
YHDISTYSNEUVONTA auttaa pienissä 

ja suurissa yhdistystoiminnan ongelmissa, 

kysymyksissä ja kehittämisprojekteissa.

OTA YHTEYTTÄ!
jarjestohautomo@pakolaisapu.fi 

facebook.com/jarjestohautomo

www.jarjestohautomo.fi

Tarjoamme maksutonta tukea yhdistystoimijoille ja muille aktiivisille 

kansalaisille. Olemme erikoistuneet monikulttuurisiin, maahan muuttaneiden 

perustamiin ja etnisten vähemmistöjen yhdistyksiin.

 

Monikulttuurisen ja vaikuttavan 
kansalaisyhteiskunnan vahvistaja

JÄRJESTÖHAUTOMO

PALVELUMME

• Yhdistyksen perustaminen

• Yhdistyshallinto ja -talous

• Varainhankinta ja rahoitus 

• Hankesuunnittelu ja -hallinto

• Seuranta ja arviointi 

• Yhdistyksen strategia 

MISSÄ ASIOISSA JÄRJESTÖHAUTOMO TUKEE?

YHDISTYSTIETOPANKISTA verkkosivuiltamme löytyy perustietoa 

yhdistystoiminnasta suomeksi ja englanniksi. 

KOULUTUKSEMME tarjoavat 

hyödyllisiä tietoja ja taitoja liittyen 

yhdistystoimintaan. 
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[Anna henkilö- ja organisaatiotiedot Asetukset > Henkilöllisyys-valintaikkunasta.]
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