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Professor Esko Koivusalo suri Helsingis
12. jaanuaril pärast pikka rasket hai-
gust. Ta oli sündinud Lõuna-Pohjan-
maal Seinäjoel. Pärast keskhariduse

omandamist õppis Helsingi Ülikoolis,
peaaineks soome keel. Koivusalo töötas
soome keele lektorina Berliinis (Freie
Universität) ning Soomes mitmel ameti-
kohal: aastail 1962–1974 Tänapäeva
soome keele instituudis (Nykysuomen
laitos), 1974–1976 Sõnaraamatu Siht-
asutuses (Sanakirjasäätiö) ja aastast
1976 oli ta Kodumaa Keelte Uurimis-
keskuse keeleosakonna (Kielitoimisto)
juhataja. Esko Koivusalo tegeles nii
keelekorralduse kui ka oskuskeelega,
oli osaline ainestiku kogumises, sõna-
raamatute koostamises ja väljaandmi-
ses. Oma tööalaste teenete eest sai ta
2001. aastal professoriks.

Keel ja keeleasjad olid Esko Koivusa-
lole nii töö kui ka hobi. Ta oskas kirju-
tada paeluvalt ja üldarusaadavalt, esi-
nes sageli raadios keelesaadetes, oli
ajakirja Duodecim kauaaegne keeletoi-
metaja, mille eest talle omistati arsti-
teaduste audoktori tiitel. Kirjanduse
valdkonnas huvitasid teda eriti aime-
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raamatud: ta oli neist mitme keele-
toimetaja. Valik 1980. aastate keeleala-
seid kirjutisi ilmus 1997. aastal kogumi-
kus „Kielen aika”. 1994. aastal algatas
Esko Koivusalo kultuuriajakirja Hii-
denkivi väljaandmise ning oli aastail
1994–1996 selle peatoimetaja (koos
Heikki Ylikangasega). Ajakirja toime-
tus sai 1995. aastal riikliku preemia
teaduse populariseerimise eest.

Esko Koivusalo peatoimetamisel
ilmus 1985. aastal soome vana kirja-
keele sõnaraamatu 1. köide („Vanhan
kirjasuomen sanakirja”), ta oli ka sõna-
raamatu koostamisjuhendi (1977)
autor. Koivusalo toimetas trükki vana
kirjakeele mälestisi („Kuningas Kristo-
ferin maanlaki 1442”), osales Agricola
sõnaloendi „Index Agricolaensis” koosta-
misel ja oli selle peatoimetaja (ilmunud
1987). 1988 ilmus raamat „Mikael Agri-
colan kieli”. 

Aastail 19822001 oli Koivusalo Alf-
red Kordelini sihtasutuse tegevjuht. Ta
aitas kaasa suurte kultuuriprojektide,
muuhulgas rahvusbibliograafia eden-
damisele. Koivusalo suurendas märga-
tavalt sihtasutuse koostööpartnerite
ringi, mis kindlustas sihtasutuse raha-
list seisu. Töö viis ta äriettevõtete juha-
tusse (WSOY, Sanoma, Yhtyneet Kuva-
lehdet), kus ta osales nii meediaettevõt-

teid kui ka kirjastusi puudutavate
pikaajaliste otsuste tegemisel.

Eesti ja eestlastega sidus Esko Koi-
vusalot pikaajaline koostöö ja sõprus.
Tema initsiatiivil asutati 1994. aastal
Kordelini sihtasutuse juurde eesti all-
fond, mis on kord aastas jaganud sti-
pendiume Eestis tegutsevaile eesti ja
lähisugulaskeelte uurijaile ning soome
kirjanduse eesti keelde tõlkijaile. Esko
Koivusalo korraldas suuri asju, jäädes
ise tagaplaanile. Ta toetas EÜS-i maja
renoveerimist ja ilmselt seisis ka Korde-
lini sihtasutuselt saadud annetuse
taga. Kordelini sihtasutuse toel remon-
diti ja sisustati Tartu Ülikooli soome
keele lektoraadi uued ruumid, mis ava-
ti peahoones 1999. aastal. Kordelini
fond toetas Valdek Palli „Idamurde
sõnastiku” ja „Eesti keele seletussõna-
raamatu” 2. köite 4. vihiku väljaand-
mist. Seda loetelu võiks jätkata.

Eesti Vabariik on tunnustanud Esko
Koivusalo teeneid Maarjamaa Risti IV
klassi teenetemärgiga.

Igaühel on Esko Koivusaloga seotud
omad mälestused. Tema tehtu ei kustu
tegija lahkumisega, vaid kestab veel
kaua, ka siis, kui tegija nime enam ei
teatagi.
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