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Olavi Koivukangas Turun Kirjamessuilla.

Olavi Koivukangas täytti 80 vuotta 12.11.2021.
Juhlan kunniaksi ilmestyi hänen kirjoittamansa sukutarina, joka julkistettiin Koivukankaan vanhassa sukutalossa. Olavi Koivukangas on sukutilan 15. isäntä. Takakannessa sanotaan hyvin koivukangasmaisesti, että kirja
on omistettu tuleville sukupolville. ”Ellet tiedä, mistä olet lähtöisin, et tiedä kuka olet ja
minne olet menossa”

www.ok-kirja.fi
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Siirtolaisten asialla
Pohjalainen sukutarina nyt luettavissa
Häjyjen jälkeläinen Olavi Koivukangas on nykyään kirjailija ja kustantaja
mutta hänet tunnetaan ja muistetaan Siirtolaisinstituutin perustajana ja
pitkäaikaisena johtajana. Nyt tapaamme harvinaislaatuisen miehen!
Teksti: Ali Kinnunen

O

lavi Koivukangas on vahvimpia ja erikoislaatuisimpia miehiä, joita olen
koskaan tavannut. Hän ei esimerkiksi ujostele sanoa, että on häjyjen sukua, vaan kertoo että pitääkseen kuuman verensä kurissa hän on melkein koko ikänsä harrastanut moukarinheittoa. Siinä sitä on nykyajan miehenvastusta turvallisessa muodossa.
Kilpailu-ura muuten jatkuu!
Hieman minua kouraisi sydänalasta, kun luin
juuri ilmestyneestä sukutarinasta, että Olavi on
varannut itselleen ja vaimolleen hautapaikat
sukunsa hautausmaalta. Hän on suunnitellut
alaueelle upean hautamuistomerkin, jonka jalustana on Karjalan punainen marmori ja päällä
mustasta spektroliitistä tehty maapallo kuvaamaan siirtolaisuutta. Samanlainen muistomerkki on myös Olavin ja hänen vaimonsa haudalla.
Se paljastettiin 2016, kun oli kulunut 100 vuotta Olavin isän ja äidin syntymästä. Muistomerkkiin on kaiverrettu valmiiksi nimet, ainoastaan
päivämäärät puuttuvat!
Olavi Koivukangas on tottunut nopeisiin ratkaisuihin. Hän oli vielä nuori aviomies, kun hän
sai tiedon että Australiassa etsittiin hyvää pohjoismaista ihmistä tekemään väitöskirjaa siirtolaisuudesta. Hän kävi kielikokeissa ja tuli valituksi, omasta mielestään ehkä siksi että hän
oli tehnyt pro gradunsa amerikansuomalaisten
suhtautumisesta Suomeen toisen maailmansodan aikana. Ja niin nuoripari matkusti Sydneyhin laivalla kieltä ja brittiläistä kulttuuria oppiakseen.
Väitöskirja syntyi melkein ennätysajassa ja
kolmen ja puolen vuoden kuluttua pariskunta
saattoi palata kotiin tuomisinaan muun muassa hieno urheiluauto, joka oli ostettu hammaslääkärivaimon ansioilla. Myös perhe oli kasva-

nut tyttärellä.
Olavi pääsi professori Niitemaan assistentiksi
Turun yliopistoon. Mieli teki omaa virkaa, mutta sitä ei tahtonut löytyä. Työpaikka piti luoda!
Näin syntyi Siirtolaisinstituutti, jossa mukana
olivat kaikki maamme yliopistot, kolme ministeriötä sekä monia yhteistöjä kuten Väestöliitto ja Suomi-Seura, kaikkiaan 23 organisaatiota.
Australiassa tehty väitöskirja tuntui joidenkin
mielestä hieman erikoiselta ja niinpä pohjalainen veri kuohahti sen verran, että Olavi päätti
väitellä myös Suomessa. Hän lienee vieläkin ainoa suomalainen, jolla on väitöskirja Suomesta
ja Australiasta.
Olavi palveli Siirtolaisinstituuttia 35 vuotta ja
viisi kuukautta ja tuli tunnetuksi kautta maailman. Matkustelua oli paljon ja seikkailuja jos
jonkinmoisia, mutta kaikesta selvittiin. Erityisen hyvin tämä pohjalainen muistetaan Turussa, jossa hän vieläkin asuu talvisin. Kesät menevät pääasiassa sukutilalla, joka on nykyisin hänen omistuksessaan.
Moni asia on muuttunut, mutta jotkin asiat
ovat pysyneet kuten avioliitto Pirjon kanssa ja
siirtolaisuuskipinä, joka on huomattu myös kotimaamme ulkopuolella. Hän on toinen suomalainen, joka saa käyttää nimensä perässä kirjaimia AM, Australia Medal. Toinen on presidentti Martti Ahtisaari. Vuodesta 2002 lähtien hän
on saanut käyttää myös professorin arvonimeä,
sen myönsi presidentti Tarja Halonen.
Olavi Koivukangas on ollut eläkkeellä 11 vuotta. Hänen ei ole koskaan tarvinnut miettiä, mitähän sitä oikein tekisi. Sukutilan kunnostaminen on vienyt oman aikansa mutta vähintään
yhtä rakas harrastus on ollut kirjoittaminen.
Seuraavilla sivuilla esitellään Koivukankaan kustantamia tai kirjoittamia kirjoja.
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