Suomen Lions-liiton
varapuheenjohtajaehdokas 2021-22

Kaudellani C-piirin piirikuvernöörinä olen saanut
olla mukana luomassa klubeille konkreettisia
käytännön työkaluja parantamaan
jäsenhankintaa
 messupaketit
 vapaaehtoistoimijat projekteissa
jäsentyytyväisyyttä
 keskusteluryhmät
 work-shopit
viestintää
 somekoulutus
 yhtenäiset somepohjat
 alueellinen ulkoinen tiedotus

Nina Moilanen
C-piirin piirikuvernööri
Lions-liitto suomalaisen lions-toiminnan
voimavarana
Lions-toiminnan kulmakivi, tärkein yksikkö on
klubi – kaiken toimintamme ytimessä. Niin
piirien kuin Lions-liiton tavoitteena on tukea
klubeja vahvempaan palveluun, hyvään
jäsenkehitykseen ja uusiutuvaan toimintaan.
Liitto on toiminut vahvasti kansainvälisten
yhteyksien ja kotimaan hallinnon hoitamisessa.
Klubitasolla se kuitenkin mielletään usein
etäiseksi. Järjestömme pursuaa ideoita ja
osaamista, joiden kokoaminen ja välittäminen
klubeille käytännön työkaluiksi tuo klubeille
todellista arjen lisäarvoa, yhtenäistää
julkikuvaamme ja lisää voimaa palveluumme.

palvelua
 aktiviteettipankki
 Quest-teemapäivä, päihteidenvastaisen
työn vahvistaminen
Tätä toimintatapaa haluan tuoda koko maan
klubien käyttöön vahvistamalla liiton
toimikuntien ja piirin virkailijoiden yhteistyötä.

Katse kohti tulevaisuutta – leijonat 200-vuotta
Perusta vahvalle tulevaisuudellemme on
innostuneessa nykyhetken toiminnassa.
Täyttääkö klubin toiminta jäsenen tarpeet?
Vastaako klubien toiminta paikkakunnan
palvelutarpeeseen? Kiinnostaako toimintamme
nuorempia sukupolvia? Kun voimme vastata
näihin kysymyksiin kyllä, olemme elinvoimaisia
sadankin vuoden päästä.
Unelmieni Lions-toiminta:





jäsenet kertovat tarpeistaan ja toiveistaan
yhdessä löydämme tavat tehdä ja auttaa
olemme innostuneita
olemme iloisia ja aktiivisia





näemme eri mahdollisuudet auttaa
ojennamme käden lähelle ja kauaskin
kutsumme mukaan ihmisiä, jotka eivät aina
ole jäseniä
toimimme kumppaneiden kanssa








autamme nuoria kasvamaan hyviksi
aikuisiksi
vaalimme ympäristöämme
olemme näkyviä
levitämme iloa
olemme tärkeitä muille

Nina Moilanen

Lionsförbundet, en resurs för våra klubbar

Blicken mot framtiden – Lions 200 år

Lions Club Vihti/Nummela, jäsenenä 2010 alkaen

Klubben är den viktigaste enheten och kärnan i
all vår verksamhet. Målet för både distrikten
och Lionsförbundet är att stöda klubbar i
starkare service, god medlemsutveckling och
förnyelse i verksamheten. Förbundet har varit
stark i internationella relationer och skötsel av
administration. På klubbnivå uppfattas det dock
ofta som avlägset. Vår organisation sprudlar av
idéer och kunnande, som, när detta
sammanfattas och överförs till klubbarna i form
av praktiska verktyg, ger det klubbarna verkligt
mervärde, en enhetlig image och styrker vår
service.

Grunden för vår starka framtid ligger i dagens
entusiastiska verksamhet. Uppfyller klubbens
aktiviteter medlemmens behov? Uppfyller
klubbarnas verksamhet ortens servicebehov?
Intresserar vår verksamhet yngre generationer?
När vi kan svara jakande på dessa frågor, är vi
livskraftiga ännu om hundra år.


























54-v, kotoisin Espoosta
Maatalous- metsätieteiden maisteri,
agronomi
hallinto- ja talousvastaava, Scanditron
Finland Oy
perhe: 3 poikaa 27-v, 20-v ja 16-v
muut harrastukset: uinti, veneily, golf
C-piirin piirikuvernööri 2020-2021
piirin Quest-pj 2017-2019
Suomen Lions-liitto, Toiminnan ja
talouden suunnittelutoimikunnan jäsen
2019-20 ja 2020-21
Suomen Lions-liiton vuosikokouksen
sihteeri 2020
klubipresidentti 2015-2016
Suomen Lions-liiton vuosikokoukset 9
kertaa 2012 ->
e-NSR 2021 Helsinki
Europa Forum 2019 Tallinna
Kv. vuosikokous 2019 Milano
Melvin Jones -fellowship 2020
I-ruusukkeen ansiomerkki 2019
100%-presidentin ansiomerkki 2017
äidinkieli: suomi
sujuva: englanti, ruotsi
kouluranska
alkeet: saksa, eesti, nykykreikka

Under min tid som distriktsguvernör har jag
tillsammans med GAT-teamet fått skapa
konkreta och praktiska verktyg till klubbar för
att förbättra
medlemsförvärv
• mässpaket
• volontärer med i aktiviteter
medlemstrivsel
•samtalsmöten
• work-shops
extern kommunikation
• enhetliga mall för sociala median
• regional extern marknadsföring i sociala
median
service
• aktivitetsbank
• Quest-temadag, förstärkning av kampen
mot narkotikamissbruk
Jag vill göra detta handlingssätt tillgängligt för
klubbar över hela landet genom att stärka
samarbetet mellan förbundets kommittéer och
distriktets funktionärer.

Min dröm om Lions-verksamheten:






medlemmarna framför sina behov och
önskemål
tillsammans finner vi olika sätt att göra och
hjälpa
vi är entusiastiska, glada och aktiva



vi ser olika möjligheter att hjälpa
vi räcker ut handen, men sträcker den
också längre
i våra aktiviteter tar vi med oss människor,
vilka ännu inte är medlemmar
vi verkar tillsammans genom partnerskap





vi hjälper unga växa upp till goda fullvuxna
vi är miljömedvetna
vi är synliga



Tutustu minuun paremmin:
www.ninamoilanen.fi
FB: Lion Nina Moilanen
C-piiri YouTubessa:
https://bit.ly/2Qyvr8v
Ota yhteyttä:
040-833 9218
nina.moilanen@lions.fi

