
Meissä leijonissa on valtava voimavara. Olen kokenut sen
vetäessäni työpajoja eri lionspiireissä ja -tilaisuuksissa.
Tuosta voimavarasta ponnistaa lionstoimintamme. Sen
ytimessä olemme me eri-ikäiset ja -taustaiset leijonat ja
paikallisuudesta kumpuavat omaleimaiset klubimme,
joista kaikista me voimme olla ylpeitä.

Me leijonat tarvitsemme osallistuvaa, innostavaa ja kan-
nustavaa johtamista. Se tuo meidän parhaat puolemme
esille. Palvelen, että sinä ja klubisi onnistutte ja pääsette
toteuttamaan itseänne vahvuuksistanne ponnistaen. 

Tarjoan ihmislähtöisen lions- ja vapaaehtoistoiminnan
johtamisosaamista, käytännössä osoitettua strategista
ajattelua ja toimeenpanokykyä sekä ymmärrystä maail-
massa tapahtuvien muutosten vaikutuksista. Tuon mu-
kanani laajat yhteydet päättäjiin ja lionstoimintamme
kannalta keskeisiin yhteiskunnallisiin toimijoihin.

Yhteiset tavoitteemme selkeyttävät lionstoiminnan
suuntaa Suomessa osana kansainvälistä järjestöämme.
Kutsun sinut ja klubisi matkakumppaniksi luottaen yhtei-
seen lionstulevaisuuteemme, kunnioittaen toisiamme ja
ilolla tehden. Kulkekaamme leijonaloikin eteenpäin ja
perille. Yhdessä me pystymme hyvän ihmeisiin.

Yhdessä me lionit
pystymme hyvän
ihmeisiin

VCC-ehdokas

Mika Pirttivaara
Lionpuoliso Marja

"Kun tietää, minne on menossa, 
sinne on helpompi päästä.
- Liisa Ihmemaassa

VCC-ehdokas

Mika Pirttivaara
Synnyin vuonna 1968 Nastolassa. Jännittävien elämän-
vaiheiden kauttta olen päätynyt Espooseen, jossa asun
rakkaan lionpuolisoni Marjan kanssa.  

Liityin LC Tapiolaan luostarissa noin 15 vuotta sitten.
Seuraavassa klubi-illassa pidin esitelmän tähtitieteestä,
joka on pitkäaikainen harrastukseni. Lionstoiminnassa
aktiivisuuden supernovat paukkuivat muutama vuosi
sitten. Siitä lähtien toiminta onkin ollut aika menoa. 

Sydämeni sykkii yhdenvertaisuudelle ja yhteisöllisyy-
delle. Luottamus, kunnioitus ja yhdessätekemisen ilo
tuovat energiaa ja päättäväisyyttä kaikkeen tekemi-
seeni. Koen olevani etuoikeutettu, kun pystyn nykyi-
sissä lionstehtävissäni auttaa muita auttamaan.

Olen ollut eri luottamustehtävissä lähes yhtäjaksoisesti
15-vuotiaasta lähtien. Työssäni toimin toimitusjohtaja-
na kehitys-, innovaatio- ja strategiapalveluita kansain-
välisesti tarjoavassa yrityksessä. Lisäksi olen strate-
gisena neuvonantajana eri organisaatioissa Suomessa
ja ulkomailla. Kiehtovia näkökulmia asiantuntijuuden
eri alueille avaa jäsenyyteni the New Club of Paris:ssa.

mika.pirttivaara@lions.fi

050 433 5803

Yhteystietoni
Mikä on sinun unelmasi lionstoiminnasta? 
Olen valmis keskustelemaan kanssasi.



Klubipresidentti 2013-2014 ja 2017-2018

Lionspiiri 107-B:n Uusi Lastensairaala 2017 -työ-

ryhmän jäsen 2013-2014

Suomen Lions-liiton Uusi Lastensairaala 2017 -työ-

ryhmän jäsen 2014-2015

Lionspiiri 107-B:n kestävän kehityksen

toimikunnan jäsen 2017-2020

Lohkopuheenjohtaja 2018-2019

Suomen Lions-liiton Leijonat puhtaan veden

puolesta -hankkeen kumppaneista koostuneen

neuvonantajaryhmän puheenjohtaja 2018-2020

Suomen Lions-liiton Leijonat puhtaan veden

puolesta -työryhmän puheenjohtaja 2018-

Toinen varapiirikuvernööri 2019-2020

Euroopan leijonien humanitaarisen vesi, sanitaatio

ja hygienia (WaSH) -työryhmän jäsen 2019-2021

Ensimmäinen varapiirikuvernööri 2020-2021

Piirikuvernööri 2021-2022

Euroopan leijonien humanitaarisen vesi, sanitaatio

ja hygienia -työryhmän varapuheenjohtaja 2021- 

 (12 lionsmaata)

I-ruusukkeen ansiomerkki, 2018

International President’s Certificate of

Appreciation, 2019

Vuoden leijona, Suomen Leot, 2020

Melvin Jones -jäsenyys 2021

The Global Action Team’s Certificate of

Appreciation 2021

Progressiivinen Melvin Jones -jäsenyys 2022

Palvelua & tunnustuksia
Yhteistyö Mikan kanssa on helppoa ja mukavaa – ja sa-

malla tuloksellista. Hänen positiivisuutensa helpottaa

verkostoitumista ja sitouttaa ihmisiä yhteisten tavoit-

teiden taakse. Uskomaton energia auttaa puskemaan

asioita eteenpäin. Kokemukseni Leijonat puhtaan ve-

den puolesta -hankkeesta vakuutti minut siitä, että

Suomen Lions-liitto saisi Mikasta erinomaisen varapu-

heenjohtajan. 

