
 

 

Som människor är vi lejon alla individer och våra klubbar är olika. Vi har våra egna drömmar, passioner och olika sätt att 

utföra saker. En gemensam ideologi och värdegrund samt viljan att hjälpa sammanför oss. I lejonverksamheten lär vi 

oss ständigt och vår kunskap har inget Bäst före -datum. En av de viktigaste uppgifterna som lejonledare är enligt mitt 

tycke att befrämja omständigheterna och skapa möjligheter för oss alla att göra med stort hjärta de saker, som är viktiga 

för oss. Jag har lovat kandidera som 2.VDG. Därför 

 lovar jag lyssna och lära mig nytt, så att jag bäst kan tjäna just dig och din klubb 

 lovar göra saker, som gör ditt och din klubbs servicearbete så lätt och effektivt som möjligt 

 lovar använda mitt mångsidiga kunnande, omfattande nätverk och mitt hjärtas osjälviska pulsslag för 

2.VDG:s krävande serviceuppdrag. 

27.4. något år Jag föddes. Åren gick, jag var nyfiken och lärde mig allt möjligt 

År 1980 var jag en 12 -årig lymmel. En dag öppnade jag tv:n och halvliggande på soffan såg jag fascinerande bilder om 

världsalltets galaxer, stjärnor och planeter. Programmets speaker var Carl Sagan med sin brummande röst och seriens 

titel var Cosmos: A personal Voyage. Min första livslånga hobbyresa hade just börjat.  

År 2005 Livet hade fört mig från Lahtis till Norra Hagalund. Jag hittade min härliga hustru Marja i en företagstillställning, 

som förutbådande hette Höstträff. Jag presenterade mig för henne: ”Ursäkta, men har vi träffats tidigare?” Jo, det hade 

vi i Rymd 2003-utställningen. Det sade genast klick. Tack Carl Sagan! 

År 2009 är fyllt av livslångt lärande, regionalutveckling, innovationsverksamheter och EU-ärenden. Jag hade sedan 15-

åring medverkat i olika föreningars förtroendeuppdrag. Jag kände att jag behövde nya utmaningar. En dag berättade en 

kollega känslofullt om lejonverksamheten och frågade till slut:”Skulle du vara intresserad?”. Jag svarade:”Ja”. 

Tack Kari för att du övertalade mig! Jag blev ett lejon i Lions Club Tapiola under vårresan till ett kloster. Jag erfor nu 

samma känsla som 12-åring: en ny och spännande värld öppnade sig. Jag lärde känna människor som hade en genuin 

känsla att hjälpa. Mitt livslånga uppdrag som frivilligarbetare började. Min entusiasm har förstärkts desto mera min 

lejonverksamhet har framskridit. 

Åren 2010-2017 I LC Tapiola är det trevligt att helt konkret ta itu med olika jobb. Vi har ett jättefint lejongäng och 

otroligt sammansvetsad gemenskapsanda utan dissonanser. En av huvuduppgifterna under mina två presidentperioder 

har varit att öka synligheten i vår region. Jag har också verkat inom krets- och flerfaldskretsnämnder där vi bl. a. har 

hjälpt till med barnsjukhusets penninginsamling och hållbar utveckling. Jag blev helt inspirerad i den hållbara 

utvecklingen - då började äventyret som fortgår och utvecklas. Tack Tiitus! 

Mitt egna företag var med om att förbereda Aalto-universitetets grundande. Människorna var entusiastiska för de var 

med om något stort och betydande. Denna entusiasm drog också med mig.  Plötsligt märkte jag att jag i det nya 

universitetet ansvarade för den internationella helheten av samhällsinnovationer. Mitt arbetsnätverk expanderade över 

hela världen. Efter det blev det dags att med några killar grunda det samhälleliga företaget Rapid Action Group där jag 

verkar som v.d. 

Åren 2018 & 2019 I guvernörsrådets möte ordnat av LC Hagalund gjorde vi historia. Utmanade av B-distrikt anslöt sig 

Lions-förbundet och nästan alla distrikten till Östersjö-utmaningen. Tack Hatsa för all din hjälp!  Det var höjdpunkten av 

min andra presidentperiod. Därtill var jag jättestolt över våra klubbmedlemmars arbete, som organiserat guvernörs-

rådets möte. Snart efter det beviljades Finlands lejon understöd för sitt projekt Lions för rent vatten av regeringens 

spetsprojekt för vatten- och havsvård. Jag är projektets andra grundare och ledare. 

Att etablera projektet var mer arbetsdrygt än väntat och därför har jag som zonordförande haft dåligt samvete för att 

inte ha haft tillräckligt med tid för zonen och dess utvecklande. Å andra sidan har projektet medfört resor i Finland och 

utomlands. Jag har blivit bekant med nya lejon och leoner samt fina aktiviteter. Utvidgningen av mitt lejonnätverk har 

förstärkt min åsikt om våra lejons och leoners kunnande. Vi har enorma kraftresurser.  

27.4.2019 Vatten -projektet framskrider väl. Mitt liv är i balans och jag har både hemmets och klubbens solida stöd. 

Med en positiv och konkret attityd är jag beredd att förbinda mig och fylla min mission i 2.VDG:s serviceuppdrag..  

Vår B-distrikt är ett fint distrikt. Jag vill förstärka vår framtid med glädje, samarbete och utan 

startdarrning Mika 

 

Mot vår framtid med glädje, samarbete och utan startdarrning! 

2 VDG-kandidatpresentation eller glimtar från mitt liv 

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


