
Suomen 
Henkilöstörahastot ry 
5.5.2022  
Y-tunnus: 1946038–1 
Kotipaikka: Helsinki 

Iloisin Terveisin,  
Suomen henkilöstörahastot ry    http://www.henkilostorahastot.fi 

Jäsenkirje nykyisille sekä uusille jäsenille 
Kiitos kaikille osallistujille vuoden 2021 Vaikuttajaklubin Online tapahtumiin! Meillä oli kaksi loistavaa 
tapahtumaa, joissa saimme kaikki paljon hyvää ajankohtaista tietoa aiheesta Henkilöstö sijoittajan fokukseen. 
Puhujat olivat upeita ja tapahtumissa syntyi erittäin hyvää keskustelua. 

Seuraavat Vaikuttajaklubin Online tapahtumat 
• 11.5.2022 klo 10–11 "Suursijoittajien sijoitustrendit vuodelle 2022, osa 2" 

Käy ilmoittautumassa mukaan tapahtumiin täältä: http://www.henkilostorahastot.fi/tapahtumat 

Suomen henkilöstörahastot ry  
on henkilöstörahastojen etujärjestö, joka edustaa suomalaisia henkilöstörahastoja. Annamme lausuntoja eri 
viranomaisille sekä julkisuuteen rahastoja koskevista asioista. Lisäksi toimimme neuvonantajana kaikissa rahastoja 
koskevissa asioissa ja teemme aktiivisesti työtä henkilöstön palkitsemismuotojen tunnettuuden lisäämiseksi. 

Tuleville jäsenille! 
Henkilöstörahastoyhdistykseen voivat liittyä kaikki suomalaiset henkilöstörahastot. Liittyminen on helppoa. Voit 
liittää oman henkilöstörahastosi jäseneksi laittamalla siitä meille viestiä sivuston kautta 
http://www.henkilostorahastot.fi/ota-yhteytta 

Jäsenenä saat mm. osallistua meidän sekä yhteistyötahojemme järjestämiin maksuttomiin tiedotus- ja 
valmennustapahtumiin. Lisäksi pääset keskustelemaan ja verkostoitumaan muiden rahastojen edustajien sekä 
alan asiantuntijoiden kanssa. 

Meidän jäsensivuiltamme: http://www.henkilostorahastot.fi/, saat ajankohtaista tietoa rahastoinnista, tämän 
hetken trendeistä ja ilmiöistä sekä voit lukea yhteistyökumppaniemme näkemyksistä ja ajatuksista rahastointiin 
liittyen. 

Vuosikokous 
Pidetään 30.5.2022 klo 17.30, paikka Helsingissä tarkentuu lähiaikoina.  

Jäsenmaksut  
Jäsenmaksu tulee olla maksettuna ennen kevään vuosikokousta, joka sääntöjen mukaan pidetään viimeistään 
toukokuussa. 

Jäsenmaksumme on sidottu jäseneksi liittyvän henkilöstörahaston kokoon. 

• 100 jäsentä tai alle jäsenmaksu 50 € / vuosi (alv 0 %)  
• 101-500 jäsentä jäsenmaksu 100 € / vuosi (alv 0 %)  
• 501-1.000 jäsentä jäsenmaksu 200 € / vuosi (alv 0 %)  
• 1.001-5.000 jäsentä jäsenmaksu 300 € / vuosi (alv 0 %)  
• 5.001- jäsentä jäsenmaksu 400 € / vuosi (alv 0 %) 

Jäsenmaksun maksaminen 
Nykyisiä jäseniä pyydämme ystävällisesti suorittamaan jäsenmaksun tilille FI52 8000 1670 3882 31, DABAFIHH 

Uudet jäsenet, lisäättehän yhteystietonne maksunne lisätietokenttään. Olemme uusiin jäseniin yhteydessä. 
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