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Bibliografia Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan historiaan 
liittyvistä julkaisuista 
Bibliografiaan on koottu Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) historiaa käsitteleviä         
julkaisuja ja julkaisusarjoja. Kyse ei ole ainoastaan historiankirjoituksen luettelosta, sillä tällöin           
se jäisi kovin suppeaksi. Pyrkimyksenä onkin tarjota monipuolisesti tutkimuskirjallisuutta         
aihepiiristä kiinnostuneille. Bibliografia ei sisällä esimerkiksi muita bibliografioita, matrikkeleja,         
sankarivainajien tai taidekokoelmien luetteloita eikä muitakaan luettelon omaisia julkaisuja. Näitä          
voi kuitenkin sisältyä muihin yksittäisiin julkaisuihin ja erityisesti erittelemättömiin sarjojen osiin.           
Sarjoihin on sisällytetty korkeintaan säännöllisesti kerran vuodessa julkaistavia julkaisuja. Sarjat          
eivät siis sisällä tiheämmin julkaistuja opiskelijalehtiä. Kalentereita tai laulukirjoja tai muita           
vastaavia hakuteoksen omaisia julkaisuja ei ole luetteloitu.  

Opinnäytteitä lukuun ottamatta bibliografiassa on pyritty painottamaan historiantutkimusta ja         
muuta historiallista aineistoa, joka saattaisi olla ylioppilaskunnan ja sen jäsenten          
historiantutkimuksen ja harrastamisen kannalta hyödyllistä. Pääasiassa muuta yliopistohistoriaa        
käsitteleviä yksittäisiä julkaisuja, kuten esimerkiksi tieteen, opetuksen tai erinäisten         
yliopistollisten yksikköjen historiaa, bibliografia ei sisällä. 

Bibliografian ensimmäinen laaja versio sisältää yhteensä 400 julkaisua ja julkaisusarjaa. Nämä           
ajoittuvat ajanjaksolle 1843–2019. Version työstämistä varten Helsingin yliopiston        
ylioppilaskunnan historian ystävät ry sai tukea Jenny ja Antti Wihurin rahastolta. Bibliografian            
toteuttaminen ei kuitenkaan olisi ollut mahdollista ilman aiempaa tutkimusta ja tehokkaita           
hakupalveluita.  

Suuri kiitos kuuluu ylioppilaskunnan historiankirjoittajille, Suomen historiallisen bibliografian        1

kokoajille, niin sen painettuun kuin sähköiseen muotoon saattajille, Pieter Dhondtille History of            
Universities -aikakausikirjassa julkaistavan Marc Nelissenin toimittaman yliopistohistoriallisen       2

bibliografian Pohjoismaisen osuuteen 2000-luvulla tehdyistä täydennöksistä, sekä erityisesti        
kirjastojen hakupalveluille, kuten Finnalle ja Kansalliskirjaston Open Data Servicelle, ja          
digitointipalveluille, kuten Doria, joita ilman merkittävä osa bibliografiasta olisi ollut huomattavasti           
vaikeampi koostaa.  

Hyödynnettyihin Marc Nelissenin toimittamaan Publications on University History since 1977          
-bibliografiaan ja Suomen historalliseen bibliografiaan on syytä tutustua, mikäli on kiinnostunut           
suomalaisesta yliopistohistoriasta Helsingin yliopiston opiskelijatoimintaa laajemmin. 

Bibliografian täydentämisestä ilmoitetaan erikseen julkaisutiedoissa. Täydennettävää on       
erityisesti muiden järjestöjen osalta.  

1 Kts. bibliografian tausta: http://www.histseura.fi/suomenhistoriallinenbibliografia.html; elektorinen haku: 
https://blogs.helsinki.fi/scriptaselecta/2015/02/17/historiallinen-bibliografia/ ja 
https://arto.linneanet.fi/histbib.htm. 
2 Kts. Oxford University Press: 
https://global.oup.com/academic/content/series/h/history-of-universities-series-hou/.  
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1. Bibliografian jaottelu 

1.1. Kirjallisuutta 

1.1.1. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan, ylioppilaskunnan 
rakennuksien ja Ylioppilaslehden historia 

1.1.2. Helsingin yliopiston osakuntien historia 

Osakuntien historiaa sisältävistä julkaisusarjoista katso Sarjat (esim. Nyland). Erityisesti         
osakunnat ovat julkaisseet historiaansa osana julkaisusarjoja. Osakuntien julkaisusarjoihin        
kuuluvia teoksia on pyritty olemaan toistamatta tässä listauksessa. Merkittävä osa osakuntien           
kirjoitetusta historian löytyy siis tarkastelemalla sarjoja. 

