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Syyskuun DG-kirje  

 

Arvoisat Lionit, kv. presidentti Douglas X. Alexanderin mukaan lionit eivät ole vain 

sitä, mitä tekevät –vaan mitä ovat: sydämestään myötätunnolla palvelevia. Myötä-

tuntoinen ihminen on myös onnellinen, optimistinen ja tyytyväinen elämäänsä. Jos 

osoitat myötätuntoa toiselle ihmiselle, voit aiempaa paremmin. (Mirka Hintsanen ja 

Aino Saarinen, Oulun yo 2017.) Asetelma toimii myös toisinpäin: jos olet onnellinen 

ja tyytyväinen elämääsi, näytät herkemmin myötätuntoa muille. Myötätunto tarkoit-

taa huolta toisen kärsimyksestä sekä halua ja tarvetta lievittää sitä. Sitä lähellä ole-

va empatia taas merkitsee, että ymmärtää toisen kokemusta ja pystyy käsittämään, 

mitä hän tuntee. Myötätunnossa ei ole kyse pelkästään tunnereaktiosta. Myötätunto 

on persoonallisuuden piirre. Väittäisin, että lions-klubeissa on monenlaisia ihmisiä 

ja kuitenkin samankaltaisia: he kaikki ovat myötätuntoisia.  

 

Erilaisuutemme vahvistaa meitä ja samanlaisuutemme yhdistää meitä.  

 

Myötätuntoiset ihmiset muodostavat onnellisia yhteisöjä. Omaa elämääni on rikas-

tuttanut paljon se, että olen saanut parin vuosikymmenen ajan olla mukana myötä-

tuntoisessa lions-yhteisössä ja palvella monenlaisissa aktiviteeteissa. Myötätuntoa 

ovat myös rahalahjat, jotka ihmeellisellä tavalla palaavat niiden antajille esim. siten, 

että omat asiat järjestyvät odottamattomasti. Toivon jokaisen klubin osallistuvan täl-

lä kaudella LCIF-100 keräykseen, jotta voimme olla myötätuntoisia myös maailman 

hädälle. Kun media kaikuu kaikenlaista pahuutta, me voimme olla mukana teke-

mässä hyviä ja onnellisia uutisia!  

 

Liiton vuosikokouspäätöksen mukaan toimintasuunnitelmaamme on lisätty kotimai-

sen katastrofirahaston vapaaehtoinen 5 euron maksu/jäsen. 

 

Olkaamme myötätuntoisia myös itseämme kohtaan! Ihmisen on helpointa jakaa si-

tä, mitä itse on saanut. Itseään rakastavan ihmisen seurassa on hyvä olla.  
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Lions-liiton teema elokuulle on lasten syöpä ja siitä voitte lukea lisää liiton sivuilta. 

Kuukauden teemaa on tarkoitus käsitellä seuraavan kuukauden (tässä tapaukses-

sa syyskuun) klubi-kokouksessa. Aiheeseen liittyvä palveluaktiviteettinne voi olla 

milloin vain vuoden aikana.  

CC Sanna Mustonen piti kuukausiteemasta 

webinaarin 25.8. ja se on mahdollista katsoa 

tallenteena esim. klubi-illassa. Tiesittekö, että 

lasten syövän tunnus on kultanauha: kuva täs-

sä vieressä vasemmalla. Lasten syöpään sai-

rastuu Suomessa vuosittain noin 150 lasta ja 

80 nuorta. Tehokkailla hoidoilla parantumispro-

sentit ovat todella korkeita. Sanna Mustonen 

kertoi myös innostavia esimerkkejä klubien ta-

voista olla mukana tukemassa syöpää sairas-

tavia lapsia ja nuoria.  

 

Syyskuun 25. tapaamme piirifoorumissa, jonka järjestämme Ränssin kievarissa, ka-

tetun kesäteatterin väljyydessä. Tarjoamme keittolounaan luonnon helmassa ja vih-

doinkin tapaamme kasvokkain. Toivon runsasta osanottoa!  

 

Syyskuun tärkeät päivämäärät:  

KiTeNet–webinaari 16.9. 

Piirifoorumi 25.9. 

Syyskuun teema-webinaari: Näkö 30.9  

 

 

Lämpimin terveisin,  

DG Johanna Arho-Forsblom  


