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Piirikuvernööriehdokas kaudelle 
2020-2021 - LC Turku/Kupittaa

MARKKU KARLSSON

1. Varapiirikuvernööriehdokas kaudelle 
2020-2021 - LC Naantali-Raisio

EIJA KESTI
1. Missä oli lapsuuden kotisi ja missä asut nyt?
Lapsuuteni ja kouluni kävin Salossa ja tulin ylioppilaaksi Salon Laurin lukiosta. 
Kesiäni ja lomiani vietin Piikkiössä äitini lapsuudenkodissa. Kesiä vietettiin myös 
mökkeillen Paraisilla Lenhoman saaressa. Nykyinen kotikuntani on Raisio.

2. Kerro perheestäsi 
Perheeseeni kuluu vaimo Pirkko, poikamme Matias ja tyttäremme Maria sekä 
7-vuotias Ruska-koira.

3. Koulutus 
Koneenrakennusinsinööri yo-linjalta.

4. Työura pääpiirteissään
Aloitin työurani Turussa turkulaisessa insinööritoimisto Finnmecanplan Oy/ Test 
Consult Valli Oy:ssa ja siirryin sieltä Tampereelle Ins.tsto Comatec Oy:n palveluk-
seen. Työskentelen nykyään Valmet Technologies, Icn.:n Raision ilmalaiteyksikös-
sä tarjousinsinöörinä.

5. Lionsura ja saadut tunnustukset 
Aloitin lionsurani 2012 LC Turku/Koroisten klubissa; ZC 2015 – 2016, siirtojä-
senenä LC Turku/Kupittaan klubiin 2016; RC 2016 – 2017. - Achievement Award 
Medal 2016 & 2017 - Club Officer awards committee chairperson 2018 (G125C2) - 
1 ruusukeen ansiomitalli 2018 - Cabinet Secretary prentation award 2019 (M1CST)

6. Vaikuttavimmat lionskokemuksesi? 
Lions-liiton vuosikokoukset Oulussa ja Kalajoella.

7. Mihin asioihin vetoat, kun houkuttelet 
ystävääsi lioneihin?
Lionsjärjestössä on mahdollisuus auttaa muita ja tehdä samalla työtä
hyvien asioiden puolesta. Hyvän tekeminen yhdessä oman lähiseudun
hyväksi, kansallista ja maailmanlaajuista hyväntekeväisyyttä unohtamatta. Samalla 
se antaa itselle paljon arvokasta tietoa ja taitoa sekä hyviä ystävyyssuhteita.

8. Mitä tulevaisuudentaitoja ja toimintaa 100-vuotias lionstoi-
minta tarvitsee päivittääkseen itsensä uudelle vuosisadalle?
Kehittää markkinointitaitojamme ja välineitämme tämän vuosikymmenen tarpei-
den mukaisiksi. Lionstoiminnan pitää kulkea askeleen edellä päivän trendejä, jotta 
saisi näkyvyyttä suuren yleisön edessä.

9. Mitä asioita haluat itse edistää lionstoiminnassa? 
Klubiviihtyvyyttä, puolisotoimintaa, rutiinien tehostamista klubitoiminnassa. Pe-
rimätiedon siirtoa virkailijoilta toiselle. Kumppanuus toimintaan panostaminen 
ja rahoituskanavien tuntemisen kehittäminen tehdäksemme palveluaktiviteeteistä 
houkuttelevampia.

10. Mitä luonteenpiirteitä ovat kaverisi sinussa kehuneet?
Rento, huumorintajuinen ja luotettava.

11. Mikä on rentouttavin harrastuksesi?
Salibandy.

12. Minkä kirjan olet lukenut viime aikoina ja miksi? 
John Grisham: Partneri

1. Missä oli lapsuuden kotisi ja missä asut nyt?
Olen syntynyt Oulussa, käynyt keskikoulun ja lukion Limingassa. Viimeiset 31 vuot-
ta olen asunut Raisiossa asuttuani sitä ennen myös Saksassa ja Ruotsissa.