- Helena Tuuri, Suomen Itämeri-suurlähettiläs,
 Ulkoministeriö

Mikassa yhdistyy yksityisen, julkisen ja järjestösekto-

reiden tuntemus sekä ilmiömäinen kyky nähdä näiden

yhteiset mahdollisuudet ja strategiat. Hän osaa myös

toimia käytännössä yhteiskunnan eri osa-alueiden

kanssa. Mikan tekemistä ohjaa hyvä tahto sekä idea

toimivammasta ja kestävämmästä tulevaisuudesta,

jonka tekemisessä vapaaehtoistoiminnalla on merkit-

tävä ja kasvava rooli.

- Karoliina Vilander, Leijonat puhtaan veden 
puolesta -hankkeen projektipäällikkö 2018-2020,
Suomen Lions-liitto, Suomen Vesistösäätiö sr.

"

Mika toimii piirimme 107-B piirikuvernöörinä kaudella

2021-2022. Tätä kuluvaa kautta on erityisesti leiman-

nut positiivinen, kannustava ja välitön yhteistyö niin

piirihallituksen sisällä, kuin piirin ja klubien välillä. Vil-

pitön auttamisen halu ja yhdessä tekemisen riemu ja

uskallus kokeilla uutta ja erityisesti onnistua ovat Mi-

kan vahvuuksia. Mika on pystynyt löytämään yksilöi-

den vahvuudet esiin ja näin nostamaan uusia kasvoja

mukaan yli klubirajojen ylittävään toimintaan. Mika on

visionääri ja valmis tekemään pitkäjänteistä työtä pa-

remman lionstulevaisuuden eteen. Yksi esimerkki

pidemmän tähtäimen työstä on piirissämme nyt käy-

tössä oleva kahden vuoden toimintasuunnitelma, jol-

loin voidaan paremmin keskittyä pidempiaikaistenkin

tavoitteiden saavuttamiseen. Askel kerrallaan hyvä

tulee, ja Mikan rinnalla on ollut helppo kulkea yhdessä

rintamassa kohti piirin yhteisiä päämääriä. 

- Susanna Jokiperä, IPDG, lionspiiri 107-B

Olen tullut tuntemaan Mikan aikaansaavana ja oleel-

liseen keskittyvänä tosi lionina. Päällimmäisenä mie-

lessäni on hänen panoksensa ympäristömme vesien

puhtauteen. Uskallan suositella Mikaa.

 - Erkki Honkala, PCC

VCC-ehdokas Mika Pirttivaara on avoin, innostava tii-

minrakentaja ja tiimiläinen. Lions-arvot ovat kaiken

toiminnan perustana. Mika kuuntelee erilaisia mieli-

piteitä, sisäistää kuulemansa ja vie innostuneesti ja

onnistuneesti asiakokonaisuuksia eteenpäin, yhdes-

sä. Puolison, lion Marjan tuki on merkittävää Lions-lii-

ton varapuheenjohtajan tehtävässä. ”Missä tarve, sii-

nä tekijä” luonnehtii erinomaisesti DG Mika Pirtti-

vaaraa. 

- Marja-Leena Knuutinen, PCC

Mika on idearikas, tuottelias ja innostava muutos-

voima lionstoiminnassa. Nuoret leot ovat palkinneet

hänet vuoden leijonana, eikä suotta. Hänellä on

erinomainen kyky katsoa tulevaan ja toteuttaa osal-

listavasti ja muita kuunnellen monimuotoista sekä

monipolvista yhteistyötä. Hän toimii hienona esiku-

vana ja antaa uskoa tulevaisuuden lionstoimintaan.

- Kati Jaatinen, Suomen Leojen 
hallituksen presidentti 2020-2021

Olen tuntenut Mikan viisi vuotta roolissani Euroopan

lionien humanitaarisen vesi, sanitaatio ja hygienia

työryhmän (WaSH) puheenjohtajana. Tässä kansain-

välisessä työryhmässä hänen selkeä ajattelunsa ja

toiminnan kannalta oleelliset näkemyksensä tekivät

hänestä arvostetun työryhmän jäsenen. Mikalla on

kansainvälisellä tasolla korkea arvostus erottuvan

asiantuntemuksen, kaukonäköisyyden ja luotetta-

vuuden ansiosta. Mika on erittäin pätevä, sitoutunut

ja yhteisiä päämääriä edistävä lion, jolla on selkeästi

tunnistettavissa olevat johtajan ominaisuudet.

- Reinhold Hocke, leijonien maailmanlaajuisen
WaSH-toiminnan koordinaattori
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