer-yhteisön olisi 
muotoutumassa aivan lähiaikoina.  

78 Cecconi, Sofia 2009. Tango Queer: terriorio y performance de una aproximación divergente. 
Revista Transcultural de Música. Trans 13 2009.

79 Savigliano, Marta E 2010. Notes on Tango (as) Queer (Commodity). Anthropological Notebooks 
16 (3). ISSN 1408-032X. Slovene Anthropological Society 2010.
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monimuotoisuutta esimerkiksi tanssiotteen ja pukeutumisen suhteen. 

Kun nuorten tangossa voidaan nähdä normaalia nuorison kapinahenkeä 

kohti vanhusten tapaan tehdä asioita, queer-tango pyrkii kumoamaan täysin 

tangon asetelman heteronormatiivisuuden. Queer-milongoissa naiset eivät 

juuri käytä tangolle ominaisia korkokengiä, miehet puolestaan seuraavat tai 

vievät toista miestä. Queer-tangoa vanhempi ilmiö Buenos Airesissa on 

tango gay, joka Ceccocin mukaan elää nykyisin queer-kentän sisällä80. 

Queer-identiteetin ja homoseksuaalisuuden väliseen eroon on hyvä tutustua, 

erityisesti jos pitää esimerkiksi queer-tangoon liittyvää roolienvaihtamista 

kiinnostavana mutta kokee sen ympäristön pelottavana. Buenos Airesin 

queer-milongoiden joukossa on paikkoja, joiden asiakaskunta on selkeämmin 

homoseksuaalinen kuin toisien: etsivä löytää.

Suomessa tangokenttää ei voi jakaa edellisten ryhmien mukaisesti. Kenttä on 

vielä niin pieni, että eri suuntaukset ja asenteet elävät keskenään. Buenos 

Airesissa käydessäni havaitsin, että perinteinen tango ja nuorten tango elävät 

pääosin erillään. Tietyissä milongoissa ne tulevat kontaktiin toistensa kanssa 

ja saattavat tällöin myös tanssia keskenään. Selkeästi queer-identiteettistä 

tangoa ei voi sanoa löytyvän Suomessa. Muutamat harrastajat näyttävät 

innostuvan tanssiroolien vaihtamisesta. Eräs mies toteaa kyselylomakkeessa 

antamassaan vastauksessa tangon olevan hänelle liikkumista ja musiikin 

tulkitsemista vuorovaikutuksessa parin kanssa, joka voi olla välillä mieskin. 

Selvästi yleisin tangon perinteistä asetelmaa rikkova näky suomalaisissa 

milongoissa on kaksi naista tanssimassa yhdessä. Yleisemmin viejänä on 

kokenut seuraaja, joka on kiinnostunut viejän roolin opettelusta ja sen 

tarjoamasta vaihtelusta. Vieminen näyttäisi olevan vaihtoehto istumiselle, 

silloin kun nainen ei pääse tanssimaan mutta se on myös altruistinen teko. 

Naiset tanssittavat toisiaan, koska tietävät miltä toisesta tuntuu odottaa 

tanssikutsua pitkin iltaa. Tanssiessaan toisen naisen kanssa naiset eivät 

rohkene heittäytyä tangon syleilyyn yhtä intensiivisesti kuin miesten kanssa. 

Kenttämuistiinpanoissani nuori nainen kertoo, että naisten kanssa 

80 Cecconi 2009, s. 16-17
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tanssiminen on miellyttävää, koska naiset vievät pehmeästi. Toisesta 

vastaajasta naistenvälinen tanssi tuntuu puolestaan aina jossain määrin 

epämukavalta: tuntiessaan toisen naisen rinnat omiaan vasten hän tulee liian 

tietoiseksi omista rinnoistaan ja ymmärtää miltä ne tuntuvat miehistä. Se on 

hämmentävää, hän sanoo. Niin naisten kuin miestenkin väliset tanssit ovat 

lähes poikkeuksetta leikkiä tai ne puetaan leikin asuun. Musiikille ja liikkeelle 

ulkopuolinen nautinto pidetään piilossa niin parilta kuin katsojiltakin, kenties 

myös itseltä.
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4.3 SUKUPUOLEN VAIKUTUS HARRASTAJAN KOKEMUKSEEN

Seuraavaksi analysoin miten sukupuoli näkyy siinä, miten harrastajat 

puhuvat kokemuksistaan. Puhuvatko miehet ja naiset eri tavoin, ja mikäli näin 

on, mitä sen taustalla voidaan nähdä? Tutkimalla miten viejän ja seuraajan 

roolit poikkeavat toisistaan pohdin, voidaanko niiden kokemusmaailman 

nähdä olevan erilainen.

Mikäli käytössäni olisi vain keskustelupiireissä keräämääni aineisto sanoisin, 

että tango on naisille miehiä enemmän tuntemisen asia. Miesten välisessä 

keskusteluryhmässä tunteminen ei nouse samalla tavalla pinnalle kuin 

naistenpiirissä. Miehet puhuvat kyllä tunteiden ilmaisemisestä, mutta eivät 

paljasta sitä, mitä ja miten he tuntevat. Naisiin verrattuna miesten 

vastauksista on vaikeampaa päätellä, millainen kokemus tanssiminen heille 

on. Katsoessani kyselylomakkeen kautta saamiani vastauksia huomaan 

pääseväni paremmin kiinni miesten tuntemuksiin. Tähän vaikuttaa 

ymmärrettävästi kyselylomakkeeseen vastanneiden miesten suurempi 

määrä, mutta ymmärrän myös keskusteluryhmän muiden miesten läsnäolon 

vaikuttavan siihen, mistä ja miten miehet puhuvat. Yksin kirjoittamissaan 

vastauksissa miehet kertovat enemmän kokemuksiin liittyvistä tuntemuksista. 

Eräs mies puhuu tangosta rakkaana harrastuksena, jossa yhdistyvät 

musiikki, liike ja läheisyys. 

Miehet puhuvat naisia enemmän tangon monipuolisuudesta ja sen teknisestä 

ja älyllisestä haastavuudesta. Monille näyttää olevan tärkeää, että tangossa 

riittää opeteltavaa. Miesten vastauksissa heidän haasteensa liittyvät usein 

tanssitekniikkaan, eivätkä he suoranaisesti mainitse haasteekseensa 

kontaktin muodostamista ja toisen kuuntelemista. Vastausten pohjalta on 

kuitenkin vaikeaa tulkita, missä määrin miehet keskittyvät tuntemaan ja 

kuuntelemaan tanssipariaan. Omien milongoissa tekemieni havaintojeni 

perusteella väitän, että niin miesten kuin naistenkin huomio kiinnittyy usein 
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niin vahvasti tanssin tekniseen suorittamiseen, ettei toisen kuuntelemiselle 

jää tarpeeksi tilaa. Nainen keskustelupiiristä kertoo kokemuksestaan:

”joku hidalgo tuli siellä mua isossa, siis Helsingissä isossa 

milongassa hakemaan, ja sit mä sanoin sille heti, et oikeesti et mä 

lähen, jos sä ymmärrät sen, et mä en osaa kauheen hyvin seurata, 

et sit ihan perusasioita.”, ”Sit me lähettiin meneen ja sehän veti 

ihan hirveetä showtangoa ja härveleitä sinne ja härveleitä tänne ja 

mähän en tietenkään pysyny siinä perässä, ja mitä hän sitten teki: 

kesken ensimmäisen tanssin talutti mut takasin seinän viereen ja 

otti vierestä seuraavan [nauraa].”

