IN MEMORIAM Jopi Harri, 1967- 2022
Suomen Wagner-seuran (perustettu 1991) pitkäaikainen jäsen Jopi Harri menehtyi äkilliseen
sairauskohtaukseen Turussa 12.1.2022 54 vuoden ikäisenä. Tämä oli järkyttävä uutinen meille kaikille
Jopin ystäville.
Jopi Harri kuului kauan Suomen Wagner-seuran aktiivijäseniin. Hän liittyi jäseneksi jo 1.1.1995.

Jopi Harri, Oslon vanhassa oopperatalossa
Lohengrin-esityksessä 12.2.2002. Taustalla
Kirsten Flagstadin iso patsas.
Jopilla oli tärkeä rooli, kun seura noina vuosina voimakkaasti kasvoi, ja hän toimi seuran hallituksessa
1999-2006, josta sihteerinä 1999-2001,ja jäsensihteerinä 2002-2003. Hän hoiti suurella tarkkuudella
koko ajan kasvavaa jäsenrekisteriä. Jopi toimi seuran Bayreuth-stipenditoimikunnassa 1999-2006, josta
puheenjohtajana 2003-2006. Vuonna 1996 perustetussa Turun ohjelmatoimikunnassa Jopi toimi alusta
asti kymmenkunta vuotta.
Jopin hieno ura seurassamme alkoi siitä, kun seura oli
menossa Turusta Helsinkiin 24.3.1995 kuuntelemaan Leif
Segerstamin johtamaa lyhennettyä konsertante-esitystä
Wagnerin Mestarilaulajat-oopperasta. Emme olleet
aikaisemmin tavanneet ja juttelin hänen kanssaan
menomatkalla bussissa. Hän sanoi että jonkun pitäisi
kirjoittaa arvostelu konsertista, johon olimme menossa.
Taisin sanoa, että juu sehän voisi olla hyvä idea, mutta en
ollut tullut ajatelleeksi tätä etukäteen ja nyt on ehkä
myöhäistä herätä, mutta sinähän voisit nuorena reippaana
miehenä kirjoittaa. Mietittyään pari sekuntia hän sanoi että
miksei, kyllä hän voisi kirjoittaa. Siitä alkoi Jopin pitkä ura
arvostelijana seuramme jäsenjulkaisussa. Tässä vieressä
ote Jopin tekemästä hienosta arvostelusta. Sujuva
kielenkäyttö oli hänellä alusta asti hallinnassa.

Jopilla oli ratkaiseva rooli kun Suomen Wagner -seura aloitti Wagner-kirjojen kustantamisen. Hän taittoi
ensimmäisen, Uolevi Karrakosken kääntämän ja seuran kustantaman (1999) australialaisen Peter
Bassettin kirjan Uuden vuosituhannen Ring – Opas Wagnerin Nibelungin sormus. Tästä kirjasta on
tullut ylivoimaisesti eniten myyty seuran kustantamista kirjoista, ja siitä onkin otettu jo neljä painosta.
Seuraava kirja, jonka seura kustansi, oli kansainvälisesti kuuluisan brittiläisen Wagner-tutkijan Barry
Millingtonin Richard Wagner – Elämä ja teokset (2003), jonka Jopi sekä käänsi että taittoi. Toimin itse
kirjan toimittajana, ja kirjan painokuntoon saaminen kesti meiltä huomattavasti kauemmin kuin oltiin
alun perin ajateltu. Ponnistukset kirjan kanssa taisi veloittaa sekä Jopin että omaa terveyttäni. Jopille
suuri kiitos että kirja saatiin lopulta painokuntoon.
Jopi piti lukuisia luentoja Wagnerin
oopperoista Turun jäsentilaisuuksissa,
ensimmäinen niistä oli FYSIN tiloissa,
Puutorilla ja aiheena oli Lentävä Hollantilainen
13.5.1998.*) Seuran jäsenmatkoilla Jopi oli
usein mukana – sekä koti- että ulkomailla – ja
hän piti usein bussissa suosittuja alustuksia
liittyen oopperaesityksiin, joita olimme
menossa katsomaan. Ensimmäinen Jopin
meille pitämä bussiluento taisi olla Ruotsin
Karlstadin matkalla lokakuussa 1998, jolloin
seura kävi katsomassa Vermlannin
oopperassa Wagnerin Valkyyrian. Matkat
olivat usein loppuunmyytyjä ja tälle matkalle
osallistui 46 henkilöä.
Jopilla oli kaunis lyyrinen tenoriääni ja lauloi
Turun konservatorion produktioissa monta
pääosaa. Erityisesti muistan häntä Mozartin
Cosi fan tutten Ferrandona, jonka humoristisen
ja oivaltavan ohjauksen oli turkulaisille tehnyt
Ville Saukkonen,.Saukkoselle seuramme
myönsikin ensimmäisenä ”ei-laulajalle”
Bayreuth.stipendin vuonna 2000.
Jopi lauloi seuran vuosijuhlissa Turussa 2001
Wagnerin liedin Die beiden Grandieren.
Jopi oli 11-vuotiaasta alkaen Ortoksisen kirkon jäsen ja on
niissä piireissä tunnettu laajasti kirkkolaulajana, säveltäjänä,
sovittajana, kirkkomusiikin tutkijana ja aktiivisena
ortodoksina.
Jumalanpalvelukset ja erityisesti niiden musiikillinen, soiva
sisältö olivat Jopin musiikillinen elämäntyö ja suuri rakkaus.
Kuva: Markus Hänninen

