
JÄSENKIRJE 
S A T A K U N N A N  N E U R O Y H D I S T Y S  R Y  

RAHASTONHOITAJAN TERVEHDYS 

Timo Santamanner 64 v. tässä hei! 

MS-diagnoosin sain vuonna 2001, ja tuolloin neurologi Tapani Jolma suositteli minulle heti 

sopeutumisvalmennuskurssia Maskun neurologisessa kuntoutuskeskuksessa. 

Parin harkintapäivän jälkeen ajattelin hakea sinne kuntoutumisjaksolle. 

Kaiken kaikkiaan olen sittemmin ollut Maskussa 23 kertaa, vain vuonna 2008 en ollut. 

Työelämässäni toimin 30 vuotta Porin Olut tehtaan varastossa trukin kuljettajana. Diagnoosin jälkeen 

osatyökyvyttömyyseläkkeellä vuoteen 2004 asti työpäiväni sisälsi pääosin lähetys- sekä 

varastolistojen numerosarjoja. 

Nykyisin Satakunnan neuroyhdistyksen rahastonhoitajana pystyn edelleen olemaan numeroiden 

kanssa huolellinen, ja kaikki plusmerkkiset lisäykset tilille ovat mieluisia asioita. 

Olen tietenkin myös vakiokävijä Nasevassa keskiviikkoisin "Keskipäivän kahvihetkessä", ja silloin on 

mukavaa rupatella yhdistyksen jäsenten sekä heidän läheistensä kanssa. 

Yhdistyksen talousasioiden hoitamisen vastapainona kokoan vapaa-aikanani palapelejä. Suurin osa 

kootuista on 1000-palan pelejä, mutta tällä hetkellä keskeneräisenä pöydällä on 4000- palan 

palapeli. Tällä työllä saan ajatukseni pois jokapäiväisistä sairauden ympäröimistä asioista ja pystyn 

saamaan aikaiseksi jotain silmiä hivelevää katsottavaakin. 

Rahastonhoitajana toimiminen on minulle kokonaisuudessaan mielenvirkeyttä ylläpitävä asia, ja 

tunnen olevani vielä tarpeellinen jossakin. Timon motto: Ole avoin ja rehellinen! 

Satakunnan neuroyhdistys ja paikallisjärjestöt tarjoavat 

jäsenistölleen vuosittain erilaista toimintaa. Neuroyhdistyksen 

toimisto Naseva sijaitsee Porin keskustassa (Yrjönkatu 7). 

Toimisto on auki joka keskiviikko yhteisen kahvihetken 

merkeissä  klo 10-14.  Tervetuloa mukaan toimintaan! 

KEVÄÄN 2019 TAPAHTUMIA 

to 24.1. Nuorten (alle 35. v) ilta klo 18-20 Nasevassa 

to 13.2. Hyvän olon päivä klo 10-14 Nasevassa 

su 10.3. Naisten miitinki klo 14-16 Nasevassa 

to 21.3. Yhdistyksen vuosikokous klo 18 Nasevassa

ke 29.5. Maailman MS-päivä

su 9.6. klo 14.00 Sovellettu pesäpallotapahtuma yhteistyössä

Rauman Seudun neuroyhdistyksen ja Varsinais-Suomen

Neuroyhdistyksen kanssa 

KERHOISSA TAPAHTUU 

Harjavallan neuroaktiivit kokoontuvat  joka kuun viimeinen

tiistai klo 18.00. Harjavallan srk.-talo, pieni sali (Kirkkokatu 3).

Harnes-vertaistukiryhmä  to 7.3. klo 16-17:45 Nasevassa

LIIKUNNASSA TAPAHTUU 

Vesijumppa Training Studio Aquassa (Otavankatu 13, Pori)

tiistaisin klo 17-18, alk. 8.1.. Kevätkausi 90 eur/kertamaksu 7 eur.

Ilmoittaudu mukaan:  

neurosatakunta@gmail.com!

KOKOUSKUTSU 
Satakunnan neuroyhdistys ry:n 
sääntömääräinen vuosikokous torstaina 
21.3.2019 klo 18.00 Nasevassa, Yrjönkatu 7, 
28100 Pori 
Vuosikokousmateriaali noudettavissa 
Nasevasta 2 viikkoa ennen kokousta 
                              TERVETULOA! 

Tutustu uusiin nettisivuihin 
satakunta.neuroliitto.fi ! 


