Laura ja Heikki Sarvelan rahasto
"Taiteen tekemiselle on annettava kaikkensa
tai sitten sitä ei pidä tehdä ollenkaan."

R

ahasto perustuu Laura ja Heikki Sarvelan sekä Limingan, Tyrnävän, Lumijoen ja Temmeksen kuntien ja
seurakuntien sekä yhteisöjen, yritysten ja yksityisten tekemiin lahjoituksiin musiikinopettaja Heikki Sarvelan (1938–
1991) täyttäessä 50 vuotta 10.11.1988. Rahasto edistää musiikkikulttuuria tukemalla klassisen musiikin opintoja ja
koulutusta sekä ansioituneita musiikkikasvattajia ensisijaisesti Limingan, Tyrnävän, Lumijoen ja Temmeksen
kuntien alueella.
Heikki Elias Sarvela syntyi Raahessa
10.11.1938. Hänen isänsä oli kauppias Eino Elias Sarvela ja äitinsä Hilja
Kaarina Peltoniemi. Heikki Sarvela kirjoitti ylioppilaaksi Oulun lyseosta 1958. Hän valmistui Oulun
yliopiston opettajainvalmistuslaitoksesta 1962 ja Sibelius-Akatemiasta musiikinopettajaksi 1972..
Heikki Sarvela avioitui Oulussa tapaamansa Laura Holapan kanssa 1961.
Laura Maria Holappa syntyi Limingassa
10.4.1937. Hänen isänsä oli Arvid Mattias Holappa ja äitinsä Hanna Oksman. Hän pääsi ylioppilaaksi Merikosken yhteislyseosta 1959. Pariskunta sai kolme lasta: Harrin 1962, Hannakaarinan 1964 ja Sarin 1965.
Heikki Sarvela aloitti opettajana Limingassa ja toimi musiikin lehtorina Limingan yhteiskoulussa. Laura Sarvela perusti asusteliikkeen Liminkaan anoppinsa kanssa.
Heikki Sarvela halusi kokeilla paikallisen musiikkikasvatuksen mahdollisuuksia ja luoda pohjoisen lapsille mahdollisuuden opiskella musiikkia. Hän perusti 1962 Liminkaan nuoriso-orkesterin ja 1967 Limingan musiikkileirin,
joka kokosi opettajia ja oppilaita sekä kotimaasta että ulkomailta. Heikki Sarvela perheineen toimi lukuisten kotimaisten ja ulkomaisten vieraiden isäntänä. Omatkin lapset
olivat soittamassa nuoriso-orkesterissa ja levyillä.
Limingan Yhteiskoulun orkesteri, Limingan lapsikuoro ja Limingan musiikkileiri pohjustivat musiikkiopiston

saamista Liminkaan 1973. Heikki Sarvela oli Limingan musiikkiopiston ensimmäinen johtaja
1973–1984. Sarvela perusti 1975
tyttökuoron Tyrnävän tyttäret. Nuoriso-orkesteri teki 1977 levyn Musiikkia Limingasta, josta se sai Yleisradion
harrastusmusiikin Kunniapunnus-palkinnon.
Levyllä olivat mukana Heikki Sarvelan sävellykset Laulu
Limingalle ja Kotikoulun marssi. Orkesteri esiintyi radionauhoituksessa Nuorten sävelikkuna 1980 ja levytti yhdessä kuoron kanssa levyt Kesäillan valssi 1980 ja Kynttiläin
syttyessä 1981 sekä 1982 levyn Limingan nuoriso-orkesteri,
sinfonikot suomalaisesta maalaiskylästä. Sarvela toimi orkesterin ja kuoron johtajana vuoteen 1984, vaikka jäi sairaseläkkeelle opettajan työstään 1981.
Heikki Sarvela sai Oulun läänin taidepalkinnon 1971 ja
Limingan kunnan ensimmäisen kulttuuripalkinnon 1973.
Useita hänen laulujaan, kuten kokoelma herkkiä joululauluja, on levytetty. Hän teki myös musiikkipitoisia radioohjelmia. Pohjoissuomalaisen musiikkielämän ja ‑kasvatuksen keskeinen vaikuttaja Heikki Sarvela kuoli 52-vuotiaana 21.9.1991.
Osuuskunta Sigillum/Terhi Kivistö

Pohjois-Pohjanmaan rahasto perustettiin vuonna 1968, ja se on yksi Suomen Kulttuurirahaston seitsemästätoista maakuntarahastosta. Rahasto tukee Pohjois-Pohjanmaalla tehtävää tai siihen kohdistuvaa tutkimusta, taiteellista työtä ja kulttuuritoimintaa jakamalla
apurahoja ja palkintoja sekä järjestämällä myös muuta kulttuuritoimintaa. Lisätietoja
www.skr.fi/pp.

