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tappiosta
vor oppla
Pesäpallomies: P elaaj a,
valmentaja, jaoston vetäjä

Kun Suomussalmen Rastin
pesäpallojaoston pitkäaikai-
nen vetäjä Arto väisänen tu-
li Suomussalmelle 1980-lu-
wn lopulla nuorena lääkintä-
vahtimestari-sairaar*uljetta-
jana, oli pesäpalloilu täällä
vielä lapsen kengissä.

Sotkamosta lfitöisin oleva
Väisänen oli juniorisarjoissa

Pelannut J}'mYssä ja hankki-
nut viisi sM'mitalia kirk-
kaimpara kuununa B-poiki-
en sM-kulta vuodelta 1979.

Siitä joukkueesta moni pe-
lasi sitten superpesistä Jy-
mln paidassa 1980-lu!'ulla.

sotkamon aikana hän oli
innokkaasti mukana myös
partiotoiminnassa ja mies-
kuorossa.

Väisäselle on sitten riittå-
nyt työnsarkaa niin leipä-
työssä kuin pesäpallon paris-
sa.

Pian hän ryhtyi pelaåmaan
Rastin miesjoukkueessa ja
kohta valmensi naisten jouk-
kuetta, joka nousi suomen-
sarjaan vuonna 1990. Tuo-
maritehtåviä oli tarjolla
myos.

Pesäpallojaostoon hänet
valitt i in vuonna 1987. Pu-
heenjohtajan nuijaa on Väi-
sänen heiluttanut vuosina
1996-2000 jar-uodesta 2003
lähtien tä}Iän päivään saakka

ja tuomari tåyttää pyöreitä
vuosra

Juhani Mustonen
juhani.mustonen@elnånedie.fi

lArto Väisåinen, syntynyt
18.21963 Sotkamossa.
I Låiäkintävahtimestari-sai-
raankutjettaja, rakennusinsl-
nööri {AMK).
lSuomussalmetle vuonna
1982
iRastin pesäpattojaoston pu-
he€njohtaja 1996-2000 ja
2003 -edetteen.
I Rastin paras miespeLaaja
rctjå kertaa.
tErilaisia valme.nrs-, luoma-
ri- ja joukloeenjohtotehtäviä.

I Kainuun Pesiksen johtokun-
nan jäsen vuosina 1995-2000.

ja edelleen.
Hän pelasi Rastin mies-

joukkueessa yhdeksän vuo-
den ajan ja neljänä vuonna
hänet palkittiin joukkueen
parhaana pelaajana.

Väisäselle myönnettiin pe-
såpalloliiton kultainen tuo-
maimerkki wonna 2012.

Monenlaista on tapahtu-
nut pesäpalloilun parissa
suomussalmella väisäsen ai-
kana.

Hän johti muun muassa
Kainuun piirileiriä vuonna
2000, Se oli viimeinen suuri
leiri, jolle osallistui 15 joukku-
elt4.

Mukavina muistoina hån

alleviivaa salanousut niin
naisissa kuin miehissä.

Naisjoukkueessa hän toi-
mi pelinjohtajana ja nlmen-
tajana ja miehissä pelaaja-
valmentajana ja peliurar jäl-
keen joukkueenjohtajana.

- Seuratyössä palkitsee,
kun näkee, että kentällå mu-
kana olleet pårjääv-åt elåmäs-
sä, väisänen luonnehtii.

Hänen mukaansa jouk-
kuepeli kasvattaa sosiaali-
suutta ja itsetuntoa, antaa
e\räitä elämään.

- Myös tappio voi kasvat-
taa, hän huomauttaa.

Työ on maistunut Arto 'fji-
säselle myös pesäpalloilun
ulkopuolella. Hän ehti toimia
nuorella iällä moninaisissa

töissä Sotkamossa - muun
muassa palomiehenå, metsä-
töissä, lehdenjakajana, kalas-
tuwälineiden valmistajanaja
ravintolan vahtimestadna.

Kostamuksessa hänoli pa-
lomies-sairaankuljettajana
kesällä 1983 ennen kuin läIti
armeijaan Kainuun rajavar-
tiostoon, jossahån toimi lää-
kintäaliupseedna.

Siitä taisi löytyä elåmän-
ura. Hän kouluttautui lääkin-
tävahtimestari-sainankuljet-
tajaksi ja jatkaa ensihoito-
työssä edelleen.

- Ensihoito on kehittynyt
valtavasti ja se mielletään ny-
kyisin selkeäksi osaksi tene-
ydenhoitojärjestelmää. Työ
ede ]'ttää henkilöstön jatl -
vaa täydennyskoulutusta,

Väsänen toteaa.
Keråå1lä här valmistui ra-

kennusinsinööriksi (AMK).
Hän oli opintovapaalla kaksi.
wotta, jotta opiskelu onnis-
tui.

Hån on aina ollut kiinnos-
tunut rakentamisesta ja nik-
karoinnista yleensäkin.

siitå osoitulGena on tullut
tehdyksi muun muassa oma-
kotitalo, kesåmökki ja aitta.

Hänkalastaa mielellään,
ellei kälmnissä ole halon teko
tai rakentelu.

Våisänen ehtii 50 vuoden
ikään tänään torstaina, mutta
hän juhlii merkkipäivåånsä
mökillään lauantaina suku-
laisten ja työ- sekä pesiskave-
reidenkanssa.

Arto Väisänen viettää paljon vapaa-aikoiaan mökittään Vitta Väisätässä.


