
 

 

Me leijonat olemme ihmisinä kaikki yksilöitä ja klubimme ovat erilaisia. Meillä on omat haaveemme, intohimomme ja 

tapamme tehdä asioita. Meitä yhdistää yhteinen aate, yhteinen arvopohja ja halu auttaa. Opimme leijonatoiminnassa 

jatkuvasti ja osaamisellamme ei ole parasta ennen päivämäärää. Mielestäni leijonajohtajien yksi tärkeimmistä tehtävistä 

on edistää olosuhteita ja luoda mahdollisuuksia meille kaikille tehdä isolla sydämellä niitä asioita, jotka ovat meille tär-

keitä. Olen lupautunut 2.VDG-ehdokkaaksi. Siksi 

 lupaan kuunnella ja oppia uutta, jotta pystyn parhaiten palvelemaan sinua ja klubiasi; 

 lupaan tehdä asioita, jotka tekevät sinun ja klubisi palvelutyöstä mahdollisimman helppoa ja vaikuttavaa; 

 lupaan tuoda 2.VDG:n vaativaan palvelutehtävään monipuolisen osaamiseni, laajat verkostoni ja  

sydämeni pyyteettömän sykkeen.  

27.4. eräänä vuonna. Synnyin. Vuodet vierivät, sain olla utelias ja opin kaikenlaista. Sitten koitti… 

Vuosi 1980 Olin 12-vuotias viliskantti. Avasin television ja läjähdin sohvalle. Eteeni ilmestyi kiehtovia kuvia maailman-

kaikkeudesta galakseineen, tähtineen ja planeettoineen. Niistä kertoi möreältä tuntuneella äänellä tähtitieteilijä Carl 

Sagan ja sarjan nimi oli Cosmos: A Personal Voyage. Ensimmäinen elämän mittainen harrastusmatkani oli alkanut.  

Vuosi 2005 Elämä oli kiikuttanut minut Lahdesta Espoon Pohjois-Tapiolaan. Löysin ihanan vaimoni Marjan yritys-

tapahtumassa, jonka nimi oli enteellisesti Syystreffit. Esittelin hänelle itseni:”Anteeksi, mutta ollaanko me tavattu aikai-

semmin?” Olimme, Avaruus 2003-näyttelyssä. Jalat menivät altani. Kiitos Carl Sagan! 

Vuosi 2009 Työskentelin elinikäisen oppimisen, aluekehittämisen, innovaatiotoiminnan ja EU-juttujen parissa. Olin 

ollut yhdistysten, isojen ja pienten, luottamustehtävissä 15-vuotiaasta lähtien. Tuntui, että tarvitsen harrastuspuolelle 

jotain uutta. Eräänä päivänä kollegani avasi tunteella leijonatoimintaa ja kysyi lopulta: ”Kiinnostaako?” Vastasin:“Jep.” 

Kiitos sinulle Kari, kun tempaisit minut mukaan! Minusta tuli leijona Lions Club Tapiolan kevätretkellä luostarissa. Koin 

saman mitä 12-vuotiaana: onpa uusi ja jännittävä maailma. Tutustuin ihmisiin, joilla oli aito halu auttaa. Elämän mit-

tainen tehtäväni vapaaehtoisen palvelutyön maailmassa alkoi. Innostukseni on vahvistunut, mitä pidemmälle leijona-

toimintani on edennyt. 

Vuodet 2010-2017 LC Tapiolassa on kiva tehdä kädet savessa aktiviteetteja. Meillä on mahtava leijonajengi ja jahkaile-

maton yhteishenki. Kahden pressakauteni yhtenä päätavoitteena oli lisätä näkyvyyttämme. Olen ollut myös toimikun-

nissa piiri- ja moninkertaispiiritasolla muun muassa auttamassa Lastensairaalan rahoituksen kanssa sekä kestävässä 

kehityksessä. Kestävä kehitys veti minut mukaansa ja alkoi seikkailu, joka kestää ja kehittyy. Kiitos sinulle Tiitus!  

Työelämässä olin mukana valmistelemassa Aalto-yliopiston perustamista oman yrityksen kautta. Ihmiset olivat innois-

saan, koska he olivat tekemässä suurta ja merkittävää. Tuo imu vei minutkin ja huomasin olevani uudessa yliopistossa 

vetämässä yhteiskunnallisten innovaatioiden kansainvälistä kokonaisuutta. Työverkostoni laajenivat ympäri maapalloa. 

Sitten perustimme porukalla yhteiskunnallisen yrityksemme Rapid Action Groupin, jossa palvelen toimitusjohtajana. 

Vuodet 2018 & 2019 Me leijonat teimme historiaa LC Tapiolan järjestämässä kuvernöörineuvoston kokouksessa. 

Lions-liitto ja lähes kaikki piirit liittyivät Itämerihaasteeseen B-piirin haastamana. Kiitos sinulle Hatsa avustasi! Se oli 

toisen pressakauteni huipennus ja lisäksi puhkuin ylpeyttä klubilaistemme työstä KVN:n järjestämisessä. Pian tuon jäl-

keen Suomen leijonat saivat maamme hallituksen kärkihankerahoituksen Leijonat puhtaan veden puolesta -projektiin, 

jonka toinen perustaja ja vetäjä olen. 

Olen tuntenut huonoa omaatuntoa lohkopuheenjohtajana, koska vesiprojektin käynnistäminen on ottanut ennakoitua 

enemmän aikaani lohkolta ja sen kehittämiseltä. Toisaalta projekti on kuljettanut minua Suomessa ja ulkomailla. Olen 

tutustunut uusiin leijoniin, leoihin ja hienoihin aktiviteetteihin. Leijonaverkostoni laajentumisen myötä käsitykseni mei-

dän leijonien ja leojen osaamisesta on vahvistunut entisestään. Meissä on valtava voimavara.  

27.4.2019 Vesiprojekti on hyvässä vauhdissa. Elämäntilanteeni on kohdillaan sekä kodin ja oman klubin vankat tuet 

ovat takanani. Olen valmis sitoutumaan ja panostamaan 2.VDG:n palvelutehtävään positiivisen tekemisen vimmalla.  

B-piirimme on hieno piiri. Haluan vahvistaa tulevaisuuttamme ilolla, yhteistyössä ja ilman ryhtymisvapinaa. Mika 

 

Kohti tulevaisuuttamme ilolla, yhteistyössä ja ilman ryhtymisvapinaa! 

2.VDG-ehdokasesittely eli välähdyksiä elämästäni 

Mika Pirttivaara (Marja), Lions Club Tapiola, 050 433 5803, mika.pirttivaara@lions.fi  


