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JUKOLA 2020 –STRATEGIAA TOTEUTTAMAAN

Ounasvaaran Hiihtoseura hyväksyi 26.1.2016 oman strategiansa Rovaniemellä vuonna 2020 järjestettävän
Jukolan Viestin tapahtumalle. Suurtapahtuman missioksi otettiin strategiassa kaikkien aikojen
onnistuneimman ja eksoottisimman Jukolan Viestin järjestäminen. Tehtävän visiona on järjestämisessä
onnistuminen kaikilla mittareilla mitattuna, jopa ”Above Ordinary”.
Tapahtuman järjestäjän päämääriin kuuluu strategian mukaan perinteiden kunnioittaminen, mutta samalla
tapahtuman rohkea uudistaminen ja kehittäminen. Tapahtuman toteutuksessa halutaan onnistua
kilpailullisesti, teknisesti, toiminnallisesti, sisällöllisesti ja myös taloudellisesti parhaalla mahdollisella
tavalla.
Onnistuneen tapahtuman avulla halutaan vahvistaa järjestävän seuran, Rovaniemen kaupungin ja Lapin
maakunnan ennestään hyviä brändejä ja mainetta maailmalla.

Tapahtuman teema, tarina ja arvot
Työnimellä ”JUKOLA 2020” toistaiseksi kutsutun tapahtuman teemaksi on jo hakuvaiheessa valittu
matkailu. Tältä pohjalta muotoutuvassa ja kehittyvässä tapahtuman kehystarinassa ”JUKOLA ja napapiiri
kohtaavat 2020”.
Tapahtuman järjestäjänä Ounasvaaran Hiihtoseura on asettanut projektilleen seuraavat arvot:
-

Rohkeus ja innovatiivisuus
Tehokkuus ja taloudellisuus
Iloisuus ja positiivisuus
Avoimuus ja yhteisöllisyys

Tapahtuman arvoilla ja niihin sisältyvillä osa-alueilla halutaan varmistaa kaikkien aikojen onnistuneimman
ja eksoottisimman Jukolan Viestin järjestämisen napapiirillä Rovaniemellä vuonna 2020.

Tapahtuman perustuksia rakennetaan
Strategian hyväksymisen jälkeen Ounasvaaran Hiihtoseurassa on kevään mittaan mm:

-

valmisteltu pääyhteistyökumppanin Rovaniemen kaupungin kanssa tehtävää
tapahtuman järjestämis- ja markkinointiyhteistyötä
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taustoitettu tapahtuman matkailuteemaa ja siihen liittyvää napapiiri-tarinaa
käynnistetty tapahtumamarkkinoinnin yhteistyö järjestävän seuran, Suomen
Suunnistusliiton ja Rovaniemen kaupungin matkailumarkkinoinnin kesken.
selvitetty oppilaitosyhteistyön ja sen hankkeistamisen mahdollisuuksia
valmisteltu ja käynnistetty JUKOLA 2020 –tapahtuman kaikille avoin nimiehdotuskilpailu
käynnistetty ”Esi-JUKOLA”-tapahtumana seuralle myönnettyjen suunnistuksen kaikkien
sarjojen SM-viestien 2018 valmistelu

Järjestelytoimikunta kokoontui toukokuussa 2016
Jukolan Viestin järjestämistehtävää valmisteltiin OH:ssa aluksi johtokunnan ohjauksessa työryhmissä. Kesän
kynnyksellä valmistelussa siirryttiin uudelle tasolle, kun projektin toteuttamiseen Ounasvaaran
Hiihtoseurassa nimetty Jukolan Viestin 2020 järjestelytoimikunta aloitti työnsä kokouksellaan 9.5.2016
Mäntyvaaran raviradan kilpailukeskuksessa. (Kuvat 1 ja 2).
Kokous oli järjestäytymiskokous, jossa seuran ja kilpailun johto sekä järjestelytoimikuntaan valitut
valiokuntavetäjät yhdessä perehtyivät edessä olevaan tehtävään, loivat suuntaviivoja sen hoitamiselle sekä
tutustuivat samalla tapahtuman kilpailukeskuksen hienoihin puitteisiin.
Kuva 1
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Referenssejä, kokemuksia, oppia ja yhteistyötä
Jukolan Viestin järjestämisen oppeja ja referenssejä on hankittu ja saatu Ounasvaaran Hiihtoseurassa jo
parin vuoden ajan erilaisissa tilanteissa aikaisemmilta järjestäjiltä. Kokemusten haku, niistä oppiminen ja
niiden hyödyntäminen jatkuu läpi koko monivuotisen järjestämisprosessin.
Rovaniemeltä ja OH:sta lähtee henkilöitä kesäkuussa 2016 Lappee-Jukolaan tavoitteenaan tapahtuman
kokonaisuuteen ja sen osa-alueisiin perehtyminen. Torniossa kesä-heinäkuun vaihteessa 2016
järjestettävien valtakunnallisten Suviseurojen 2016 järjestelyihin tutustutaan suurtapahtumien monien
samankaltaisuuksien ja rinnastettavuuksien vuoksi. Ounasvaaran Hiihtoseuran kiinteä yhteistyö
Mäntyvaarassa 2018 järjestettävien Kuninkuusravien järjestelyorganisaation kanssa tulee antamaan
arvokasta oppia samassa keskuksessa järjestettävän Jukolan Viestin järjestäjille.
Jukolan Viestin järjestämiseen liittyvä kiinteä yhteistyö mm. Suomen Suunnistusliiton, Jukolan Viestin
valtakunnallisen johtoryhmän ja pääyhteistyökumppanin, Rovaniemen kaupungin sekä aikaa myöten
mukaan tulevien suurimpien yhteistyökumppanien ja Jukolan Viestin ”osuusisäntien” kesken monipuolistuu
ja vahvistuu koko ajan kohti tapahtumaa mentäessä.
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Jukolan Viestin järjestämisessä 2020 tarvitaan kaikkiaan 1600-1700 talkoolaista, heidän joukossaan monen
alan erityisosaamista. Vastavuoroisesti tapahtuma tulee tarjoamaan tekijöilleen valtavan määrän yhdessä
tekemisen iloa, oppimista, kehittymistä ja onnistumisen elämyksiä.
Ounasvaaran Hiihtoseuran tavoitteisiin kuuluu nettipohjaisen JUKOLA 2020 talkoorekisterin käyttöön
ottaminen. Sen avulla tullaan hoitamaan järjestämiseen halukkaiden talkoo-osaajien löytäminen ja heistä
kunkin ohjaaminen osaamistaan ja haluaan vastaaviin tehtäviin vuoden 2020 suurtapahtumaan mennessä.
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