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Espoon Suu
unnan veteraaanisarjojen luotettava viiestimies ja seuratoimija
s
professori PPekka T. Salm
minen
poistui keskkuudestamm
me 30.1.2012 pitkäaikaiseen syöpäsairaauden murta
amana.
Pekka syntyyi 5.10.1938 Korpilahdella. Hän aloittti koulun kotikunnassaan ja valmistui ylioppilaakssi Jyväskylän
normaalilysseosta. Diplomi‐insinöörin tutkinnon hän suoritti 1964 ja lisen
nsiaattitutkinnnon 1967 Te
eknillisen
korkeakoulu
un sähkö‐ ja automaatiottekniikan oppintosuunnalla. Opiskelua
aikanaan Pekkka ajoi kesä
äisin tukkeja
rekka‐autoilla. Kunniato
ohtoriksi hän
net promovo itiin 1997 Taampereen teknillisessä koorkeakoulusssa.
Valmistuttu
uaan Pekka aloitti työuransa VTT:n säähkölaborato
oriossa, jonka
a johtajana ((professuuri)) hän toimi
1973‐1984. Tänä aikanaa hän myös opetti
o
TKK:sssa. Vuonna 1984 Pekka kutsuttiin IVO
O:n (myöhem
mmin
Fortum) Tuttkimus‐ ja keehitysjohtajaksi, josta toi mesta hän jääi eläkkeelle 2001. Työurransa aikana Pekka
osallistui akktiivisesti useeiden yrityste
en hallintoel inten ja toim
mikuntien toimintaan.
Nuoruusvuo
osinaan Pekkka harrasti ko
oripalloa ja hhiihtoa kotikuntansa urheiluseurassaa. Suunnistukksen saloihin
hän tutustu
ui vasta ”vanh
hana miehen
nä” tullen muukaan kansaalliseen kilpaiilutoimintaann H35‐sarjaa
an 1970‐
luvun lopullla. Pekka kilp
paili ahkerastti eri ikäsarjooissa niin kessä‐ kuin talvisuunnistukseessakin ja oli EsSun
veteraanien
n viestijoukku
ueiden kanta
ava voima 300 vuoden ajaan. Hän saavu
utti veteraannisarjoissa ru
unsaasti
palkintoja jaa mitaleja su
uunnistuksessa, hiihtosuuunnistuksesssa ja myös hiihdossa. Viim
meiset aluem
mestaruudet
hän saavuttti EsSun joukkkueessa H70
0‐sarjan viestteissä talvella ja kesällä 2009.
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Pekka harrasti into
ohimoisesti
myös ylipitkkien matkojeen hiihtoa. Hän sauvoi Finnlandia‐hiihd
don yli 20 kertaa saaden ”Hiihtoneuvvoksen”
tittelin. Myö
ös 3‐osuuksinen (60 km, 50 km ja 80 km) Lappon
nia‐hiihto tulii suoritetuks i yli 20 kerta
aa. Vielä
viime talven
nakin Pekka hiihti 500 km
m, vaikka tauuti oli jo saan
nut otteen hä
änestä.
EsSun seuraatoimintaan Pekka osallisstui aktiivise sti monin tavvoin. Muistisssa ovat Pekaan junailema
at syksyiset
Lapin hiihto
oleirit jokailtaaisine venytttelyineen hottellin käytävvillä. Hän ohja
asi nuorten hharjoittelua niin salilla

kuin myös vaelluksilla ja harjoituslenkeillä. Liikunnan intohimon Pekka siirsi myös seuraavalle sukupolvelle
opettamalla omat tyttärensä suunnistamaan. Meitä veteraaneja hän innosti omalla esimerkillään
liikkumaan, lenkkeilemään ja kilpailemaan.
Urheilun ohella Pekan toinen intohimo oli rakennustyöt. Hänen tapaansa ei kuulunut tuoda esiin omia
töitään, mutta sitäkin painokkaammin hän toimi seuran ”suorittajaportaassa”. Hänen kättensä jälkiä on
jokainen EsSun kisoissa käynyt saanut ihailla rastipukeissa ja kilpailukeskuksissa, joiden rakennustalkoiden
vakiokalustoon Pekka kuului. Hän säilytti loppuun saakka virallisen pätevyyden tehdä sähköasennustöitä,
josta taidosta ystävät saivat nauttia.
Pekka oli hyvin seurallinen; hän tunsi kaikki oman sarjansa kilpakumppanit, joiden kanssa hän kävi aina
kilpailupaikoilla vaihtamassa ystävällisen sanan. Me veteraanisuunnistajat ja läheiset jäämme kaipaamaan
Pekkaa kelpo suunnistajana, seurakaverina sekä ystävällisenä, rehtinä ja mutkattomana ihmisenä, joka oli
aina valmis auttamaan. Muistot ja tarinat menestyksen hetkistä, mutta myös tappioista säilyvät
mielissämme pitkään.
Pentti Koponen ja Heikki Väyrynen
Kirjoittajat ovat Pekan viestikavereita