2. Kerro perheestäsi 
Perheeseeni kuuluu aviomies (yli 40 vuotta yhdessä) kaksi aikuista poikaa, yksi miniä 
ja yksi pojanpoika.

3. Koulutus 
Olen Executive  Master of Business Administration, filosofian maisteri, markkinoin-
nin yo-merkonomi, certified coach ja mentori.

4. Työura pääpiirteissään
Olen lähes koko 40-vuotisen urani työskennellyt henkilöstöjohtamisen tehtävissä 
sekä teollisuudessa että julkisella puolella. Nykyisin toimin Senior Mentorina Turun 
yliopiston Kauppakorkean emba-johtamisohjelmissa.

5. Lionsura ja saadut tunnustukset 
Olen Charter-presidentti ja toiminut klubin hallitustehtävissä ja eri toimikuntien pu-
heenjohtajana ja jäsenenä. Olen saanut mahdollisuuden toimia myös lohkon- ja alu-
eenpuheenjohtajana ennen tehtävääni 2. varapiirikuvernöörinä.
 
Tunnustuksista arvokkain on Tasavallan presidentin myöntämä ritarin ansiomitali. Se 
pitää sisällään arvostuksen henkilöstöjohtamisesta moninaisissa erilaisissa liiketoi-
minnan tilanteissa ja arvostuksen mukana olosta lionstyössä. Olen kiitollinen myös 
piirikuvernööreiltä saamistani merkeistä ja yhden ruusukkeen mitalista.

6. Vaikuttavimmat lionskokemuksesi? 
Jokainen klubikokous, omassa klubissani tai vieraillessani, on minulle tärkeä. Ne 
tuottavat ilta toisensa jälkeen iloa kuullessani lionsarvojen toteutumista käytännössä. 
Vuosittain organisoimamme Lottien hemmottelupäivät saavat minut edelleen liikut-
tumaan ja muistamaan itsenäisen Suomen eteen tehdyt uhraukset.

7. Mihin asioihin vetoat, kun houkuttelet ystävääsi lioneihin?
Lionstyö tarjoaa mahdollisuuden auttaa paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti 
monin eri tavoin. Sinun ei tarvitse tuntea yksinäisyyttä ellet halua, sillä klubissa ta-
paat kuukausittain samanhenkisiä henkilöitä. Klubit organisoivat monenlaisia aktivi-
teettejä, ja voit osallistua omien toiveidesi/osaamisiesi mukaan niihin. Hallituksen eri 
tehtävissä ja rooleissa voit oppia jotain uutta, jota et muuten voisi kokeilla.

8. Mitä tulevaisuudentaitoja ja toimintaa 100-vuotias lionstoi-
minta tarvitsee päivittääkseen itsensä uudelle vuosisadalle?
Me tarvitsemme yhteistyötaitoja, lisää eri-ikäisten ja erilaisten ihmisten johtamis- ja 
motivointitaitoja sekä kykyä ja halua uudistaa ja uudistua.

9. Mitä asioita haluat itse edistää lionstoiminnassa? 
Haluan toimia aktiivisesti edistäen ja tukien leijona-arvoja: palveluhalu, luottamus, 
ihmisläheisyys, talkoohenki, paikallisuus, kansallisuus ja kansainvälisyys.

10. Mitä luonteenpiirteitä ovat kaverisi sinussa kehuneet?
Kehittävä ja positiivinen ote, rohkeus ja intohimo ihmisten ymmärtämiseen ja joh-
tamiseen.

