
Hämäläisten ylioppilassäätiön värikäs 50-vuotinen historia yksiin kansiin 

Keskeisellä paikalla Kampissa olevan Hämäläisten talon omistaja ja isännöijä Hämäläisten 

ylioppilassäätiö juhlii tänä keväänä 50-vuotista taivaltaan. Aiemmin näkyvänä Kampin 

maamerkkinä tunnettu Hämäläisten talo tunnetaan myös vuokralaisistaan. Näistä ehkä kuuluisin 

on maineikas Tavastia-klubi, joka on samalla talon nykyisistä vuokralaisista pitkäaikaisin. Sitä 

vastoin itse vuokraisäntä on jäänyt suurelle yleisölle vieraammaksi. Samoin se, että Hämäläisten 

talon isäntä on vuosikymmeniensä aikana rakentanut Helsinkiin asuntoja sadoille 

korkeakouluopiskelijoille. Puute on kuitenkin helppo korjata, sillä säätiö juhlistaa pyöreitä 

vuosikymmeniään julkaisemalla ensimmäistä kertaa koko historiansa Seppo Tammisen ja Jemina 

Sohlstén-Nederströmin kirjoittamana. 

Hämäläisten ylioppilassäätiön säädekirja allekirjoitettiin 6.4.1962, jolloin Helsingin yliopiston 

Hämäläis-Osakunnan omistukseen jälleen kokonaisuudessaan palannut Hämäläisten talo siirrettiin 

perustettavan ylioppilassäätiön hallintaan. Keskeisinä säätiöhankkeen toimeenpanijoina olivat 

yhteiskunnallisestikin merkittävät herrat, L.A.Puntila ja Esko Rekola. Hämäläisten ylioppilassäätiön 

tarkoitukseksi määriteltiin ”Helsingin yliopistossa opiskelevien hämäläisten ylioppilaitten ja nuorten 

tieteenharjoittajien opintojen, tutkimustyön ja aatteellisen toiminnan ja sosiaalisten olojen 

kehittäminen ja turvaaminen”. Epävirallisemmin säätiön perustamisen taustalla oli myös halu 

turvata Osakunnan omaisuus opiskelijoiden mahdollisesti lyhytjänteiseltä päätöksenteolta. 

Alkuperäinen – virallinen – toiminta-ajatus on kantanut ylioppilassäätiötä koko toiminnan ajan. 

Vuosikymmeniin on mahtunut sekä värikkäitä vaiheita aina varojen kavalluksesta ja 

ylioppilasmaailman politisoitumisesta aiheutuneista kiistoista taloudellisiin laskukausiin kuin vahvan 

kasvun aikoja rakennusprojekteineen ja toiminnan laajentumisineen. Tänä päivänä Hämäläisten 

ylioppilassäätiö on paitsi merkittävän ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kiinteistön isäntä, myös 

ennen kaikkea opiskelijoiden tuki ja turva.  

Hämäläisten ylioppilassäätiö tukee nykyään opiskelijoita tarjoamalla satoja kohtuuhintaisia 

opiskelija-asuntoja, jakamalla opintoja tukevia stipendejä, ylläpitämällä opiskelijakirjastoa sekä 

opiskelijalounaita tarjoavaa ravintolaa sekä tukemalla merkittävästi Helsingin yliopiston Hämäläis-

Osakunnan toimintaa – ja sitä kautta opiskelijoiden harrastusmahdollisuuksia sekä sosiaalista 

hyvinvointia. 

Hämäläisten ylioppilassäätiön historiateos julkistetaan virallisesti juhlavuoden pääjuhlassa 

30.3.2012. Teokseen ja sitä kautta ylioppilassäätiöön voi kuitenkin tutustua säätiön kotisivuilla 

www.hys.net/historia (salasana hys50). Lähetämme mielellämme myös arvostelukappaleen 

pyydettäessä. Olemme myös mielellämme käytettävissämme, mikäli haluatte tietoja säätiöstä tai 

sen historiasta. 
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