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istorioitsija Olavi Koivukangas täytti 80 vuotta
Pitkäaikainen Siirtolai
suusinstituutin perustaja
ja ex-johtaja Olavi Koi
vukangas täytti 80 vuot
ta 12. marraskuuta 2021.
Hän syntyi äitinsä kotona
Halsualla kun isä Evijär
veltä oli torjumassa itä
rajalla väkivaltaisia maa
hanmuuttajia vuonna 1941.
Talon vanhimpana poi
kana hänet opetettiin lap
sesta lähtien työntekoon.
Olavista tuli ylioppilas
Kokkolassa 1960, jonka
hän suoritti varusmiespal
vel uksen. Syksyllä 1961
jääkärivänrikki lähti Turun
yliopistoon opiskelemaan
historiaa.
Vuonna 1968 Olavi Koi
vukankaalle myönnettiin
Australian National Uni
versityn apuraha väitös
kirjan tekoa varten aiheena
skandinaavinen siirtolai
suus Australiaan. Hän
matkusti vaimonsa kanssa
Australiaan laivalla Af
rikan ympäri tammikuun

1969. Huhtikuussa 1972
valmistui ensimmäisen
suomalaisen tekemä väi
töskirja Australiassa. Paluu
Suomeen tapahtui elokuus
sa 1972 Australiassa syn
tyneen Siru-tyttären kanssa
Uuden-Seelannin, Tahitin,
Havaijin, Kanadan ja Y h
dysvaltojen kautta.
Turun yliopiston histo
rian laitoksella Olavi Koi
vukangas jatkoi Australian
suomalaisten tutkimusta.
Työn ohella hän teki ai
heesta suomalaisen väitös
kirjan v. 1986. Jo Australi
assa Koivukankaalle heräsi
ajatus, että myös Suomessa
tarvittaisiin siirtolaisuuden
tutkimuslaitos. Hän ryhtyi
perustamaan laitosta pro
fessori Vilho Niitemaan
kanssa. Siirtolaisuusins
tituutti avattiin Turussa
1974 ja Olavi Koivukangas
valittiin sen johtajaksi.
Instituutin toiminta
laajeni kansainvälisek
si tutkimuslaitokseksi.

Olavi Koivukangas tuli
amerikansuomalaisille
tutuksi useiden Finn
Fest-vierailujensa aikana.

Peräseinäjoella avattiin
Pohjanmaan aluekeskus
ja myöhemmin Suomen
Siirtolaisuusmuseo, jonka
Maailmanraitille on tuo
tu siirtolaisten rakennuk
sia eri puolilta maailmaa.
Mielenkiintoisin on här
mäläisen rangaistusvanki

Matti Unkurin rakentama
hirsitalo, joka on suurella
vaivalla saatu tuotua Sipe
riasta. Siirtolaisuusmuse
osta on tullut suosittu mat
kailukohde. Peräseinäjoen
hautausmaalla perustettiin
myös Ulkosuomalaisten
muistolehto siirtolaisille,
jotka haluavat viimeisen
lepopaikkansa kotimaan
mullassa.
Toimittuaan 35 vuot
ta Siirtolaisuusinstituutin
johtajana Olavi Koivu
kangas jäi 68-vuotiaana
eläkkeelle. Sen jälkeen
hän perusti siirtolaisuuteen
keskittyvän kustantamon
OK-kirja, joka on jul
kaissut 12 kirjaa. Näistä
niistä puolet hänen itsensä
kirjoittamia. Ensimmäinen
kirja oli "Halaistu sydän"
(2012), joka kertoi Aust
ralian suomalaisista. Seu
raavaksi ilmestyi romaani
"Titanicin kolmas luokka"
(2015). Se kertoo ylihär
mäläisen Panulan perheen

murheellisen tarinan kun
äiti ( 41 v.) ja viisi poikaa
hukkuivat Titanicin mu
kana v. 1912. Isä oli jo
New Yorkissa odottamassa
perhettään.
Koivukankaan viimeisin
kirja on "Koivukangas Sö
derena suku Evijärvellä",
mikä ilmestyi kirjoittajan
80-vuotispäiväksi 12.11.
2021. Kaksi lappalaisia
verottanutta pirkkalaisvel
jestä asettui asumaan ka
laisan järven rannalle. Kylä
sai poikien isän Enakin
mukaan nimen Enaperä,
jota asuttivat Söder-Enan
ja Norr-Enan suvut. Harva
suku Suomessa on asunut
tuhat vuotta samalla pai
kalla. Tilan päärakennus
on siirretty nykyiselle pai
kalle v. 1834 Matti Antin
poika Söderenan toimesta.
Isäntä ei ollut pystyttämäs
sä taloa, sillä hän oli Vaa
san linnassa seurauksena
mahdollisista tappeluista
paikallisena häjynä. Ja

päähäjyn Härmän Antti
Isotalon isoäiti oli Söde
renan sukua ja Iso-Ant
ti kävi Koivukankaalla
tapaamassa serkkujaan.
Syntymäpäiväksi ilmesty
nyt sukukirja on omistettu
tuleville sukupolville tun
nuslauseella " Ellet tiedä
mistä olet lähtöisin, et tie
dä, kuka olet ja minne olet
menossa".
Työn ohella Olavi Koi
vukankaan tärkein harras
tus on ollut urheilu. Hänen
päälajinsa oli moukarin
heitto, jossa hänen ennä
tyksensä on 55 metriä. Ve
teraani urheilussa hänellä
on 30 Suomen mestaruutta,
Euroopan mestaruus ja
kaksi MM-mitalia. Har
rastus jatkuu yhä ja hän
valmentaa nuorempia.
Olavi Koivukangas on
noudattanut filmitähti
Charlie Chaplinin elämän
ohjetta:
"Jos aiot elää vanhaksi,
pitää tehdä työtä."