Katson, että sillä miten harrastaja suhtautuu roolinsa ja elää sitä on 

vaikutuksensa siihen mitä hän tanssiessaan kokee. Yksi olennaisimmista 

tähän liittyvistä kysymyksistä piilee siinä, miten viejä ymmärtää roolinsa: 

jakaako hän ajatuksen siitä että tullakseen hyväksi viejäksi hänen on opittava 

seuraamaan pariaan. Edellä esitetyssä tanssikokemuksessa mies ei 

keskittynyt kuuntelemaan naista. Naisen kuvaus piirtää silmiini kohtauksen 

broadway-musikaalin tangokohtauksesta. Mies oli selvästi harjoitellut 

rooliaan varten ja hallitsi askeleensa, mutta hän erehtyi luulemaan sosiaalista 

tanssilavaa estradiksi. 

Seuraaminen edellyttää herkitymistä toisen kuuntelemiseen. Tämä tapahtuu 

tangon ja yleisemminkin paritanssien kohdalla monien eri aistien avulla. Parin 

välinen kontakti on niin fyysinen, musikaalinen kuin emotionaalinen. 

Pääosassa on tuntoaisti, jonka välittämä informaatio yhdistyneenä muihin 

aisteihin mahdollistaa tanssikumppanin ymmärtämisen: miten 

tanssikumppani kuuntelee musiikkia, ja millaiseen tanssiin hän on valmis? 

Kuuntelemisen kannalta tärkeinä aisteina on pidettävä myös niin sanottuja 

intuitiivisia ja emotionaalisia aisteja, toisin sanoen ihmisen kykyä asettua 

toisen asemaan. Kuten edellä esittämästäni kokemuksesta voidaan havaita, 

on tanssiparin tunteiden ja tämän fyysisten ja teknisten ominaisuuksien 

huomioon ottaminen tärkeää, jotta tanssiminen olisi mielekästä sen 

osapuolille.
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Näköaistin rooli ei ole olennainen tanssiparin välisen yhteyden 

muodostamisessa. Tämä pitää paikkaansa erityisesti seuraajien kohdalla: 

varsinkin lähekkäin tanssittaessa he pitävät usein silmänsä suljettuina. Viejän 

roolissa näköaisti on tärkeämpi: johdattaakseen tanssipariaan turvallisesti 

tanssilattialla, viejä havainnoi ja mittaa käytettävissä olevaa tilaa katseellaan. 

Kokemuksen kautta hän oppii tekemään tämän ääreisnäkökenttänsä avulla, 

eikä hänen tarvitsee erityisesti kohdentaa katsettaan. Tästä johtuen hänen 

on mahdollista pitää suurin osa huomiostaan parinsa tuntemisessa. Koen 

itse, ettei katse juurikaan auta minua muodostamaan yhteyttä toiseen. 

Päinvastoin, sen tarjoamat ärsykkeet pikemminkin vievät herkkyyttä pois 

kyvystäni kuunnella pariani. 

Väitän, että tanssiessaan paljon silmät suljettuina ja saadessaan jättää 

tanssin suunnittelun miehen vastuulle, naisten on ainakin jossain määrin 

miehiä helpompaa keskittyä tuntemaan itseään ja pariaan. Koska kaikki 

tutkimukseeni osallistuneista miehistä harrastivat tangoa viejän roolissa, 

tämä selittäisi sitä että miesten vastauksissa painottui naisia enemmän 

tekeminen ja haasteet. Tulkitsen, että rooli itsessään vaikuttaa jossain määrin 

siihen miten he kokevat tangon harrastamisen ja puhuvat siitä. Oman 

näkymykseni mukaan tapa, jolla harrastaja suhtautuu roolinsa voi vaikuttaa 

suurestikin hänen kokemukseensa. Vaikkakin miesten vastauksissa korostuu 

heidän kiinnostuksensa tangon teknistä haastavuutta kohtaan, on tango 

suurelle osalle miehiä ensisijaisesti parin kanssa vietetty yhteinen nautinto. 

Tämän pohjalta tulkitsen miesten ymmärtävän laajemmin tanssiparin 

kuuntelemisen olennaisuuden.

Miesten vastauksista päätellen ymmärrän tangon olevan voimauttava asia 

monen miehen elämässä. Taustalla näyttäisi olevan ihmisen tarve tulla 

hyväksytyksi ja tuntea itsensä arvostetuksi. Milongassa miehiä arvioidaan 

lähtökohtaisesti sen mukaisesti, miten he osaavat tanssia ja ottavat muut 

ihmiset huomioon. Useat seikat joiden mukaan yhteiskuntamme arvottaa 

ihmisiä, kuten koulutustaso ja työpaikka, eivät ole olennaisia tanssilattialla tai 
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milongan hierarkiassa. Eräs mies toteaakin kyselylomakkeella esittämääni 

kysymykseen koulutustasosta ja ammatista näin: ”Tanssilattia on melkoisen 

demokraattinen mesta. Ei ole vittuakaan väliä sillä, kuka olet muussa 

elämässä. Ainoastaan sillä, miten tanssit on väliä!”. Tasapäistävyyden ohella 

tanssin sanaton kommunikaatio nähtiin voimauttavaksi seikaksi: ujo ja 

jurompikin mies voi kohdata naisen ja osoittaa tälle tunteitaan. Miesten 

vastauksista nousi naisia enemmän esiin itsensä ilmaiseminen ja tunteiden 

näyttäminen. Omalla kohdallani tangon asetelma ja siihen liittämäni 

mielikuvat luovat ilmapiirin, jossa tunteiden osoittamiselle on hyvin tilaa. 

Oletan asian olevan näin harrastajien keskuudessa yleisemminkin. 

