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Seuramme veteraanijäsen Heikki 
Tuomas Väyrynen poistui 
keskuudestamme pitkällisen 
sairauden murtamana kotonaan 
Espoossa 13.6.2016. Hän säilytti 
loppuun asti henkisen vireytensä.  
 
Heikki oli syntynyt Helsingissä 
10.12.1938. Hän kävi koulunsa 
SYK:ssa ja valmistui diplomi-
insinööriksi 22-vuotiaana Teknillisen 
korkeakoulun Teknillisen fysiikan 
osastolta. Valmiina DI:nä hän suoritti 
asevelvollisuutensa viestijoukoissa. 
Heikki siirtyi työelämän palvelukseen 
VTT:n reaktorilaboratorion 
käyttöinsinööriksi v. 1963. Työn 
ohessa hän valmistui tekniikan 
lisensiaatiksi vuonna 1967. 

 
 

 
 

 
Kun Suomeen alettiin rakentaa ensimmäistä ydinvoimalaitosta, Imatran 
Voimaan perustettiin ydinvoimaryhmä, johon Heikki siirtyi VTT:ltä vuoden 
1969 alussa.  Aluksi hänen vastuualueenaan oli ydinpolttoainehuolto ja 
reaktori-instrumentointi. Melko pian tuli hänen vastuulleen myös toimiminen 
prosessitietokoneprojektissa ostajan projektipäällikkönä. Tällöin hän sai 
pöydän vastapuolelle myyjä Nokia Elektroniikan projektipäällikön Pentti 
Koposen, myöhemmän suunnistuskaverinsa. Yhteistyömme Heikin kanssa 
sujui kitkattomasti. Hän oli asiaansa	   syvällisesti	   paneutuva,	   asiallinen	   ja	  
jämpti	  eikä	  niuhottanut	  turhista.	  	  
  
Heikki aloitti vasta valmistuttuaan liikunnallisen aktiviteettinsa lenkkeilyllä, 
hiihdolla ja suunnistuksella, omien sanojensa mukaan siis varsin myöhään. 
Kilpailu-uransa aikana hän näiden lajien lisäksi harrasti myöhempinä vuosina 
etenkin pyöräsuunnistusta. Hän saavutti useita mitaleja ja plakettisijoja, mm. 
kuusi pyöräsuunnistuksen Suomen mestaruutta, sekä useita palkintosijoja 
kesäsuunnistuksessa. Myös ylipitkien matkojen hiihto kuului Heikin lajeihin. 
 
Vuosikymmeniä koossa pysynyt viestijoukkue suunnisti kesällä 
järjestyksessä: edesmennyt Pekka Salminen – Heikki – Pena Koponen, ja 
hiihtosuunnisti järjestyksessä Heikki – Pena – Pekka, saavuttaen mm. hisu-



viestin SM-pronssimitalin. Heikin, Pekan ja Penan viestiporukan ohjelmassa 
oli kesäiset yhteiset sauvakävelyt ja rullasuksiharjoitukset, syksyiset 
vaellukset, talven hiihtoleirit ulkomailla ja Lapissa. Parhaana hiihtovuonna 90-
luvulla Heikillä tuli 3000 km täyteen. 
 
Seuratoiminnan Heikki aloitti Kruunuhaan Reimassa (myöhemmin Reima 34) 
70-luvun alussa. Rohkeana esiintyjänä tunnettu Heikki valittiin seuran 
puheenjohtajaksi ja Heikin aikana Reiman toiminta virkistyikin merkittävästi. 
Puheenjohtajakausi jatkui vuoteen 1977 ja jatkajaksi valittiin Jouko 
Rimminen. Kun Reima 34 muutti kotipaikakseen Espoon, Heikki oli yksi 
seuran espoolaisaktiiveista, joka kannatti siirtymistä. Heikki oli aktiivisesti 
mukana järjestämässä seuran harjoitus- ja perheleirejä ja opasti myös kaikki 
kolme lastaan Pentin, Antin ja Saaran suunnistuksen pariin. Espoon 
Suunnassa Heikki osallistui aktiivisesti kilpailukeskusten ja rastipukkien 
rakennustalkoisiin ja oli myös yksi ahkerimmista seuramajan rakentajista. 
 
Lappi ja mökki Posiolla olivat Heikin sydäntä lähellä. Viitisentoista vuotta 
sitten Heikki innostui golfista, jota harrasti sekä kotimaassa että Euroopassa. 
Eurooppaan veivät myös mieluisat matkat suunnistuksen Masters MM-
kisoihin (WMOC). Retkiluistelu tuli talviseksi harrastukseksi, joka jatkui viime 
vuosiin asti. Eläkepäivinään hän innostui myös valokuvauksesta ja teki sen 
myötä valokuvakirjoja sekä lastenlapsista että matkoilta.  
 
Heikki oli huolehtivainen ja rakastava isä ja isoisä. Hän seurasi innokkaasti 
jälkikasvunsa kehitystä, erityisesti urheilijoina. Hän esitteli mielellään 
lastenlastensa Kasperin, Ellan, Villen, Otson, Sampon ja Juhon saavutuksia. 
 
Jäämme muistelemaan Heikkiä rehtinä ja sanansa mittaisena seurakaverina 
ja ystävänä. 
 
Pentti Koponen 
Jouko Rimminen 
Leena Paatero 
 
Kirjoittajat ovat Heikin ikä- ja seuratovereita. 
	  


