yrA-Jöta\.{ ,9.?.26t3

tappiosta
voroppla
Pesäpallomies:Pelaaja,
jaostonvetäjä
valmentaja,
ja tuomaritåyttääpyöreitä
vuosra
Juhani Mustonen
juhani.mustonen@elnånedie.fi

Kun SuomussalmenRastin
pesäpallojaoston
pitkäaikainen vetäjäArto väisänen tuli Suomussalmelle1980-luwn lopullanuorenalääkintävahtimestari-sairaar*uljettajana, oli pesäpalloilu täällä
vielälapsenkengissä.
Sotkamostalfitöisin oleva
Väisänenoli juniorisarjoissa
Pelannut J}'mYssäja hankkinut viisi sM'mitalia kirkkaimpara kuununa B-poikien sM-kulta vuodelta1979.
Siitäjoukkueestamoni pelasi sitten superpesistäJymln paidassa1980-lu!'ulla.
sotkamon aikana hän oli
innokkaasti mukana myös
partiotoiminnassa ja mieskuorossa.
Väisäselleon sitten riittånyt työnsarkaaniin leipätyössäkuin pesäpallonparissa.
Pian hän ryhtyi pelaåmaan
ja
Rastin miesjoukkueessa
kohta valmensi naisten joukkuetta, joka nousi suomensarjaanvuonna 1990.Tuomaritehtåviä oli tarjolla
myos.
Pesäpallojaostoonhänet
valittiin vuonna 1987.Puheenjohtajannuijaa on Väisänen heiluttanut vuosina
1996-2000 jar-uodesta2003
lähtien tä}Iän päivään saakka

lArto Väisåinen,
syntynyt
18.21963Sotkamossa.
I Låiäkintävahtimestari-sairakennusinslraankutjettaja,
nööri{AMK).
vuonna
lSuomussalmetle
1982
puiRastin pesäpattojaoston
ja
he€njohtaja
1996-2000
2003-edetteen.
I RastinparasmiespeLaaja
rctjå kertaa.
tErilaisia valme.nrs-,luomari- ja joukloeenjohtotehtäviä.
johtokun- Arto Väisänenviettääpaljonvapaa-aikoiaan
I Kainuun
Pesiksen
mökittäänVittaVäisätässä.
1995-2000.
nanjäsenvuosina
alleviivaa salanousut niin töissä Sotkamossa- muun Väsänen toteaa.
Keråå1lähär valmistui ramuassapalomiehenå,metsänaisissakuin miehissä.
kalas- kennusinsinööriksi (AMK).
Naisjoukkueessahän toi- töissä,lehdenjakajana,
ja edelleen.
tuwälineidenvalmistajanaja Hän oli opintovapaallakaksi.
mi pelinjohtajanaja nlmenwotta, jotta opiskeluonnisHän pelasi Rastin mies- tajana ja miehissä pelaaja- ravintolanvahtimestadna.
hänoli pa- tui.
joukkueessayhdeksänvuo- valmentajanaja peliurar jälKostamuksessa
Hån on aina ollut kiinnoslomies-sairaankuljettajana
den ajan ja neljänä vuonna keenjoukkueenjohtajana.
tunut rakentamisestaja nik- Seuratyössäpalkitsee, kesällä1983ennenkuin läIti
hänet palkittiin joukkueen
parhaanapelaajana.
kun näkee, että kentällå mu- armeijaan Kainuun rajavar- karoinnista yleensäkin.
siitå osoitulGena on tullut
Väisäsellemyönnettiin pe- kana olleet pårjääv-åtelåmäs- tiostoon,jossahåntoimi läätehdyksimuun muassaomakintäaliupseedna.
såpalloliiton kultainen tuo- sä,väisänenluonnehtii.
Hänen mukaansajoukSiitä taisi löytyä elåmän- kotitalo, kesåmökki ja aitta.
maimerkki wonna 2012.
Hänkalastaa mielellään,
Monenlaista on tapahtu- kuepeli kasvattaa sosiaali- ura. Hän kouluttautui lääkinnut pesäpalloilun parissa suutta ja itsetuntoa, antaa tävahtimestari-sainankuljet- ellei kälmnissä olehalon teko
tajaksi ja jatkaa ensihoito- tai rakentelu.
suomussalmellaväisäsenai- e\räitäelämään.
Våisänenehtii 50 vuoden
kana.
- Myöstappio voi kasvat- työssäedelleen.
ikääntänääntorstaina,mutta
Hän johti muun muassa taa, hän huomauttaa.
- Ensihoito on kehittynyt
valtavastija semielletään ny- hän juhlii merkkipäivåånsä
Kainuun piirileiriä vuonna
mökillään lauantaina sukukyisin selkeäksiosaksitene2000, Seoli viimeinen suuri Työ on maistunut Arto 'fjileiri,jolle osallistui15joukku- säsellemyös pesäpalloilun ydenhoitojärjestelmää.Työ laisten ja työ- sekäpesiskaveulkopuolella. Hän ehti toimia ede ]'ttää henkilöstön jatl - reidenkanssa.
elt4.
Mukavina muistoina hån nuorella iällä moninaisissa vaa täydennyskoulutusta,