Tästä voit lukea lisää Ortodoksikirkon 14.1.2022 julkaiseman Jyri Luonilan muistokirjoituksen Jopista:
https://ort.fi/uutishuone/2022-01-14/jopi-harri-memoriam?
fbclid=IwAR1Ze4yCeOy9QqZkHMQLpFPdykeesaw1W4dXT3FjyFnWXCMetf_1lZMuCWg

Kuvassa Jopi Harri ja Peter Häggblom pohtimassa juuri näkemäänsä Mariinskin Siegfried-esitystä
21.10.2017 Pietarin Ambassador hotellin baarissa.
Viimeisen kerran kun tapasin Jopin oli kun hän oli mukana seuran Pietarin jäsenmatkalla
lokakuussa 2017, jossa nähtiin neljänä peräkkäisenä iltana Wagnerin Ring-tetralogia. Tapansa mukaan
Jopi käytti päivät museoissa ja arkistoissa keräämässä tieteellistä aineistoa omiin tutkimustöihinsä.
Jopilla oli hieno akateeminen ura. Hän kirjoittautui Turun yliopistoon valmistuttuaan ylioppilaaksi
Tuureporin lukiosta 1986 ja valmistui musiikkitieteestä maisteriksi vuonna 1997. Musiikkitieteen
oppiaineessa Jopi toimi myös opettajana. Jatko-opinnoissa Jopi suuntautui selkeästi kirkkomusiikin
tutkimukseen. Lisensiaatintutkielma vuodelta 2001 käsittelee suomalaista kahdeksansävelmistöä
suhteessa venäläiseen traditioon. Jopi väitteli filosofian tohtoriksi musiikkitieteen oppiaineesta
väitöskirjallaan St. Petersburg Court Chant and the Tradition of Eastern Slavic Church. Jopin uniikkia
persoonaa jäävät kaipaamaan perheen, lukuisten ystävien ja laulajatovereiden lisäksi Jopille niin rakas
Iivo-poika.(tämän viimeisen kappaleen teksti on lainattu Jyri Luonilan edellä mainitusta
muistokirjoituksesta).
Vaasassa 16.1.2022
Teksti ja kuvat Peter Häggblom, Suomen Wagner-seura ry:n toiminnanjohtaja
Internetistä löytyviä www-linkkejä Jopi Harrin kirjoituksiin Suomen Wagner-seuran Wagneriaani
nimisessä jäsenjulkaisussa:
- ’) LENTÄVÄ HOLLANTILAINEN, Jopi Harrin artikkeli (5 sivua), joka perustuu hänen Suomen Wagnerseuralle pitämäänsä jäsentilaisuuteen 13.5.1998. Wagneriaanissa nro 12 (syksy 1998)
https://www.suomenwagnerseura.org/s98/
- PARSIFALIN JOHTOAIHEET, Jopi Harri artikkeli (7 sivua) nuottiesimerkkeineen Wagneriaanissa nro
25 (kevät 2005)
https://www.suomenwagnerseura.org/k05/

