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Strengthening
the multicultural civil society

JÄRJESTÖHAUTOMO
We provide free of charge support and advisory services to civil society actors 

in Finland. We specialise in supporting multicultural and ethnic minorities’ 

associations as well as associations started by immigrants.

OUR SERVICES

OUR CONSULTING AND ADVISORY 

SERVICES provide advice and guidance 

for various issues related to association 

activities and civic engagement, ranging 

from answering individual questions to 

consulting associations in longer 

development projects.

• Founding an association
• Association administration

and finances

• Fundraising and funding

• Project planning and
management

• Monitoring and evaluation

• Organisation strategy

EXAMPLES OF HOW WE CAN HELP

OUR TRAINING provide useful 

knowledge and skills for 

association activities. 

THE ASSOCIATION RESOURCE 

LIBRARY on our website contains 

basic information on association 

activities, both in English and in 

Finnish. 
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