1.1.3. Muiden Helsingin yliopiston järjestöjen historia 

Katso myös Sarjat. On syytä ottaa huomioon, että monet opiskelijajärjestöt ovat julkaisseet            
historiaansa käsitteleviä kirjoituksia erityisesti lehdissään, jotka eivät sisälly bibliografiaan. 
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1.1.4. HYYn omistamien yritysten ja HYYn kansallisten sekä 
paikallisten yhteistyötahojen historia 

Kattaa HYYn yritysten historian lisäksi vain kansallisten toimijoiden kuten Suomen          
ylioppilaskuntien liiton tai välittömästi HYYn toimintapiirissä vaikuttaneiden alueellisten        
toimijoiden historiaa. Ei sisällä Helsingin yliopiston tai muiden ylioppilaskuntien historiaa. 

1.1.5. Muu HYYn historiaan liittyvä kirjallisuus 

Esimerkiksi henkilö- ja kulttuurihistorian teokset, joilla on yhteys HYYn historiaan. Ei sisällä            
Helsingin yliopiston eikä muiden ylioppilaskuntien historiaa. 

1.2. Sarjat 
Esimerkiksi Helsingin yliopiston osakuntien toistuvasti julkaistut sarjat, joiden yksittäisiä         
numeroita ei ole eritelty. 

1.3. Artikkeleita 
Yleisluontoisempien aikakausikirjojen ja kokoomateoksien artikkeleita, jotka käsittelevät jotenkin        
HYYn historiaa. Ei sisällä lehtiartikkeleita sanomalehdistä tai vastaavista (ml. Ylioppilaslehti ja           
opiskelijajärjestölehdet). Kattaa kuitenkin mahdolliset maininnat yliopiston ulkopuolisissa       
ammatti- ja harrastelehdissä. 

1.4. Opinnäytetöitä 
Eri oppiaineisiin tehtyjä opinnäytteitä liittyen HY:n ylioppilaisiin ja järjestöihin (Turun ajoista           
Helsingin yliopistoon). 

2. Julkaisutiedot 
Julkaisija: Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan historian ystävät ry, 2019–. 

Viittausohje: Harmo, Ahto (toim.). Bibliografia Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan historiaan         
liittyvistä julkaisuista. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan historian ystävät.       
http://hyyhy.fi/bibliografia/. (Viitattu pp.kk.vvvv)  

14.4.2019: Ensimmäinen julkaisun tekijät ja lähteet 

Toimittanut ja koonnut Ahto Harmo. Osittaiset sisältökontribuutiot Ville Eerola (Kirjallisuus ja           
Sarjat), Mikael Lehtonen (Kirjallisuus) ja Niko Lempa (Opinnäytteet).  

Työ toteutettiin vuosina 2017–2019 löyhänä toimikuntatyöskentelynä, jonka ideointiin osallistui         
myös muita kuin edellä mainittuja HYYHY ry:n jäseniä.  

Kiitokset yhteistyöstä: Jari Eerola (HYYn arkistonhoitaja), Susannan Hakkarainen (Helsingin         
yliopistomuseo) ja Tiina Metso (Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan arkistonhoitaja). Lisäksi        
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Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan historian ystävät ry sai bibliografian kokoamistyöhön         
taloudellista tukea Jenny ja Antti Wihurin rahastolta vuonna 2017. 

Bibliografia sisältää yhteensä 400 yksittäistä julkaisua ja julkaisusarjaa. Joitain osin          
samankaltaisia julkaisuja sisältyy esimerkiksi painettuna kirjallisuutena, joka pohjautuu saman         
tekijän opinnäytteeseen. Suurin osa bibliografiasta on koostettu tekemällä hakukone-etsintöjä         
kirjastotitetokannoista ja käymällä läpi eri teoston kirjallisuusluetteloita, minkä lisäksi työssä on           
käytetty lähteinä muita bibliografioita. 

Lähteinä käytetyt bibliografiat (jatkuvat julkaisut): 

Nelissen, Marc (toim.). “Publications on University History since 1977”. Aikakausikirjassa History           
of Universities. Oxford ; New York: Oxford University Press. 

Suomen Historiallinen Bibliografia. Helsinki: Suomen historiallinen seura. 
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Lyhenteet ja nimet 
 
Lyhenne tai 

nimi Viitattu taho 

Agro-forst Svenska Studenters Agro-Forst Förening r.f. vid Helsingfors universitetet 

AKS Akateeminen Karjala-Seura 

AL Ylioppilaskunnan sekakuoro Akateeminen Laulu 

ANKS Akateemisten Naisten Karjala-Seura (ennen vuotta 1938 NYKS) 

ASS Akateeminen sosialistiseura 

Codex Juristklubben Codex, HY:n oikeustieteen opiskelijoiden ruotsinkielinen ainejärjestö 