11. Mikä on rentouttavin harrastuksesi?
Jooga ja mentorina toimiminen.

12. Minkä kirjan olet lukenut viime aikoina ja miksi? 
Keitäs tyttö kahvia – lisätäkseni ymmärtämystä erilaisista työ- ja toimintakulttuu-
reista.
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2. Varapiirikuvernööriehdokas kaudelle 
2020-2021 - LC Turku/Linna

PERTTI TOFFERI

2. Varapiirikuvernööriehdokas kaudelle 
2020-2021 - LC Karinainen/Kyrö

JARI JÄRVELÄ
1. Missä oli lapsuuden kotisi ja missä asut nyt?
Lapsuudenkoti Liedossa, juuret Pohjanmaalla ja nyt asun Turussa.

2. Kerro perheestäsi 
Perheeseen kuuluu vaimo ja kaksi aikuista poikaa, joista vanhempi asuu Helsingissä 
ja nuorempi Turussa.

3. Koulutus 
Graafisenalan koulutus, kirjapainotekniikka.

4. Työura pääpiirteissään
Kunnallistekniikan työ- ja projektipäällikön tehtävissä, viemäri- ja vesijohtosanee-
rausyritys Putkistosaneeraus Eerolan palveluksessa, josta jäänyt eläkkeelle 2017.

5. Lionsura ja saadut tunnustukset 
Lionina vuodesta 2014, toiminut klubissa klubimestarina, sihteerinä ja presidenttinä, 
osallistunut Suomen Lions-liitto ry:n toteuttamaan alueelliseen johtajakoulutukseen 
(RLLI), sitoutumisesta korkeatasoiseen johtamiseen. Piirihallituksessa lohkonpu-
heenjohtajana (ZC), alueenpuheenjohtajana (RC) ja piirisihteerinä (CS). Tunnustuk-
set Zone Chairman Award 2018 ja Region Chairman Award 2019.

6. Vaikuttavimmat lionskokemuksesi? 
Vanhusten jouluruokailutilaisuus sekä kirkkopyhän sankariristillä käynti, unohtamat-
ta Kalajoen vuosikokousta, jossa sain kunnian yhtenä lionina kantaa piirin lippua 
juhlatilaan.

7. Mihin asioihin vetoat, kun houkuttelet ystävääsi lioneihin?
Niin kuin muinaiset roomalaiset, ”liity legioonaan, niin saat uusia ystäviä ja näet 
maailmaa”. Lionina on mahdollisuus auttaa ja palvella hädässä olevia ja saada uusia 
ystäviä sekä koulutusta, jota voi hyödyntää arkipäiväisissäkin asioissa.

8. Mitä tulevaisuudentaitoja ja toimintaa 100-vuotias lionstoi-
minta tarvitsee päivittääkseen itsensä uudelle vuosisadalle?
Koulutus on tärkeää, jotta saamme eri tehtäviin klubitasolla ja piirihallinnossa moti-
voituneita ja sitoutuneita lioneja ja virkailijoita .Näin voidaan taata toiminnan jatku-
vuus. Profiilin nostamiseen pitää klubien yhteistyössä ryhtyä työhön, jossa korostuu 
erityisesti lohkonpuheenjohtajan rooli tietojen kerääjänä. Näin voi tehdä innovatiivi-
sia ehdotuksia piirihallinnolle, joka parhaansa mukaan  kehittää ja toteuttaa tavoitteita 
asettamalla esim. kehittämistoimikunnan, ”ideapankin”.

9. Mitä asioita haluat itse edistää lionstoiminnassa? 
Kuten edellä jo mainittuna koulutus, mutta lisäksi klubiviihtyvyys, Quest ja nuoriso-
vaihto. Nuorisossa on meidän tulevaisuus. Nämä neljä osa-aluetta tukevat toisiaan. 
Toivottavasti näemme uuden, nuoremman sukupolven lionit uusine ja tuoreine ak-
tiviteetteineen.

10. Mitä luonteenpiirteitä ovat kaverisi sinussa kehuneet?
Joskus on tituleerattu oivaksi seuramieheksi. Myös sitä, että olen valmis ryhtymään 
kaikenlaisiin tehtäviin ajatuksella, ”kyllä se siitä vielä luonnistuu”, mutta pitämällä 
huolta, että tehtävä tulee tehtyä.