Sukupuolen näkökulmasta tango näyttäytyy paikkana, jossa harrastajat 

voivat samaistua selkeisiin ja perinteisiin sukupuolirooleihin. Aineistoni 

perusteella ymmärrän harrastajien viihtyvän hyvin tangon rooleissa: 

päättäväisenä ja tunteensa hyvin hallitsevana tangomiehenä milonguerona 

sekä sensuellina ja aistikkaana tangonaisena milonguerana. Naiset kokevat 

milogueran rooliin liittyvien odotusten täyttämisen pääasiallisesti positiivisena 

haasteena: milonguera on naisellinen ja siinä roolissa nainen voi tuntea 

itsensä naiseksi. Milongoissa vallitsee usein epäsuhta miesten ja naisten 

välillä, ja tämän vuoksi naisten välinen kilpailuasetelma on kovempi kuin 

miesten. Mielestäni naiset joutuvat miehiä enemmän panostamaan 

milogueran rooliin liitettävien vaatimuksien täyttämiseen päästäkseen 

tanssimaan.

Vetäen tässä kappaleessa esittämäni asiat yhteen esitän, että osa 

tanssijoista kokee tangon heteronormatiivisuuden kuvastavan 

maailmankuvaa, joka on ”se oikea”. Toiset suhtautuvat milongan 

korostuneeseen sukupuolisuuteen puolestaan selvästi enemmän pilke 

silmäkulmassa, ja he kääntävät sen leikikseen. Tango näyttääkin olevan 

monille ennen muuta roolileikki, jossa tangon vahvat sukupuoliroolit ovat 

olennaisessa asemassa. 

Naisten vastauksista piirtyy miesten vastauksia selvemmin kuva 

tangokokemuksen moniaistisuudesta. Miehet puolestaan mainitsevat naisia 
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enemmän tangon tekniseen haastavuuteen liittyviä seikkoja. 

Miesten kohdalla tangon voi tulkita voimauttavaksi asiaksi heidän arjessaan: 

heitä arvostetaan sen mukaisesti miten he tanssivat ja ottavat muut ihmiset 

huomioon. Milongassa mies voi olla suosittu huolimatta siitä, miten hyvin hän 

on onnistunut täyttämään yhteiskunnan vallitsevia sosiaalisen arvostuksen 

kriteerejä: kenestä tahansa voi tulla illan kuningas ja jokainen ilta tuo 

mukanaan uuden mahdollisuuden näyttää taitonsa. Koska milongoissa on 

usein vähemmän miehiä kuin naisia on mieheydellä arvoa jo itsessään. 

Lisäksi tangon asetelma ja sen kieli myötävaikuttaa tunteiden näyttämiseen: 

miehen voi helpompi kohdata nainen tunnetasolla tanssilattialla. 
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   Kuva 4. Sosiaalisen tanssilattian tangosyleily. Kuvan tanssijat eivät osallistuneet  

   tutkimukseeni. Valokuvaaja: Hernán Ohaco.
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4.4 TANGON YHTEYS: TANGOON TARVITAAN KAKSI, NIIN JA 
MUSIIKKI!

Tanssijoiden välinen yhteys ja sen merkitys tangon harrastajille voidaan 

selkeästi nostaa esille teemana, joka yhdistää laajasti aineistoani. Tangon 

taika näyttää löytyvän ennen muuta ilmiöstä, josta harrastajat puhuvat 

yhteytenä. Tangon merkityksiä jäljittävässä tutkimuksessa yhteyttä ei 

mielestäni voida olla käsittelemättä. Yhteyden käsitteleminen pro gradu -työn 

rajoissa on kuitenkin haastavaa, sillä se on hyvin moniulotteinen ilmiö. Monet 

siihen liittyvät seikat vaatisivat lukijan huolellista perehdyttämistä aiheeseen 

ja ovat lisäksi vaikeasti käsitteellistettäviä. Kun yhteyden ohella tutkitaan vielä 

jotain muuta, on hyvin todennäköistä, ettei sitä voida käsitellä sen 

vaatimassa laajuudessa. Otan tanssijoiden välisen yhteyden mukaan 

analyysini tietoisena siitä, etten voi mennä analyysissäni niin syvälle kuin 

toivoisin. 

Fyysisen kontaktin kautta muodostuva yhteys voidaan nähdä psyko-fyysis-

emotionaalisena, ja sen voi katsoa muodostuvan samanaikaisesti monilla eri 

tasoilla. Brandon Olszewski erottaa tästä yhteydestä kolme eri tasoa 

1. Fyysinen yhteys: somaattinen ja kineettinen yhteys tanssijoiden välillä, 

2. Musikaalinen yhteys: tanssijat ovat kontaktissa toisiinsa musiikin 

välityksellä, 3. Kulttuurinen ja historiallinen yhteys: tango on kulttuurinen 

ilmiö, joka yhdistää sen harrastajia muun muassa sen historian ja siihen 

liitettävien mielikuvien kautta.81 Olszewskin esittämät havainnot saavat tukea 

aineistoltani, mutta mielestäni fyysinen yhteys on ehdottomasti laajennettava 

psyykkis-emotionaaliseksi.Yksi naisten keskutelupiirin osallistujista kuvaa 

vastauksessaan osuvasti paritanssin kokonaisvaltaisuutta:

81  Olszewski 2008, s. 64.
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”Tanssi kuvaa aina sitä, et missä tilassa millonkin on omassa elämässään ja 

sinä päivänä ja siinä hetkessä. Et se on jotenkin semmonen tosi rehellinen 

peili sille omalle tilalle ja tietysti myös sille tilalle itsen ja tanssipartnerin välillä 

sillä hetkellä. ”, ”...Et se on ollu mulle semmonen suuri oivallus, et kaikki, mitä 

mun elämäs tapahtuu, se tila missä mä oon itteni kanssa, niin se siirtyy 

suoraan siihen, miten mä liikun ja miten mä kykenen jotenkin olemaan avoin 

sen toisen liikkeelle.”

Harrastajien vastauksissa yhteyttä kuvataan muun muassa kahden ihmisen 

yhteensulautumiseksi, yhteiseksi liikkeeksi ja jaetuksi kokemukseksi. 

Yhteydessä ja sen kokemuksessa on merkityksellistä muun muassa se, ettei 

se missä yksi loppuu ja toinen alkaa ole enää selvää. Kun molemmat 

osapuolet onnistuvat herkistymään toisen hienovaraiseen kuunteluun, oman 

ja tanssiparin kehon rajat alkavat hämärtyä ja tanssijat saattavat kokea 

muuttuvansa ikäänkuin yhdeksi nelijalkaiseksi olennoksi. Kokemusta on 

hyvin vaikeaa pukea sanoiksi - minulle se on monin tavoin mysteerinen. 

Tulkitsen että harrastajat viittaavat pitkälti juuri tähän kokemukseen 

puhuessaan jonkin sanattoman kokemisesta ja sen jakamisesta toisen 

kanssa. 

