Resonanssi ry:n sijoitusohjesääntö
Hyväksytty Resonanssi ry:n yhdistyksen kokouksessa 19.5.2021.

I - Yleisiä määräyksiä
1§ Yhdistyksen hallussa oleva sijoitusvarallisuus tulee sijoittaa luotettavalla ja kannattavalla
tavalla tulevia opiskelijasukupolvia varten.
2§ Sijoitustoiminnan tavoitteena on kerryttää systemaattisesti varallisuutta yhdistyksen
tulevaa toimintaa varten.
3§ Sijoitustoimintaa valvoo yhdistyksen hallitus.
4§ Yhdistyksen hallitus on vastuussa siitä, että sijoitusomaisuus kirjataan oikealla tavalla
osaksi yhdistyksen kirjanpitoa erilliseksi rahastoksi.
5§ Sijoitustoiminnan piirissä oleva sijoitusvarallisuus on pidettävä erillään yhdistyksen
muusta käyttövarallisuudesta erillisten pankkitilien avulla.

II - Sijoitustoimikunta
6§ Sijoitustoiminnasta vastaa yhdistyksen kokouksessa nimitetty sijoitustoimikunta, johon
valitaan vähintään neljä ja enintään kuusi varsinaista jäsentä.
7§ Sijoitustoimikunnan jäsenistä vähintään yhden tulee olla yhdistyksen hallituksen jäsen.
8§ Yhdistys valitsee toimikuntaan valittujen joukosta sijoitustoimikunnan puheenjohtajan,
jolle Resonanssin hallitus myöntää tarpeelliset tilinkäyttöoikeudet. Puheenjohtaja on
velvollinen seuraamaan toimikunnan rahankäyttöä ja sijoitussuunnitelmassa pysymistä.
9§ Sijoitustoimikunta kokoustaa tarvittaessa, ja toimikunnan kokouksen kutsuu koolle
toimikunnan puheenjohtaja.
10§ Sijoitustoimikunnan kokouksissa äänivalta on toimikunnan jäsenillä.
11§ Sijoitustoimikunta on päätösvaltainen, kun toimikunnan kokouksessa on paikalla
vähintään puolet toimikunnan jäsenistä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se esitys,
jota toimikunnan puheenjohtaja on kannattanut, paitsi henkilövaaleissa, joissa ratkaisee arpa.
12§ Sijoitustoimikunta pitää kokouksissaan pöytäkirjaa, jonka se toimittaa hallitukselle
kokouksen jälkeen seuraavaan hallituksen kokoukseen tiedoksi.

13§ Hallitus on velvollinen seuraamaan sijoitusvarallisuuden tilannetta ja puuttumaan
mahdollisiin ongelmakohtiin niitä havaittaessa. Yhdistyksen jäsenille raportoidaan varojen
tilanteesta vähintään syys- ja kevätkokouksissa.
14§ Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeudesta toimikunnan jäsenille päättää Resonanssi ry:n
hallitus yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.
15§ Sijoitustoimikuntaa valittaessa on suositeltavaa, että yksi jäsen jatkaa
sijoitustoimikunnassa seuraavalle toimikaudelle.
16§ Sijoitustoimikunnan jäsen voi erota ilmoittamalla siitä hallitukselle tai pyytämällä eroa
merkittäväksi hallituksen pöytäkirjaan.
17§ Sijoitustoimikunnan jäsenen erotessa tulee yhdistyksen hallituksen etsiä mahdollisimman
pian toimikuntaan uusi jäsen, jos toimikuntaan jää alle neljä jäsentä.
18§ Sijoitustoimikunnan jäsen tai sijoitustoimikunta voidaan erottaa samoin kuin yhdistyksen
hallituksen jäsenen tai yhdistyksen hallituksen erottamisesta yhdistyslaissa säädetään.
19§ Sijoitustoimikunnan toimikausi on kalenterivuosi.

III - Sijoitusten rakenne
20§ Sijoitusten riskitasossa huomioidaan senhetkiselle varallisuudelle haluttu tuotto-odotus ja
sijoituspäätökset tehdään konservatiivisesti, yhdistyksen pääomaa vaalien.
21§ Sijoitustoimikunta esittelee tulevan vuoden alustavan sijoitussuunnitelman
syyskokouksessa.
22§ Pääasialliset sijoituskohteet ovat osake-, korko- ja indeksirahastot.
23§ Sijoituksista noin neljäsosa pyritään allokoimaan ympäristöystävällisiin
sijoituskohteisiin.

IV - Varallisuuden uudelleensijoittaminen ja likvidointi
24§ Sijoitusomaisuuden tuottamasta voitoista vähintään 60 % tulee uudelleensijoittaa
sijoitusstrategian mukaisesti, jotta sijoitetulle varallisuudelle muodostuu riittävästi korkoa
korolle.
25§ Yhdistyksen hallituksen päätöksellä voidaan sijoitusomaisuudesta likvidoida vuoden
aikana enintään 10% osuus vuoden alussa olleesta sijoitusvarallisuudesta yllättäviä tarpeita
varten. Mikäli yhdistys haluaa likvidoida 10 % ylittävän osuuden sijoitusomaisuudesta, on

tämä päätös tehtävä yhdistyksen kokouksessa.
26§ Yhdistyksen hallitus voi päättää yhdistyksen muusta toiminnasta syntyneen varallisuuden
siirtämisestä sijoitusvarallisuuden piiriin. Tällöin sijoitustoimikunta sijoittaa varallisuuden
sijoitussuunnitelman mukaisesti ja varallisuus on likvidoitavissa ainoastaan edellä kuvatuilla
tavoilla.

V - Korkotuoton käyttö
27§ Sijoitusomaisuuden korkotuotosta jäävä uudelleensijoittamaton osuus voidaan käyttää
yhdistyksen hallituksen määrittelemällä tavalla.
28§ Korkotuotto on tarkoitettu käytettäväksi ensisijaisesti avustuksiin, stipendeihin ja muihin
yhdistyksen normaalista toiminnasta poikkeaviin käyttötarkoituksiin, ellei meneillään tai
suunnitelmissa ole suurempaa projektia, johon sijoitusvarallisuutta aiotaan käyttää.
29§ Yhdistyksen hallitus voi nimittää erillisen toimikunnan vastaamaan korkotuottojen
käyttämisestä.

VI - Muuta
30§ Tämän ohjesäännön hyväksyy ja muuttaa yhdistyksen kokous 2/3 äänienemmistöllä.

