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1999-2004 grundare, McCann Momentum, ett företag som specialiserat sig på
varumärkeskommunikation, marknadsföring av evenemang, sponsring och kundrelationer
•
2004-2008 avhandling, Jyväskylä universitet, Corporate event as context and cultural
experience
•
2008-2018 äldre rådgivare och kommunikationsstrateg, kommunikationsbyrån Ellun
Kanat
•
2018- hållbarhets- och kommunikationsspecialist, SDG Monitor Oy
•
Många förtroendepositioner och volontärarbete i olika organisationer och projekt
•
Bindingar: Catani Sport Horses B.v., ägare, styrelse ordf.
finskt och schweiziskt medborgarskap
finska, svenska, engelska, franska
gift, två vuxna barn
johanna.catani@gmail.com 0405952627

Jag har mer än 20 års erfarenhet av kommunikations arbete och ledande befattningar, och har jobbat med inhemska och
internationella företag, stiftelser, utbildningsinstitutioner och organisationer t ex Aalto, Atria, Bonnier, Hannover världsmässa,
Helsingfors stad, Nuorten lääkärien liitto, OP-Pohjola, restaurangskolan Perho, utrikesministeriet, Suomen Hippos, Suomen
yrittäjät, SuomiAreena, Sitra, World Design Capital och Yle. Jag är van vid att leda långvariga och utmanande enheter och team
med deltagare från olika länder, organisationer och nätverk.
”Jag är en tredje generationens hästkvinna från Tusby. Min far, farfar och farfars bror har alla varit entusiastiska inom travsporten
och aktiva i volontär- och organisationsarbete. Jag själv blev som barn medlem i Tuusulan ratsastajat och gick genast med i
juniorklubben, hästskötarringen, tävlingsverksamheten och redaktionen för klubbtidningen Kopukka. Ännu i dag, har jag en väldigt
nära relation till mina TuuR kompisar, också fast vi inte träffas ofta.
Förutom arbetskarriären har jag alltid jobbat som volontär, till exempel som ordförande för KyIF ridsektion och som styrelseledamot
i ESRA. Jag har bistått med insamling av sponsorer och varit lagledare i CSIO för barn, juniorer och unga ryttare. Andra
volontäruppdrag har inkluderat medlemskap i HIHS-kommunikationsteamet samt europeiska ryttarkollektivets
kommunikationskampanj #saynotoharmonizing, vilket påverkade FEIs beslut att inte höja CSI-tävlingsavgifter. Dessutom har vi
ett litet hästavelsföretag i Nederländerna.
Finlands ryttarförbunds grundläggande uppgift är att befrämja ridning som en form av motion, rehabilitering och sport, att
tillsammans med sina medlemmar främja hästens välbefinnande och agera som en fullvärdig medlem av FEI som en del av det
internationella ryttarsamfundet. När jag blev ombedd att ställa upp som ordförandekandidat svarade jag ja, eftersom jag tror på
ridning som en livskraftig motionsform. Jag tror att vi tillsammans har ett bra tillfälle att främja ridningens roll, eftersom vi har
en stark regional verksamhetsmodell som möjliggör ett bra nätverk av samarbete mellan förbundet, dess aktörer och beslutsfattare
på fältet. Dessutom finns det ett behov av en grundläggande, resursrealistisk och mätbar verksamhets- och kommunikationsplan
där hästens välbefinnande är kärnan i innehållet. Personligen ser jag följande utvecklingsprojekt som viktiga:
•
Utveckling av förenings- och ridskoleaktiviteter (motion, rehabiliteting och sportperspektivet)
•
Investering i juniorarbete (följande generationsmedlemmar)
•
Säkerställa yrkesutbildning och utbildning av funktionärer
•
Betona den sociala betydelsen av ridning (särskilt i dessa tider när mobbning och ojämlikhet ökar)
•
Utveckling av tävlingsaktiviteter i enlighet med FEIs strategi
I vår familj har vi ett gammalt ordspråk: Lyckliga äro de som någon gång älskat en häst. Jag har hela mitt liv haft tur i detta
hänseende, fått så mycket av ridning och hästar och är därför redo att ställa upp för detta förtroendeuppdrag."
Med vänliga hälsningar, Johanna ”Jonna” Catani