Monet tulkitsevat tangon saaneen nimensä latinankielen verbistä tangere, 

joka tarkoittaa koskea. Erin Manningin mukaan kosketus on aina tangon 

keskipisteessä, mikäli käsitämme tangon improvisoituna kohtaamisena toisen 

ihmisen kanssa82. Analysoin seuraavaksi tangokokemusta pohtimalla 

koskettamisen käsitettä. Mitä koskettaminen on? Miltä se tuntuu? Mitä 

kaikkea siihen voi liittyä? Voidaksemme puhua kosketuksesta eikä vain 

epähuomiossa tapahtuneesta törmäyksestä toiseen ihmiseen, on 

koskettamisen oltava suunnattu teko, jolla on pyrkimys tavoittaa jotakin. 

Koskettamista ja kosketettuna olemista kirjassaan Corpus käsittelevä Jean-

Luc Nancy puhuu koskettamisen edellyttävän askelta, joka on otettava, jotta 

toista voisi koskea83. 

82 Manning 2007, s.27.
83 Nancy, Jan-Luc 1996, s.108. Corpus. Tampere: Tammer-Paino.
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Laadullisesti ajateltuna kosketus voi olla esimerkiksi pehmeää tai kovaa. 

Kokemuksena sen voi tuntea muun muassa miellyttävänä tai epämukavana. 

Se on usein keino saavuttaa jotakin: se voi olla neuvottelevaa, kuuntelevaa, 

painostavaa ja jopa väkivaltaista. Koskettaminen on aina rajan ylittämistä ja 

yllättymistä: sitä mitä rajan toisella puolella kohtaa ei voi koskaan täysin 

tietää. Toista voi koskettaa tiettyyn rajaan saakka haluamallaan tavalla, mutta 

siihen miten toinen kokee kosketuksen tai mitä se saa aikaan tässä ei voi 

täysin vaikuttaa. Toista ei myöskään voi koskettaa ilman, että tulee itse 

kosketetuksi, ja sitä miten toisen kosketus vaikuttaa itseen on puolestaan 

mahdotonta tietää ennalta.84 

Kun pari kohtaa toisensa tanssiotteessa tanssilattialla käynnistyy 

molemminpuolisesta kosketuksesta syntyvä tapahtumaketju, jossa 

koskettamisen ja kosketetuksi tulemisen aikaansaamat reaktiot ja niihin 

liittyvät palautteet (reaktiot) virtaavat edestakaisin parin välillä. Valmiiden 

ennalta tiedossa olevien askelsarjojen puuttuessa epävarmuus on läsnä 

jokaisella askeleella tehden tangon kosketuksesta intiimin ja kuuntelevan. 

Kyselylomakkeella naisvastaaja kuvaa tangoa ”huikeana kosketuksena oman 

ja toisen kehon kautta tapahtuvaan merkitykselliseen liikkeeseen”.  

Kosketuksen nähtiin myös avaavan tien omaan ja toisen sisäiseen 

maailmaan85. 

Mielenkiintoisesti saman henkilön koskettaminen halauksen kaltaisessa 

otteessa tanssilattialla ja tanssilattian ulkopuolella tuntuu monin tavoin 

erilaiselta. Nämä kaksi kosketusta saattavat näyttää ulkopuolisesta 

samanlaisilta, mutta sisältä päin koettuna ne ovat selkeästi erilaiset. 

Esittämääni ajatusta voi lähestyä pohtimalla sitä, mihin kosketuksen kautta 

pyritään. Kun paritanssissa kosketuksen kautta pyritään ensisijaisesti 

luomaan tanssin viennin ja seuraamisen mahdollistava yhteys, on 

tanssilattian ulkopuolisessa kosketuksessa yleensä kyse jostain muusta. 

Kosketuksen kautta pyritään muun muassa ilmaisemaan tunteita ja 

84 Kts. Parviainen, Jaana 2006, s.147. Meduusan liike. Mobiiliajan tiedonmuodostuksen filosofiaa. 
Helsinki: Gaudeamus.

85 Vrt. Merleau-Ponty, Maurice 1990. Le visible et l´invisible. Toimittanut. Claude Lefort. Paris: 
Gallimard; Merleau-Ponty, Maurice 1993. Silmä ja mieli. Suomentanut Kimmo Pasanen. Helsinki: 
Taide. (L´oeil et l´esprit, 1964).
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myötätuntoa tai tuntemaan miltä toinen ihminen tuntuu. 

Paritanssin osapuolet ymmärtävät koskettamisen suuntautuvan ennen muuta 

tanssiyhteyden muodostumiseen. Muiden tulkintojen jäädessä taka-alalle, 

toisen ihmisen koskettaminen tanssittaessa on usein vähemmän 

hämmentävää kuin tanssilattian ulkopuolella. Kuten olen jo aiemmin tuonut 

esille, tanssi ei ole koskaan täysin ulkopuolinen sille kulttuurille ja sen 

kulttuurin arvoille jossa se tapahtuu86. Perustaen väitteeni omiin kokemuksiini 

esitän, että tanssilattian ulkopuolisia tulkintoja ja merkityksiä on vaikea olla 

tuomatta mukanaan tanssilattialle. 

Kokemukseni mukaan seikkailu tangomaailmassa on jatkuvaa siirtymistä 

arjen tuolle puolelle ja takaisin. Tangokappaleet soitetaan milongoissa lähes 

poikkeuksetta joko kolmen tai neljän kappaleen sarjoissa. Kappaleiden väliin 

jätetään muutama sekuntti taukoa ja yleisen käytännön mukaisesti tanssijat 

irroittautuvat toisistaan kappaleiden välillä. Katson että tanssijat ovat tällöin 

lähempänä arkea ja tanssiotteen ulkopuolisia tulkintoja. Seuraavan 

kappaleen alettua he palaavat toistensa syleilyyn ja pyrkivät jälleen 

muodostamaan yhteyden välilleen. Yhteys on muodostettava jatkuvasti 

uudelleen, kappale kappaleelta, askel askeleelta. Tangon kohtaaminen 

kutsuu sen osapuolet ylittämään yleisesti tunnettuja mukavuusrajoja ollen 

samalla kertaa sekä intiimi, jännitteinen että ristiriitainen, kuten Manning 

toteaa.

Keho nauttii siitä, että sitä kosketetaan. Koskettaminen ja kosketetuksi 

tuleminen on iloittelua ja nauttimista. Riemun ohella koskettaminen on 

ymmärrettävä tuskalliseksi,87 sillä toisen koskettaminen on riisuutumista ja 

riskinottamista. Kosketus ei juuri valehtele: se paljastaa asioita jotka muuten 

saattaisivat pysyä piilossa, niin muilta kuin itseltäänkin. Maurice Merleau-

Pontyn työssään käyttämään reversibiliteetin käsitteeseen viitaten Parviainen 

toteaa ihmisen kohtaavan kosketuksen kautta samanaikaisesti toiseuden 

itsessään sekä samaistuvan toisen toiseuteen88. Koskettamisessa on aina 

86 Hanna 1979, s. 34
87 Nancy 1996, s. 108.
88 Parviainen 2006, s. 151-154. Kts. Merleau-Ponty 1990 ja 1993.
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kyse itsensä altistamisesta tuntemattomalle. 