Dilemma Helsingin yliopiston filosofian opiskelijoiden yhdistys 

Eidos HY:n taidehistorian opiskelijoiden ainejärjestö 

EKY 
Eläinlääketieteellisen korkeakoulun ylioppilaskunta, nyk. Eläinlääketieteen 

kandidaattiyhdistys 

EOL Eteläsuomalaisen Osakunnan Laulajat 

EPO Etelä-Pohjalainen Osakunta 

ESO Eteläsuomalainen osakunta 

EÜS Eesti Üliõpilaste Selts 

Fibula HY:n arkeologian ainejärjestö 

FinnDai HY:n judo-yhdistys 

FKK Farmaciekandidatklubben, Farmaseuttikandidaattiklubi, nyk. YFK 

Geysir Helsingin yliopiston geofysiikan opiskelijoiden järjestö 

Helix HY:n biokemian sekä solu- ja molekyylibiologian ainejärjestö 

HLKS Hammaslääketieteenkandidaattiseura 

HO Hämäläis-Osakunta 

HOAS Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö 

HY Helsingin yliopisto 

HYRMY Helsingin yliopiston raskaan musiikin ystävät 

HYY Helsingin yliopiston ylioppilaskunta 

HYYHY Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan historian ystävät 

Justus Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan Vaasan yksikön ainejärjestö 

Kannu Kts. Kannunvalajat 

Kannunvalajat Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijajärjestö 

KO Karjalainen Osakunta 

Kompleksi Helsingin yliopiston psykologian opiskelijoiden ainejärjestö 

Kronos HY:n historian opiskelijoiden suomenkielinen ainejärjestö 
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KSO Keskisuomalainen Osakunta 

KTTO Helsingin yliopiston kansantaloustieteen opiskelijat 

KyO Kymenlaakson Osakunta 

LiEKe Limeksen Elukuvakerho 

Limes HY:n matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan ainejärjestö (nyk.) 

LKS Lääketieteenkandidaattiseura ry 

MaO Maantieteen opiskelijat 

MDS YFK:n lehti, julkaistu vuodesta 1901 

Metsoforte Keskisuomalaisen Osakunnan kuoro Metsoforte 

Metsämiehet nyk. Metsäylioppilaat 

MF Kts. Metsoforte 

MMYL Maatalous-metsäylioppilaiden liitto ry 

Mythos HY:n uskontotieteilijöiden ainejärjestö 

MYY Ympäristötieteiden opiskelijat MYY 

NN Nylands Nation 

NYKS Naisylioppilaiden Karjala-Seura (vuodesta 1938 ANKS) 

Nyyti 
Opiskelijoiden mielenterveyttä ja opiskelukykyä edistävä valtakunnallinen ja 

yleishyödyllinen yhdistys 

OLL Opiskelijoiden Liikuntaliitto 

OTUS Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs 

OYV Osakuntien yhteisvaltuuskunta 

POAT Pohjalaisten osakuntien aluetutkimustoimikunta 

Polho Poliittisen historian opiskelijat Polho ry 

PPO Pohjois-Pohjalainen Osakunta 

Pykälä HY:n oikeustieteen opiskelijoiden suomenkielinen järjestö 

Sampsa Helsingin yliopiston maatalousylioppilaiden yhdistys 

SatO Satakuntalainen Osakunta 

SavO Savolainen osakunta 

Siula HY:n suomen ja sukukielten opiskelijoiden ainejärjestö 

SKS Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 

SKY Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto 

SLS Svenska Litteratursällskapet i Finland 

SOL Savolaisen osakunnan laulajat 

SONK 
Sosialidemokraattisen Opiskelijanuorison Keskusliitto, nyk. Sosialidemokraattiset 

Opiskelijat 

Spektrum Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden ruotsinkielinen ainejärjestö 

StudOrg StudentOrganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan 
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SvNK Svenska naturvetarklubben r.f. 

Svunken Kts. SvNK 

SYL Suomen ylioppilaskuntien liitto 

Symbioosi Biologian opiskelijoiden ainejärjestö 

Symposion HY:n klassisen filologian ainejärjestö 

Thorax Medicinarklubben Thorax, HY:n lääketieteen opiskelijoiden ruotsinkielinen ainejärjestö 

TKO-äly HY:n tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden ainejärjestö 

TYT Teologian ylioppilaiden tiedekuntayhdistys 

Valkotakit Lääketieteenkandidaattiseuran kamariorkesteri 

WiO Wiipurilainen Osakunta 

WiOL Wiipurilaisen Osakunnan Laulajat 

VN Vasa Nation 

VSO Varsinaissuomalainen Osakunta 

YFK Yliopiston farmasiakunta 

YHTS Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö 

YKY Ylioppilaiden Kristillinen Yhdistys 

YL Ylioppilaskunnan Laulajat 

YRY Ylioppilaiden raittiusyhdistys 

YS Ylioppilaskunnan Soittajat 

ÅA Åbo Akademie 

ÅN Åbo Nation 

ÖFN Östra Finlands Nation 
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