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Johanna Sylvia Catani, os. Sukula (1967)
Filosofian tohtori, Jyväskylän yliopisto, viestintätieteet
•
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1999-2004
perustajaosakas,
McCann
Momentum,
brändiviestintään,
tapahtumamarkkinointiin, sponsorointiin ja asiakassuhteisiin erikoistunut toimisto
•
2004-2008 väitöskirja Jyväskylän yliopisto, Yritystapahtuma kontekstina ja
kulttuurisena kokemuksena
•
2008-2018 vanhempi neuvonantaja ja viestinnän strategi, viestintätoimisto Ellun
Kanat
•
2018- vastuullisuusjohtamisen ja viestinnän asiantuntija, SDG Monitor Oy
•
Lukuisia luottamus- ja vapaaehtoistehtäviä järjestöissä sekä hankkeissa
•
Sidonnaisuudet: Catani Sport Horses B.v. omistaja, hall.pj
Suomi, Sveitsi
Suomi, ruotsi, englanti, ranska
Naimisissa, kaksi aikuista lasta
johanna.catani@gmail.com 0405952627

Minulla on yli 20 vuoden kokemus viestinnän asiantuntija- ja johtotehtävissä, asiakkaina kotimaisia ja kansainvälisiä yrityksiä,
säätiöitä, oppilaitoksia ja järjestöjä, kuten Aalto, Atria, Bonnier, Hannoverin maailmannäyttely, Helsingin kaupunki, Nuorten
lääkärien liitto, OP-Pohjola, ravintolakoulu Perho, Ulkoministeriön maakuvahanke, Suomen Hippos, Suomen yrittäjät,
SuomiAreena, Sitra, World Design Capital sekä Yle. Olen tottunut johtamaan pitkäkestoisia ja haastavia kokonaisuuksia ja
tiimejä, joissa on paljon osallistujia eri maista, organisaatioista ja verkostoista.
”Olen kolmannen polven hevosharrastaja Tuusulasta. Isoisäni, -setäni sekä isäni ovat olleet innokkaita raviurheilun harrastajia ja
aktiivisia vapaaehtois- ja järjestötyössä. Liityin juniori-ikäisenä Tuusulan ratsastusseuran jäseneksi, ja pääsin heti mukaan
juniorikerhoon, hoitajarinkiin, kilpailutoimintaan sekä seuralehti Kopukan toimitukseen. Tuurilaisten kanssa juttu jatkuu edelleen
siitä, mihin viimeksi jäätiin, vaikkei vuosiin oltaisi kasvotusten tavattu. Aikuisiällä olen jatkanut työuran ohella vapaaehtoistyössä
mm.
KyIF:n ratsastusjaoksen puheenjohtajana, ESRAn hallituksen jäsenenä, sekä auttanut varainhankinnassa ja
joukkueenjohtajana lasten, junioreiden ja nuorten Nation’s Cup -toiminnassa. Muita vapaaehtoistehtäviäni ovat mm. HIHSin
viestintä-tiimin jäsenyys sekä eurooppalaisen ratsastuskollektiivin viestintäkampanja, #saynotoharmonizing, jonka tavoitteena oli
vaikuttaa FEIn päätökseen korottaa CSI-kilpailumaksuja. Lisäksi perheelläni on pienimuotoista ratsuhevosten kasvatustoimintaa
Hollannissa.
Suomen ratsastajainliiton perustehtävä on edistää ratsastusta liikunta, kuntoutus- ja urheilumuotona, edistää hevosen
hyvinvointia yhdessä jäsentensä kanssa, sekä toimia FEIn täysivaltaisena jäsenenä osana kansainvälistä ratsastusyhteisöä. Kun
minua pyydettiin asettumaan ehdolle puheenjohtajan tehtävään, vastasin myöntävästi, sillä haluan vaikuttaa siihen, että ratsastus
säilyy elinvoimaisena liikunta- ja urheilumuotona Suomessa ja, että ratsastuksen merkitys niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin
vahvistuu. Mielestäni meillä on yhdessä hyvät mahdollisuudet vahvistaa ratsastuksen asemaa, sillä meillä on tiivis alueellinen
toimintamalli, joka mahdollistaa hyvän yhteistyöverkoston alan toimijoiden sekä päättäjien kesken. Lisäksi tarvitaan perustehtävän
mukainen, resursseiltaan realistinen ja mitattava toiminta- ja viestintäsuunnitelma, jossa hevosen hyvinvoinnin varmistaminen on
sisällön keskiössä. Itse näen lisäksi seuraavat asiat keskeisinä kehityshankkeina:
•
Seura- ja ratsastuskoulutoiminnan kehittäminen liikunnan, kuntoutuksen ja urheilun näkökulmasta
•
Panostaminen juniorityöhön (tulevat ratsastussukupolvet)
•
Alan ammatillisen koulutuksen sekä toimihenkilötyön varmistaminen ja kehittäminen (tulevat alan ammattilaiset)
•
Ratsastuksen sosiaalisen merkityksen korostaminen (varsinkin näinä aikoina, kun kiusaamisen kulttuuri ja
ihmisten
eriarvoisuus vain kasvavat)
•
Kilpailutoiminnan kehittäminen FEIn strategian mukaisesti
Meillä kotona on sanonta: Onnekkaita ovat he, jotka ovat joskus rakastuneet hevoseen. Olen koko elinikäni ollut tässä asiassa
onnekas, saanut ratsastukselta sekä hevosilta niin paljon, ja siksi valmis käytettäväksi myös tähän luottamustehtävään.”
Ystävällisin terveisin, Johanna ”Jonna” Catani