Musiikki on olennainen osa tangon yhteyttä. Suurimmalla osalle tangon 

harrastajista argentiinalaisen tangon musiikki on hyvin ainutlaatuista, ja he 

suhtautuvat siihen suurella tunteella. Kentällä on myös harrastajia, jotka 

tanssivat tangoa intohimoisesti, sillä he pitävät tangon tanssiyhteyden, sen 

kielen ja asetelman kombinaatiosta mutta tangomusiikki ei herätä heissä 

syviä tunteita. Näyttäisi että edellisen kaltaiset tangoharrastajat ovat aktiivisia 

tanssiharrastajia, jotka tanssivat useita eri tansseja. 

Monille harrastajalle tangomusiikki ja -lyriikka on tärkeä osa tangokokemusta. 

Keskustelupiirissä eräs mies kuvaa tangomusiikkia musiikillisesti 

monipuoliseksi verrattuna suomalaiseen tangoon, jonka hän kokee 

yksitoikkoiseksi niin tahdiltaan ja sisällöltään. Hän rinnastaa argentiinalaisen 

tangon rikkaudessaan klassiseen musiikkiin: tangoa jaksaa kuunnella ja sitä 

voi tanssia, hän kertoo innostuneesti. Toinen, hyvänä ja musikaalisena 

tanssijana tangoyhteisössä tunnettu mies sanoo kyselylomakkeella 

löytävänsä tangomelodioista sellaista rakenteellista kauneutta, josta hän 

nauttii. 

Tangorunous muodostuu musiikin ohella osaksi kokemusta usean 

harrastajan kohdalla. Lyriikoiden maailmaan pääsee kiinni jo pienellä 

espanjan kielen taidolla mutta niiden syvempi ymmärtäminen edellyttää 

vanhan porteño89-slangin, lunfardon, hallitsemista. Laulujen teemat pyörivät 

kuitenkin hyvin pitkälle samojen aiheiden ympärillä: ikävä ja kaipuu vanhoihin 

hyviin aikoihin, kotimaan ja äidin hellään huomaan, suuri rakkaus ja suru sen 

menetyksestä, petolliset naiset jotka jättivät ja lähtivät toisen miehen 

menestyksen ja omaisuuden perään. Onnellisia tarinoita on vähän, mutta 

tangon kaipaus ja suru on kaunista ja syvältä koskettavaa. 

Kenttämuistiinpanoissani yksi nainen tunnustaa naurahtaen, miten hän aina 

erään kappaleen tietyssä kohdassa kyynelehtii viejän poskelle. Tuo kappale 

on Pasional. Sanoituksen siihen on tehnyt Mario Soto. Esitän alla kappaleen 

89 Porteño tulee espanjankielen sanasta el puerto, satama, ja sillä viitataan buenos aireslaiseen.   
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ensimmäisten laulettujen fraasien sanoitukset. Alkuperäistekstin viereinen 

suomennos on omani. Suosittelen kuuntelemaan Osvaldo Pugliesen 

orkesterin version vuodelta 1951, jossa laulaa Alberto Moran.

No sabrás...nunca sabrás lo que es 

morir mil veces de ansiedad.

No podrás...nunca entender lo que 

es amar y enloquecer.

Tus labios que queman... tus besos 

que embriagan y que torturan mi 

razón.

Sed... que me hace arder 

y que me enciende el pecho de 

pasión.

Estas clavada en mí...

te siento en el latir

abrasador de mis sienes.

Te adoro cuando estás... y te amo

mucho más cuando estas lejos de 

mí.  

Et tiedä...et tule koskaan tietämään mitä 

on kuolla tuhat kertaa huolestuksesta.

Et voi...koskaan ymmärtää mitä on 

rakastaa ja tulla hulluksi.

Huulesi ovat polttavat...suudelmasi 

humalluttavat, ne saavat minut järjiltäni.

Jano...joka polttaa sisintäni ja sytyttää 

rinnassani intohimon liekin.

Olet kiinni minussa...tunnen sinut 

ohimoitani hyväilevässä pulssissa.

Jumaloin sinua kun olet vierelläni... 

rakastan sinua vielä paljon enemmän kun 

olet kaukana minusta.

Harva harrastaja puhuu espanjaa niin hyvin, että tekstien merkitykset 

aukeaisivat sitä kautta. Kentällä käymieni keskustelujen perusteella tulkitsen, 

että harrastajat käsittävät suurin piirtein mistä kappaleet kertovat kielitaidon 

puuttumisesta huolimatta. Monille harrastajille tangoharrastukseen liittyy 

ainakin pintapuolinen perehtyminen tangon historiaan, ja tämä tuo mukanaan 

ymmärrystä tangorunoudesta. Tämän ohella, lyriikoiden draama ja suru 

välittyy kuuntelijalle esimerkiksi melodian ja soittotavan kautta, vaikka 

sanojen kieltä ei ymmärtäisikään. 

Tangot ovat syntyneet vahvoista tunteista ja siksi niihin on helppo samaistua. 

Tanssittaessa samaistuminen tapahtuu kehollisuuden kautta, joka tekee 
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kokemuksen voimakkaan. Tunne on monille harrastajille sanoinkuvaamaton: 

tangossa on kyse ”jonkun sanattoman jakamisesta ja sen kokemisesta”,  

kuten nainen kyselylomakkeella kirjoittaa.

Harrastajia yhdistäväksi asiaksi voidaan nostaa myös ymmärrys, joka 

harrastajalla on tangokulttuurista ja siihen liittyvistä seikoista. Esimerkkinä 

tangon tanssimiseen liittyvät haasteet, joista yksi keskustelupiirin miehistä 

kertoi seuraavasti: ”minulle oli helpottavaa kun opettajani sanoi, että 

argentiinalaisen tangon oppimiseen menee naiselta vähintään kolme ja puoli 

vuotta ja mieheltä vähintään seitsemän. Ei tarvitse osata torstaihin kello 

kahteentoista mennessä”. Harrastajien joukossa käsitetään yleisesti, että 

tangon tie on pitkä ja haastava. Mikäli tangossa haluaa kehittyä, on sille 

omistettava paljon aikaa, ja tähän matkaan ryhtyvän on suurella 

todennäköisyydellä ylitettävä moneen kertaan omat mukavuusrajansa. 

