IN MEMORIAM UOLEVI KARRAKOSKI 1933-2021

Suomen Wagner-seuran perustaja ja kunniapuheenjohtaja Uolevi Karrakoski menehtyi sairauden
murtamana viime syksynä, marraskuussa 2021. Vaikka hän olikin jo ehtinyt korkealle iälle, tieto
kuolemasta tuli Wagner-seuran väelle yllätyksenä ja järkytyksenä; Uolevihan oli jo vuosia aiemmin
vetäytynyt yhdistyksen aktiivitoiminnasta.
Uolevi Karrakoski syntyi ja kävi koulunsa Lohjalla, missä hän tutustui jo teini-iässä tulevaan
puolisoonsa Pirkko Kunttuun. Heidän avioliittonsa kesti Pirkon kuolemaan 1992 saakka.
Uolevi opiskeli eri aineita Helsingin yliopistossa, muun muassa historiaa ja estetiikka, ja valmistui
opettajaksi, missä toimessa hän työskenteli ensin kymmenen vuoden ajan Oripäässä, sittemmin
Kaarinassa. Hän opetti keskikoulussa historiaa ja englantia, jälkimmäistä myös työväenopistossa.
Karrakosken oppilaat muistavat hänet ystävällisenä, leppoisana ja erittäin innostavana opettajana,
joka rohkaisi ja kannusti heikomminkin menestyviä oppilaita tekemään parhaansa. Oppilaat pitivät
hänen hauskasta ja persoonallisesta tavastaan opettaa, minkä lisäksi opettajan hieman boheemi
tyyli teki hänestä nuorison suosikin.
Karrakoskella oli valtava varasto tarinoita ja anekdootteja, ja kollegoiden kesken hän oli sosiaalisesti
lahjakas ja ennakkoluuloton.
Uolevi Karrakoski oli nuoresta saakka laajasti kiinnostunut maailman asioista, erityisesti
kulttuurista; hän teki lisensiaattitutkimuksensa suosikkikirjailijastaan Jonathan Swiftistä. Enimmän
innostuksensa hän suuntasi kuitenkin elokuvaan ja musiikkiin, mihin varmaankin vaikutti Uolevin
äiti, joka oli opiskellut balettitanssijaksi synnyinkaupungissaan Pietarissa ja työskenteli tanssijana
Kansallisoopperassa.
Karrakoski suhtautui musiikkiin syvällisesti ja intohimoisesti, etenkin suosikkisäveltäjiinsä Gustav
Mahleriin ja Richard Wagneriin. Hänen lapsensa muistavat isän päivärytmin – koulupäivän jälkeen
pari tuntia musiikin kuuntelua, sen jälkeen iltatöihin. Luonnollisesti Uolevi oli orkesterikonserttien
vakiokuulijakuntaa paitsi Turussa myös Helsingissä ja Tampereella.
Erityisesti Karrakoskelle oli mieleen konserttikokemusten jakaminen ja pohtiminen
kanssakuulijoiden kanssa, mikä varmaankin oli yhtenä pontimena myös Wagner-seuran
perustamiselle. Lopullisen sysäyksen yhdistyksen alullepanoon antoi Parsifal-oopperan
Tampereen-esityksen osakseen saama nuiva lehtikritiikki vuonna 1991.
Mallin Wagner-seuralle Karrakoski otti brittiläisestä Hector Berlioz -seurasta, jonka jäsen hän oli.
Vielä perustamisen aikoihin ei suomalaisilla ollut tietoa kansainvälisestä Wagner-yhdistysten
kattojärjestöstä (Richard Wagner Verband International), johon seuramme liittyi muutaman
vuoden viiveellä.
Karrakoski onnistui löytämään tuttavapiiristään – ja edelleen näiden tuttavista – sopivia ja asiasta
innostuneita henkilöitä tuoreen yhdistyksen hallitukseen, ja johtoajatuksensa hän sanoi
omaksuneensa niinikään perustajajäseniin lukeutuneelta Raimo Lintuniemeltä: ”Pitää aina yrittää
saada yhteen fiksua porukkaa!”

Karrakoski toimi itse yhdistyksen puheenjohtajana vuosina 1991-97 ja siirtyi tehtävästä syrjään
vaimoltaan saamansa ohjeen mukaan: ”Kuutta vuotta kauempaa ei pidä tehtävään takertua”.
Uolevi oli kokenut yhdistysihminen - muun muassa Suomi-Amerikka-seuran monivuotinen
puheenjohtaja - ja ohjaili yhdistyksen toimintaa sen etsiessä sopivia toimintamuotoja.
Uolevi kiinnitti erityistä huomiota nuorisoon. Stipendien jakaminen nuorille taiteilijoille aloitettiin
niin pian kuin yhdistyksen talous sen salli. Nykyinen käytäntö, Bayreuth-stipendi, perustettiin ja
säännöt sille luotiin 1996 ja se jaettiin ensimmäisen kerran vuotta 1997, tuolloin Johanna
Rusaselle.
Yhdistys perusti vuonna 2003 Karrakosken 70-vuotissyntymäpäivän kunniaksi hänen nimeään
kantavan nuorisorahaston, jolta nuori opiskelija voi hakea taloudellista tukea esimerkiksi
opintoihin, oopperalippujen hankintaan tai matkakustannuksiin.
Ooppera- ja konserttimatkojen järjestäminen on nykyään keskeinen Suomen Wagner-seuran
toimintamuoto, ja sekin sai alkunsa Karrakosken puheenjohtajakaudella. Ensimmäiset retket
suuntautuivat kotimaahan, Turusta Helsinkiin, Tampereelle ja Savonlinnaan, sittemmin myös
muihin Pohjoismaihin – ja lopulta ympäri maailmaa.
Uolevi piti alusta saakka välttämättömänä, että yhdistyksellä on oma, säännöllisesti ilmestyvä
julkaisu, jollainen saatiinkin aikaiseksi jo ensimmäisenä toimintavuonna – huolimatta siitä, ettei
mitään varoja siihen ollutkaan. Ensimmäinen numero oli vaatimaton pino yhteen nidottuja,
monistettuja A4-liuskoja, mutta se oli tärkeä alku yhdistyksen Wagneriaani-lehdelle.
Karrakoski kirjoitti itse vuosien mittaan suuren määrän artikkeleita yhdistyksen lehteen, ja jatkoi
tätä toimintaa vielä vetäydyttyään hallituksesta – itse asiassa aivan viimeisiin elinvuosiinsa saakka.
Hänen visionsa yhdistyksen toimintamahdollisuuksista ovat toteutuneet myös siinä, että se on
edistänyt Wagner-kirjallisuuden kääntämistä ja julkaisemista Suomessa.
Kokoavasti voidaan todeta Karrakosken oman innostuksen ja ponnistelujen osaltaan lopulta
vaikuttaneen siihenkin, että kaikki Wagnerin keskeiset oopperat on nyt esitetty asianmukaisissa
puitteissa maassamme ja muuta hänen musiikkiaan kuullaan osana keskeistä ohjelmistoa kaikkialla
Suomessa.
Uolevi Karrakosken viimeisiä elinvuosia varjosti muistisairaus, mutta hänen muistonsa ja hänen
omalla toiminnallaan asettamansa esimerkki on edelleen johtotähtenä Suomen Wagner-seuran
toiminnassa.
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