11. Mikä on rentouttavin harrastuksesi?
Lintujen tarkkailu ”bongaus” on kyllä rentouttavin harrastus. Kun sattuu saamaan 
uuden lajin kiikariin tai kaukoputkeen, niin fiilikset ovat korkealla.

12. Minkä kirjan olet lukenut viime aikoina ja miksi? 
Viimeaikaisin kirja ”Seikkailujen Aapinen” ja tämä siksi, että toimin kouluvaarina 
Luostarivuoren koulun Kerttulin yksikössä. Tätä kirjaa kuulustelen ekaluokkalaisilta, 
”aina on oikea ikä oppia”.

1. Missä oli lapsuuden kotisi ja missä asut nyt?
Lapsuuden koti löytyy edesmenneestä Karinaisten kunnasta Kyrön kylästä. Nyky-
ään asun Pöytyän kunnan Kyrön kylässä.

2. Kerro perheestäsi 
Perheeseeni kuuluu tällä hetkellä kissani Miuku ja koirani Teuvo.

3. Koulutus 
Koulutukseltani olen kirjanpitäjä, yo-merkonomi + AMK-opinnot ja lukematon 
määrä kursseja.

4. Työura pääpiirteissään
Olen toiminut yrittäjänä vuodesta 1998. Välillä olen toiminut avustajana kahdelle 
kansanedustajalle.

5. Lionsura ja saadut tunnustukset 
Presidentti  11-12 ja 12-13, ZC 16-17, RC 17-18, MD 107-A, Tuki ry hallitus 2017-, 
Lions vuosikokous Turku2021 valmisteluorganisaatio 2017-
100% presidentin ansiomerkki, piirikuvernöörin ansiotähti, Membership Builder 
Key.

6. Vaikuttavimmat lionskokemuksesi? 
Kalajoen vuosikokous, eikä valitettavasti  se kokemus  ollut positiivinen. Leijona-
henki ja  keskinäinen arvostus lionien välillä tulee palauttaa.

7. Mihin asioihin vetoat, kun houkuttelet ystävääsi
lioneihin?
Koska jokainen ihminen on yksilö, heitä lioniksi pyytäessä ei ole mallikaavaa, jolla 
toimia. Yleisesti aiheet liittyvät hyväntekeväisyystyöhön joko kotipaikkakunnalla 
tai maailmalla. Olen toiminut 12 lionin kummina ja  arviolta 25 henkeä  olen saanut 
liittymään lioneihin eri klubeihin.

8. Mitä tulevaisuudentaitoja ja toimintaa 100-vuotias 
lionstoiminta tarvitsee päivittääkseen itsensä uudelle 
vuosisadalle?
Ensimmäisenä viestintä- ja mediataidot. Lionstietoutta tulee pystyä jakamaan ylei-
sölle ja jäsenille kiinnostavasti. Lisäksi tarvitsemme hyviä yhteistyötahoja, joiden 
kanssa tehdä hyväntekeväisyystyötä.

9. Mitä asioita haluat itse edistää lionstoiminnassa? 
Jäsenten viihtyvyys klubeissa on lähellä sydäntäni. Toiminnan pitää olla hauskaa 
ja antaa mukavia kokemuksia lionille itselleenkin. Lisäksi ydinosaamisalueeni on 
hallinnon kehittämien ja tehostaminen.

10. Mitä luonteenpiirteitä ovat kaverisi sinussa kehuneet?
Tarkkuutta, etenkin sääntöjen ja pykälien kanssa.

11. Mikä on rentouttavin harrastuksesi?
Vanhat koneet, niiden kanssa touhuaminen on tapani rentoutua.

12. Minkä kirjan olet lukenut viime aikoina ja miksi? 
Kärkenä Äänislinnaan. Kirja kertoo kevytosasto 8:n sotaretkestä jatkosodassa. Iso-
isäni kaatui siinä joukko-osastossa.


