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Suomen viimeinen tutkimusmatkailija?
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OLAVI KOIVUKANGAS 80 VUOTTA
– Talon vanhimpana poikana minut opetettiin lapsesta lähtien työntekoon ja ohjaamaan myös nuorempia veljiäni maa- ja metsätöissä. Lapsuutta leikkeineen en
tuntenut.
– Syyskuussa 1947 minut otettiin päiväksi pois koulusta luomaan ruumenia puimakoneen alta. Puimakonetta pyöritti maamoottori, ja vetohihna oli siinä lähellä.
Kokeilin sen pyörimistä kädellä, ja vasen käsi pyörähti ympäri niin, että luu meni
poikki.
– Makasin sairaalan sängyssä kuukauden, ja kun pääsin pois, jouduin toisen kerran elämässäni opettelemaan kävelemään. Mutta käsi parani hyvin.

Näin muistelee Olavi Koivukangas, joka täytti marraskuun alussa 80 vuotta.
– Menin syksyllä1961 Turun yliopistoon pääsykokeisiin. Siihen aikaan vaihtoehtoina olivat vain Helsingin ja Turun yliopistot. Ajattelin, että Turussa pärjäävät
tyhmemmätkin, kun kaikki viisaat menevät Helsinkiin. Toiseksi ajattelin, että Turussa olisi helpompi saada vuokra-asunto.
– Oli jo suunniteltu, että minut valitaan Vetelin oppikouluun historian opettajaksi.
– Suunnitelmat muuttuivat, kun Australian viimeinen suomalainen merimiespappi Urpo Kokkonen palasi Suomeen 1967 ja kertoi, että ANU (Australian National University) Canberrassa etsii pohjoismaista väitöskirjan tekijää kirjoittamaan skandinaavisesta siirtolaisuudesta Australiaan. Valinta kohdistui minuun,
luultavasti siksi, että olin tehnyt pro gradu -työni amerikansuomalaisten suhtautumisesta Suomeen toisen maailmansodan aikana.
– Väitöskirjan tekijälle myönnettiin aluksi kolmen vuoden apuraha, johon voisi
saada pidennystä tarpeen mukaan. Perheelle oli ilmainen matka Suomesta joko

lentokoneella tai laivalla. Yliopisto maksoi myös asunnon sekä muut kulut Australiassa.
– Päätimme matkustaa Australiaan laivalla. Yksi syy oli se, että halusin opiskella
englannin kieltä ja brittiläistä kulttuuria
– Aloitin Canberrassa helmikuussa 1969. Vaimoni Pirjo sai hyväksytyksi Suomen tutkintonsa ja aloitti kouluhammaslääkärinä Canberrassa. Matkustin ympäri
Australiaa tutkimassa arkistoja ja haastattelemassa vanhoja siirtolaisia. Pitkiä päiviä tehden tutkimus sujui hyvin, ja keväällä 1972 valmistui ensimmäisen suomalaisen tekemä väitöskirja Australiassa. Opintojen ohjaaja, professori Charles Price
lausui: ”Olavi, olet ollut kunniaksi kotimaallesi.”

Siirtolaisuusinstituutti

Olavin merkittävä aikaansaannos Suomessa oli Siirtolaisuusinstituutin perustaminen.
– Suomessa oli tiedontarve koskien siirtolaisuutta ja sen syitä. Niinpä tuli mieleeni, että historianlaitoksen yhteyteen voisi syntyä samanlainen tutkimuslaitos,
joissa olin ollut Australiassa. Siellä opintojen loppuvaiheessa näin amerikkalaisessa lehdessä tekstin: ”Ellet saa työpaikkaa, ehkä voisit perustaa sellaisen.”
– Hanke ei alussa edistynyt, mutta nytkähti lopulta liikkeelle, kun alettiin ymmärtää idean merkittävyys.
– Tärkein oli käyntini opetusministeriössä, jossa kansainvälisen osaston päällikkö Kalervo Siikala oli myönteinen ja sanoi: ”Perusta sinä instituutti, ja minä järjestän sille valtion avustuksen.”
– Kun opetusministeriö oli luvannut johtajan ja toimistosihteerin palkkauksen,
voitiin 1974 Turun yliopistossa perustaa Siirtolaisuusinstituutti-säätiö. Mukana
olivat kaikki Suomen yliopistot, kolme ministeriötä sekä siirtolaisuudesta kiinnostuneita yhteisöjä, kuten Väestöliitto ja Suomi-Seura, kaikkiaan 23 organisaatiota.
Siirtolaisuusinstituutti aloitti toimintansa 1.8.1974.
– Opetusministeriö rahoitti Siirtolaisrekisterin perustamisen 1988, ja tiedostossa on yli miljoona siirtolaistamme.

