Suomen Lions-liiton
varapuheenjohtajaehdokas 2022-23

Brändityön kautta klubit saavat käytännön
työkaluja jo tähän hetkeen ja viestinnän kautta
saavutamme erityisesti sosiaalisen median
kautta yleisöä entistä suunnitelmallisemmin.
Toimenpiteet tähtäävät näkyvään ja vahvaan
Leijona-toimintaan sen kaikilla tasoilla.
Varsinaisia muutoksen tekijöitä ovat kuitenkin
klubit. Tätä muutosta tukeaksemme olen Cpiirin koulutusvastaavana yhdessä muun GATryhmän kanssa kehittänyt Klubien
Voimavalmennuksen, jolla olemme
saavuttaneet yli 60% piirimme klubeista.

Työkokemukseni kansainvälisen konsernin
taloushallinnossa ja segmentin johtoryhmässä
takaa vahvan talouden ja hallinnon osaamisen
myös Suomen Lions-liiton puheenjohtajan
tehtävässä.

Lion Nina Moilanen
Suomalaisen lions-toiminnan elinvoima
Suomalaisen lions-toiminnan kasvot ovat eri
paikkakunnilla toimivat klubit. Niin piirit kuin
Suomen Lions-liitto ovat olemassa klubien
tukemiseksi ja meidän kaikkien voimavarojen
yhteenkokoamiseksi. Olemme voineet antaa
kokoamme suuremman panoksen suomalaiseen
yhteiskuntaa yhteisten aktiviteettien, kuten
Punaisen Sulan ja Lions Questin kautta.
Maailma on muuttunut ympärillämme ja nyt on
meidän aikamme muuttua sen mukana. Olen
saanut liiton hallituksen jäsenenä olla mukana
käynnistämässä merkittäviä toimia
suunnanmuutoksen vahvistamiseksi. Lions2030strategiatyöryhmässä tulemme kutsumaan
jokaista leijonaa mukaan vahvan tulevaisuuden
rakentamiseen.

Kokemusta, ystävyy ä, yhteistyötä

Perusta vahvalle tulevaisuudellemme on
innostuneessa nykyhetken toiminnassa.
Täyttääkö klubin toiminta jäsenen tarpeet?
Vastaako klubien toiminta paikkakunnan
palvelutarpeeseen? Kiinnostaako toimintamme
nuorempia sukupolvia? Paras mainoksemme on
tyytyväinen jäsen, paras kutsukor mme
merkityksellinen apu.

Olen saanut viime vuosina hoitaa monia eri
tehtäviä järjestössämme. Liiton ja piirin hallitusja toimikuntatehtävien kautta minulla on laaja
kokemus ja näkemys siitä, miten eri
toimenpiteet vaikuttavat eri toiminnan tasoilla.
Myös kansainvälisen koulutuksen kautta olen
saanut lukuisia eurooppalaisia leijonaystäviä yhteistyön ja yhteisen innostuksen kautta
voimme synnyttää uusia ideoita ja uutta paloa
myös omaan toimintaamme.
Haluan olla käytännönläheisesti tukemassa
erilaisia klubeja uusien toimintatapojen
löytämisessä ja määrätietoisessa toiminnassa
kohti elinvoimaista tulevaisuutta. Eri piireissä
näkemäni parhaat käytännöt ja ideat haluan
tuoda koko Suomen käyttöön – Lapista
Helsinkiin, idästä länteen.

Nina Moilanen

Dynamisk Lions-verksamhet i Finland

Erfarenhet, vänskap, samarbete

Lions Club Vihti, jäsenenä 2010 alkaen

Den finländska Lions-verksamhetens ansikte är
på olika orter verksamma klubbar. Både
distrikten och Finlands Lionsförbund finns till för
att stödja klubbarna och för att samla alla våra
resurser. Vi har kunnat ge ett större bidrag till
det finländska samhället som helhet genom
gemensamma aktiviteter som den Röda Fjädern
och Lions Quest.

Min arbetslivserfarenhet från en internationell
koncerns ekonomiförvaltning och från
ledningsgruppen för segmentet säkerställer
starka ekonomiska och administrativa
färdigheter även i min roll som viceordförande
för Finlands Lionsförbund.



























55-v, kotoisin Espoosta
Maatalous- metsätieteiden maisteri,
agronomi
hallinto- ja talousvastaava, Scanditron
Finland Oy
perhe: 3 poikaa 28-v, 21-v ja 17-v
muut harrastukset: uinti, veneily, golf,
pyöräily
Suomen Lions-liitto
o hallituksen jäsen 2021-22
o Toiminnan ja talouden suunnittelutoimikunnan jäsen 2019-20, 2020-21
ja 2021-22
o brändityöryhmän jäsen 2021-22
o strategiatyöryhmän jäsen 2021->
o vuosikokouksen sihteeri 2020
C-piirin piirikuvernööri 2020-2021
piirin koulutusvastaava 2021-2022
piirin Quest-pj 2017-2019
klubipresidentti 2015-2016 ja 2021-2022
Suomen Lions-liiton vuosikokoukset 10
kertaa 2012 ->
e-NSR 2021 Helsinki ja 2022 Reykjavik
Europa Forum 2019 Tallinna, 2021
Thessaloniki
Kv. vuosikokous 2019 Milano, e 2021
Melvin Jones -fellowship 2020,
Progressive Melvin Jones 2021
LCIF chairperson’s medal 2021
I-ruusukkeen ansiomerkki 2019
100%-presidentin ansiomerkki 2017
äidinkieli: suomi
sujuva: englanti, ruotsi
kouluranska
alkeet: saksa, eesti, nykykreikka

Världen har förändrats runt omkring oss och nu
är det dags för oss att förändras med den. Som
medlem av förbundets styrelse har jag haft
möjlighet att vara med och initiera viktiga
åtgärder för att stärka denna kursändring.
Genom Lions2030-strategikommittén kommer
vi att bjuda in alla lions att delta i arbetet med
att bygga en stark framtid. Från brandkommittén kommer klubbarna att få praktiska
verktyg och genom kommunikation, särskilt i
sociala medier, kommer vi att nå ut till publiken
på ett mer planerat sätt. Åtgärderna kommer
att syfta till att skapa en synlig och stark Lionsverksamhet på alla nivåer.
Men det är klubbarna som är de verkliga
aktörerna för förändring. För att stödja denna
förändring har jag som utbildningsansvarig i
distrikt C tillsammans med resten av GATteamet arbetat med att utveckla Klubien
Voimavalmennus, som har nått över 60 % av
klubbarna i vårt distrikt.
Vår bästa reklam är en nöjd medlem, vårt
bästa visitkort är meningsfull service.

Under de senaste åren har jag haft möjlighet att
inneha många olika positioner i vår lionsorganisation. Genom mina styrelse- och
kommittéuppdrag i förbundet och distriktet har
jag en stark erfarenhet och insikt om effekterna
av olika åtgärder på olika verksamhetsnivåer.
Jag vill hjälpa och stöda olika klubbar att finna
nya tillvägagångssätt för att målmedvetet
arbeta mot en dynamisk framtid. Jag vill föra ut
de bästa metoderna och idéerna som jag har
sett både i Europa och i olika distrikt till hela
Finland - från Lappland till Helsingfors, från öst
till väst.

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