Haasteiden ohella, mainitsemassani ymmärryksessä on kyse tangon 

kokemusmaailmasta ja sen jakamisesta. Omat kokemukset iloineen ja 

suruineen auttavat ymmärtämään toista ja asettumaan tämän asemaan. 

Tämänkaltainen ymmärtäminen on ajateltava osaksi tanssijoiden välistä 

emotionaalista yhteyttä: harrastajien keskuudessa on ajatus jaetusta 

tunteesta. Tangoprosessin ymmärtämisen lisäksi harrastajia yhdistävät 

esimerkiksi tangomusiikin ja tangon historian tuntemus, tangon parissa 

tehdyt matkat ja niistä kertyneet kokemukset, tangomuoti (vaatetus, 

tanssityyli ja niin edelleen). Kaikki edellä mainitut seikat antavat harrastajalle 

sosiaalista pääomaa ja ovat osa harrastajan tangomaisuutta90, jonka tulkitsen 

yhdeksi tanssijoita yhdistäväksi tekijäksi niin tanssilattialla kuin sen 

ulkopuolellakin91. 

Kun harrastajat tunnustavat toistensa tangomaisuuden, tämä auttaa heitä 

muodostamaan yhteyden välilleen. Tangomaisuus on nähtävä 

lähtökohtaisesti toissijaisena ja pinnallisempana yhteydentasona. 

Harrastajien välinen henkilökemia, heidän kehojen välinen viskeraali92 

90 Oma suomennokseni espanjankielisessä tangokirjallisuudessa esiintyvästä sanasta la tanquidad
91 Kts. Olszewski 2008 
92 Viittaan sanalla viskeraali ihmisen välittömään keholliseen reaktioon. Siihen mitä toisen 
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yhteensopivuus ja jaettu musiikaalisuus muodostavat ensijaisen ja 

syvemmän yhteydentason.

 

     

koskettaminen tai kosketetuksi tuleminen saa aikaiseksi. 
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO

Lähdin tutkimaan suomalaisten93 argentiinalaisen tangon harrastajien 

kokemuksellisuutta tavoitteenani ymmärtää tanssijoiden harrastukselleen 

antamia merkityksiä. Keräsin tätä tarkoitusta varten laajan kaksiosaisen 

aineiston, joka koostuu internetissä julkaistusta kyselylomakkeesta (147 

vastaajaa) ja kahdesta keskustelupiiristä, jotka järjestin erikseen naisille 

(kahdeksan osallistujaa) ja miehille (viisi osallistujaa). Keräämäni aineiston 

ohella tutkimukseni perustuu vahvasti omaan osallistumiseeni suomalaiseen 

argentiinalaisen tangon yhteisöön sekä tanssijan, dj:n ja 

tapahtumanjärjestäjän rooleissa. Viiden vuoden aikana kertyneet 

henkilökohtaiset kokemukseni ovat vaikuttaneet niin tutkimuskysymysten 

muotoutumiseen, kuin tapaan jolla lähestyn tutkimusaihettani. Oma 

kehollinen osallistumiseni tanssimiseen muodostuu olennaiseksi osaksi 

aineistoani.

Argentiinalainen tango näyttäytyy populäärikulttuurisessa kuvastossa 

useimmiten korostuneen miehisen miehen ja naisellisen naisen 

kohtaamisena: tangotutkija Marta Saviglianon mukaan tango voidaankin 

nähdä heteroseksuaalisen halun ikonina. Vahvan sukupuolisuutensa ohella 

tangomaailma on paikka, jossa perinteiset arvot ovat merkittävässä 

asemassa. Tangon ympäristö on lähtökohtaisesti voimakkaasti 

sukupuolittava ja vahvasti heteronormatiivinen. Muun muassa edellä 

mainituista seikoista johtuen on tangon harrastamista hedelmällistä lähestyä 

sukupuolen ja seksuaalisuuden kautta. Sukupuolesta muodostui tutkimukseni 

ensisijainen näkökulma.

93 En rajannut tutkittaviani kansallisuuden mukaan, mutta esitin tutkimukseni tangoyhteisölle 
suomenkielellä ja kysymykseni olivat suomeksi.
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Ensimmäinen tutkimuskysymykseni oli miten koettu tango poikkeaa tangon 

populaarikulttuurisesta kuvasta tai on samankaltainen sen kanssa? Toiseksi 

kysymykseksi asetin millaisena tango voidaan löytää heteroseksuaalisen 

performanssin ulkopuolelta? Lähdin tutkimuksessani siitä, että suurin osa 

ihmisistä muodostaa tai on muodostanut kuvansa tangosta 

populaarikulttuuristen teosten kautta. Niissä kuvattu tango on luonteeltaan 

lähempänä esityksellistä tanssia kuin sosiaalisella tanssilattialla tanssittavaa 

tangoa: esityksen päähenkilöt milonguero (tangomies) ja milonguera 

(tangonainen) kohtaavat toisensa intohimon vallassa spektaakkelimaisessa 

tanssissa, asetelmassa jonka sukupuoliroolit ovat selkeän perinteiset. 

Ihmisillä jotka eivät ole nähneet millaista tangon harrastajien keskuudessa 

tanssittava sosiaalinen tango on, on usein vääristynyt kuva siitä, millaista 

tango todellisuudessa on. 

Tangon katsotaan syntyneen noin 1890-luvulla ja se on siitä lähtien ollut 

ennen muuta sosiaalinen tanssi. Esityksellinen estraditango on puolestaan 

kehittynyt myöhemmin, vasta 1900-luvun loppupuolella. Showtangolla oli 

merkittävä rooli 1980-luvulla alkaneessa tangon toisessa tulemisessa, josta 

tangon nykyisen maailmanlaajuisen suosion voi katsoa saaneen alkunsa. 

Toisin kuin sosiaalisen tangon kohdalla, on performatiivisen tangon välittämä 

kuva tangosta löytänyt tiensä laajasti populaarikulttuuriin ja sen esitykselliset 

ja teatraaliset elementit ovat määrittäneet voimakkaasti tangon 

harrastamista. Tanssijana ja tutkijana minua kiinnostaa missä määrin tangon 

performatiiviset elementit ja muut tangon populaarikulttuurisen imagon 

heijastamat mielikuvat muodostuvat osaksi tangoharrastusta. 

Tavoitteenani oli ymmärtää millaista tango on harrastajien kokemana: mitä 

kaikkea tango merkitsee heille. Tämä kysymys mielessäni tutkin erityisesti 

sitä, miten tangon stereotypiat ja vastaajien sukupuoli näkyvät tanssijoiden 

kokemuksissa, sekä millaisena tango on mahdollista nähdä silloin, kun sen 

päältä riisutaan heteroseksuaaliseen haluun liittyvät seikat. 