Matkoja ja kirjoja

– Tein kolmen kuukauden tutkimusmatkan Australiaan 1980. Kirja Sea, Gold
and Sugarcane – Finns in Australia 1851–1947 valmistui 1986.
– Ja matkoja riitti. Vuonna1988 kävin kaksi kertaa Australiassa, kun vietettiin
eurooppalaisen Australian 200-vuotisjuhlaa. Suomen Akatemian apurahalla tein
1991-92 vaimoni kanssa opintomatkan Uuteen-Seelantiin ja Australiaan. Kirjoitin
teoksen Uuden-Seelannin suomalaisten historiasta, joka valmistui 1996.
– Jäin eläkkeelle 68-vuotiaana vuoden 2010 alussa palveltuani Siirtolaisuusinstituuttia 35 vuotta ja viisi kuukautta. Minulla oli pieni työhuone instituutissa, ja
aloin kirjoittamaan kirjaa australiansuomalaisista. Halkaistu sydän valmistui
2012, ja julkaisin sen perustamani kustantamon OK-Kirjan toimesta. Siinä on

vuosikymmenten aikana siirtolaisista Australiassa kerättyä tietoa. Tapasin siellä
mm. lapsena Matti Kurikan ihanneyhteiskuntaan 1899 menneen naisen, jääkäriluutnantti Nestori Karhulan Lohtajalta sekä vuoden 1918 punavangin, joka väärillä papereilla oli päässyt Australiaan. Lisäksi olen julkaissut muiden kirjoittamia
siirtolaiskirjoja.
– Käytännössä en ole vielä ehtinyt eläkkeelle. Olen noudattanut filmitähti Charlie Chaplinin elämänohjetta: ”Jos aikoo elää vanhaksi pitää tehdä töitä.”

Suomi-Australia -seura ja Siirtolaisuusmuseo

– Palattuani Australiasta keskustelin usein Suomi-Seuran edustajien Jorma Pohjanpalon ja Tauri Aaltion kanssa siitä, miksi Suomessa ei ole Suomi-Australia -seuraa. Lopputulos oli, että perustamistilaisuus pidettiin 1986 Turussa ja minut valittiin puheenjohtajaksi.
– Projekti Siirtolaisuusmuseon perustamiseksi Peräseinäjoelle käynnistyi 1999.
Onnistuimme myöhemmin saamaan sinne mm. Australiasta peltisen sokerihakkaajien asuinrakennuksen, jonka Inghamin suomalaiset purkivat ja lähettivät Suomeen.

Ja sitten Siperia opetti...

– Olen kiertänyt maapallon niin monta kertaa, että en tiedä lukumäärää. Olen
ollut Australian erämaissa ja viidakoissa suomalaisten jalanjäljillä, Etelä-Afrikassa,
Etelä-Amerikan suomalaiskeskuksissa, Alaskan hylätyssä Venäjän tasavallan aikaisessa suomalaiskylässä.
– Jännittävin oli kuitenkin Siperiaan 2006 tehty matka, jonka tarkoitus oli löytää
Siirtolaisuusmuseolle suomalaisen rangaistusvangin tekemä rakennus. Olenkin
sanonut, että minä olen viimeisiä elossa olevia suomalaisia tutkimusmatkailijoita.
– Matkustin Siperiaan yhdessä 20 muun asiasta kiinnostuneen kanssa etsimään
ylihärmäläisen rangaistusvanki Matti Unkurin 1800-luvulla rakentamaa taloa. Jo
matka sinne oli tuskallinen. Lensimme Omskiin ja vuokrasimme sieltä linja-auton,
jolla lähdimme ajamaan kohti Finyn kylää 350 km Omskista pohjoiseen. Vettä satoi
koko ajan ja ilma oli kylmä. Liejuisella tiellä bussi ei päässyt eteenpäin. Avuksi saatiin armeijan kuusiveto-kuorma-auto, jonka lavalle sullouduimme. Silloin ymmärsin, miksi Napoleon ja Hitler eivät onnistuneet valloittamaan Venäjää.
– Kun pohjoisessa Siperiassa ei ollut motelleja, jouduimme yöpymään venäläisissä maalaistaloissa. Naisille oli vuode, mutta miehet joutuivat nukkumaan lattialla kaksi yötä vain mantteli tyynynä. En ole koskaan palellut enempää kuin heinäkuussa Siperiassa. Tosin yöpymispaikassa oli sauna, jonka lämmitimme armeijan
kuorma-autoa odottaessamme. Pohjanmaalla tunnetulla vanhalla sanonnalla
”Kyllä Siperia opettaa” on katetta.
– Matti Unkurin talo löytyi huonossa kunnossa. Paikallinen viranomainen lupasi
talon meille, jos saamme luvan viedä se Suomeen. Siitä alkoi pitkä byrokratia. Tuskin se olisi tuottanut tulosta, mutta sitten Omskissa asuvat Matti Unkurin

jälkeläiset, isä ja poika, lupasivat purkaa sen ja lähettää Suomeen, jos minä hankin
rahoituksen.
– Näin tapahtui, mutta kesti useita vuosia saada hirret ja esineet Suomeen, mikä
tapahtui syksyllä 2009. Talo kunnostettiin alkuperäiseen asuun, ja avajaiset pidettiin siirtolaisjuhlassa heinäkuussa 2013. Tilaisuudessa avasin Siperiasta kuusi
vuotta aikaisemmin ostamani vodkapullon ja tarjosin sisällön kutsuvieraille. Matti
Unkurin talo on Maailmanraitin mielenkiintoisin kohde ja tuoksuu vieläkin Siperialle.
– Vuonna 1996 Australian valtio myönsi minulle ´Order of Australia´ -arvon tunnustuksena työstäni Australian ja Suomen ystävyyden ja kulttuurisuhteiden kehittämisessä. Kauniiden kunniamerkkien lisäksi olisi oikeus käyttää nimeni perässä
kirjaimia AM, mikä tarkoittaa Australia Medal. Tämä oli ensimmäinen Order of
Australia Suomeen. Myöhemmin sen sai presidentti Martti Ahtisaari, kun hän oli
saanut vapautuksen kahdelle australialaiselle lehtimiehelle Kosovon sodan aikana.
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