Tutkimuskysymyksiin vastaamisen ohella pyrin muodostamaan kattavan 

kokonaiskuvan suomalaisesta argentiinalaisen tangon kentästä.
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Suomalainen argentiinalaisen tangon yhteisö on aktiviinen ja kasvava. 

Verrattuna esimerkiksi muihin Pohjoismaihin, se on kuitenkin vielä 

suhteellisen pieni. Argentiinalaisen tangon kenttä on muuttunut huomattavasti 

niiden viiden vuoden aikana kun olen itse osallistunut siihen. 

Harrastajamäärä on kasvanut, ja tangon tanssiminen on aikaisempaa 

sosiaalisempaa. Nykyisin suomalaisissa milongoissa (tangotanssiaisissa) 

tapahtuva tanssiminen on luonteeltaan aikaisempaa sosiaalisempaa ja 

lähempänä tangon pääkaupungin Buenos Airesin milongoja. Aikaisemmin 

suomalaisten milongojen tanssilattia oli ennemminkin esityslava, jossa 

tanssijat esittelivät toisilleen tanssikouluissa ja practicoissa 

(harjoitustilaisuuksissa) opettelemiaan kuviota. Tällä hetkellä kentällä on 

sekä sosiaalisen tangon harrastajia että estraditangon harrastajia. Milongoja 

järjestetään aikaisempaa enemmän, ja niiden kävijämäärät ovat kasvussa. 

Aineistoni perusteella näyttäisi kuitenkin, että suurelle osalle harrastajista 

sosiaalinen tanssiminen ei ole tangoharrastuksen keskiössä: heille tango on 

ensisijaisesti tanssitunneilla käymistä ja oman parin kanssa harjoittelemista.

Suomalaisissa milongoissa tanssii nykyisellään hyvin kirjava joukko 

harrastajia, joiden suhtauminen tangoon poikkeaa toisistaan. Käytän 

milongoihin osallistuvien harrastajien kuvaamisessa apuani joukon jakamista 

kahteen toisilleen vastakkaiseen ryhmään. Tekemäni jako on ymmärrettävä 

luonteeltaan tarkoituksellisesti yksinkertaistavaksi. Kuvitteellisuudestaan 

huolimatta se auttaa kentällä esiintyvien näkemysten ja asenteiden 

ymmärtämisessä. En tarkoita yhdenkään harrastajan edustavan puhtaasti 

vain toista ryhmää, vaan harrastajien voi nähdä tasapainottelevan niiden 

välillä, kukin omalla tavallaan. Tanssilattialta voidaan tunnistaa suorittajat, 

joille tango on ennen muuta vaativa tekninen harrastus, jossa voi aina oppia 

lisää kuvioita. Heidän askelsarjat muuttuvat vaikeammiksi vuosivuodelta, eikä 

niiden haastavuus juurikaan jätä tilaa musiikintulkinnalle tai parin väliseen 

yhteyteen keskittymiselle. Suorittajien tango on lähempänä estraditangoa 

kuin sosiaalista tangoa. Fiilistelijät suuntautuvat puolestaan ensisijaisesti 

tanssijoiden välisen yhteyden luomiseen ja tangon syleilystä nauttimiseen. 

Heidän tanssinsa tapahtuu yhteyden ja musikaalisuuden ehdoilla, ja sen 

keskiössä on tangon tanssiote. 
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Suorittajien ja fiilistelijöiden välillä voidaan nähdä eroja myös heidän 

tavassaan suhtautua tangon rooleihin ja niiden väliseen vuorovaikutukseen. 

Fiilistelijät näkevät viejän ja seuraajan välisen suhteen dialoginomaisena 

toimintana: mies ehdottaa ja nainen vastaa kutsuun oman tulkintansa 

mukaisesti. Suorittajat puolestaan näkevät tangon tanssiroolien asetelman 

suoraviivaisemmin: mies tekee vaativia askelsarjoja ja nainen seuraa. Naisen 

rooli on passiivisempi eikä hän osallistu aktiivisesti tanssin luomiseen: 

hänellä on kaikki työ seurata miestä niin, ettei tämän suoritus häiriinny. 

Tälläinen käsitys tangon luonteesta ja roolien vuorovaikutuksesta on 

lähempänä tangon stereotypioita.

Tangon korostunut sukupuolisuus näyttäytyy pääosin positiivisena. Mies ja 

nainen voivat milongueron ja milongueran rooleissa kokea olevansa 

miehekkäitä ja naisellisia tavalla, joka ei ole heille samalla tavoin mahdollista 

arkielämässä. Tangon ympäristö on monella tavoin heteronormatiivisempi 

kuin mitä sen ulkopuolinen yhteiskunta ja sen sisällä vallitsevat kulttuuriset 

rakenteet (esimerkiksi työ ja parisuhde) tätä nykyä ovat. Olennaista 

esittämäni seikan ymmärtämisessä on se, ettei tango ole sen enempää 

miesten kuin naistenkaan paikka: sen perinteinen asetelma on riippuvainen 

sukupuolista ja selkeistä eroista niiden välillä. 

Suomessa tanssittava tango tunnustaa laajasti perinteisiä arvoja. Mies on 

päättävässä roolissa jo tanssiinkutsusta lähtien. Nainen panostaa 

viehätysvoimaan ja tanssitaitoonsa ja odottaa, että mies hakee hänet 

tanssimaan. Hakukulttuurin miesaloitteisuuden ohella naisten ja miesten 

lukumääräinen epäsuhta vaikuttaa siihen, että miehillä on naisia enemmän 

valtaa. Miehet pääsevät helpommin tanssimaan, ja heille on 

yksinkertaisempaa valita tanssikumppaninsa. Tilanteen epätasapainoisuus 

tuo mukanaan ongelmia ja aiheuttaa mielipahaa niin naisille kuin miehille. 

Vanhemmat naiset tulkitsevat helposti miesten hakevan heitä nuorempia 

tyttöjä tanssimaan näiden viehätysvoiman perässä. Miehet puolestaan 

saattavat jättää hakematta naisia, jotka ovat paljon heitä nuorempia, koska 

pelkäävät sitä katsottavan pahalla silmällä. Miesten puolella on paljon 
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myötätuntoa naisten asemaa kohtaan. Useat miehet hakevatkin tanssimaan 

kohteliaisuudesta, tilannetta seuraten. Ongelmien ratkaiseminen ei ole 

kuitenkaan yksinkertaista: keskustelupiirissä eräs nainen kertoi miehen 

alentavan itsensä hakiessaan naisia tanssimaan vain pelkästä 

kohteliaisuudesta. Tangoyhteisön voi nähdä tasapainottelevan yksittäisen 

harrastajan egoistisen nautinnontavoittelun ja kaikkien jäsenten tasapuolisen 

huomioon ottamisen välillä. 

Aineistoni pohjalta tulkitsen, että tangolla on monien miesten elämässä 

voimauttava vaikutus. Monilla sellaisilla asioilla joiden perusteella ihmisen 

sosiaalinen arvostus arjessa määräytyy ei ole merkitystä tanssilattialla: 

työelämässä menestymistä, sanavalmiutta ja ulkonäköä merkityksellisempää 

on miehen tanssitaito ja kyky ottaa toinen ihminen huomioon. Lisäksi 

mieheydellä on tangomaailmassa arvoa jo itsessään, kuten edellisessä 

kappaleessa esittämäni pohjalta voi ymmärtää. Edellisistä seikoista johtuen 

katson tangon harrastamisen olevan miehille matka arjen tuolle puolelle. Se 

on tätä myös naisille, mutta naisten kohdalla myös muut tekijät ovat 

merkittäviä.

Miesten tarinoista poiketen, ei naisten vastauksissa viitattu suoraan tangon ja 

yhteiskunnan arvomaailman eroihin. Tämän pohjalta tulkitsen, ettei naisten 

taival tangomaailmassa ole yhtään sen helpompi kuin tanssilattian 

ulkopuolellakaan. Kun naisia on lähes poikkeuksetta enemmän kuin miehiä, 

ei miehisen katseen alla ulkonäköön uskalla olla panostamatta ja tanssiakin 

olisi osattava. Toisaalta, naiseuden korostamisessa piilee osa tangon 

viehätystä: tangomaailmassa nainen saa todella tuntea itsensä naiseksi. 

Ylilyöntejä pukeutumisessa ja sukupuolittuneissa eleissä on lähes mahdonta 

tehdä. Tangoharrastukseen liittyvä arkisen ylittäminen on moniuloitteinen 

ilmiö, ja se riittäisi jo itsessään pro gradu -työn aiheeksi. Tutkimuksessani 

tarkastelin sitä vain sukupuolen, seksuaalisuuden ja niihin liittyvän vallan 

kautta. Monet siihen olennaisestii liittyvät asiat, kuten liike ja sen kokemisen 

nautinto, jäivät tutkimukseni ulkopuolelle. 

Mies ja nainen pelaavat tangon asetelmassa hyvin pitkälti patriarkaatin 
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ehdoin. Vain harva valittaa tangon asetelman heteronormatiivisuudesta. 

Naiset hyväksyvät roolinsa, laittautuvat naisellisiksi ja odottavat kärsivällisesti 

miesten hakevan heitä. Tanssikutsun myötä he tulevat miehen syleilyyn, 

sulkevat silmänsä ja antavat tanssimisen viedä heidät arjen tuolle puolelle. 

Kun tangon harrastamista tarkastellaan sukupuolen ja niihin liittyvien 

valtasuhteiden kautta, havaitaan sen maailman olevan perinteisten arvojen 

mukainen. Tangon voi nähdä toistavan patriarkaalista maailmankuvaa. 

Toisaalta, väitettäni pohdittaessa on tärkeää ymmärtää, että tangossa on 

aina enemmän tai vähemmän kyse roolileikistä. Milongueron ja milongueran 

rooleissa harrastajat voivat leikkiä sukupuolisuudellaan. Aikuisten leikissä 

leikin rajat ovat häilyväiset ja ilo saattaa helposti kääntyä suruksi. 

Tango tarjoaa sen harrastajille selkeät raamit, joiden puitteissa heidän on 

mahdollista leikkiä sukupuolen ja seksuaalisuuden kanssa, ja samalla 

rakentaa sukupuoltaan, kuten Judith Butler esittää. Mainitsemaani 

turvallisuuden tunteeseen vaikuttaa olennaisesti harrastajien ymmärrys siitä, 

että tanssilattialla ilmaistut asiat ja siellä koetut tunteet jäävät lähtökohtaisesti 

tanssitilanteeseen. Muun muassa tässä piilee tangon roolinleikin voima. 

Tangon asetelma on sellainen, että harrastaja voi milongueran ja 

milongueron roolissa kokea ja ilmaista voimakkaita tunteita ilman että hänen 

täytyisi vastata niistä tanssilattian ulkopuolella. Asia ei kuitenkaan ole aivan 

näin yksiselitteinen, sillä tanssilattian ulkopuolinen yhteiskunta ja kulttuuri ei 

koskaan jää täysin milongan ulkopuolelle. Tangonmaailman ulkopuoliset 

käsitykset ja tulkinnat hiipivät helposti mukaan harrastajan kokemukseen. Ne 

tuovat mukanaan hämmennystä ja kytkevät tangon osaksi harrastajan 

arkitodellisuutta.  

Kysymys siitä millaisena tango voidaan nähdä heteroseksuaalisen 

performanssin ulkopuolella on mielenkiintoinen ja erittäin haastava. Tangon 

harrastaminen on Suomessa vahvasti heteroseksuaalista ja tämän vuoksi 

sitä ei harrastajien kokemusmaailmasta lähtevässä tutkimuksessa 

nykytilanteessa pysty lähestymään juurikaan muun kun miehen ja naisen 

välisen halun kautta. Mies ja nainen - maskuliini ja feminiini ovat 

olennaisessa roolissa Suomessa koetussa tangossa. Tangoa ei myöskään 
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ole helppoa analysoida jättämällä sukupuoli ja seksuaalisuus tarkastelun 

ulkopuolelle. Väheksymättä niiden merkitystä, väitän tangokokemuksen 

ytimen muodostuvan aistimuksista, jotka on mahdollista nähdä irrallaan 

sukupuolesta ja seksuaalisuudesta. 

Tangon harrastaminen on liikkumisen kokemusta, musiikin hyväilyä sekä 

koskettamista ja kosketetuksi tulemista. Tango on ennen muuta kosketus 

joka suuntautuu toisen ihmisen ymmärtämiseen. Tälläinen kosketus poikkeaa 

merkityksellisesti siitä, miten koskettaminen yleensä käsitetään: tangon 

kosketuksen kuunteleva luonne tekee siitä erityislaatuisen. Se vaatii 

harrastajaa keskittymään ja herkistämään aistinsa äärimmilleen. Tämä vaiva 

kannattaa nähdä, sillä tango näyttää harrastajilleen todellisen luonteensa 

vain molemminpuolisen kuuntelun kautta. Yksi keskustelupiirin naisista 

toteaakin, että kun hän on nyt tanssinut muutaman vuoden aktiivisesti on 

yhteys hänelle ehdottomasti tärkeintä, ilman sitä ei voi puhua tangosta. 

Tangon merkitykset näyttävät löytyvän ennen muuta sen kuuntelevasta 

kosketusta ja sen kautta tanssijoiden välille muodostuvasta yhteydestä. 
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