Oulu2026: Kulttuuri-ilmastonmuutoksella löydämme yhteyden uudelleen
Innostava. Kestävä. Eurooppalainen. Niistä rakentuu Oulu2026-kulttuuriohjelman visio, joka vie kohti
kulttuuri-ilmastonmuutosta. Kulttuuriohjelmassa korostuvat sosiaalinen, kulttuurinen, taloudellinen
ja ekologinen kestävyys. Kulttuuri-ilmastonmuutoksen tarina kerrotaan ohjelmassa kolmen
teeman kautta:
Villisti kaupunki kertoo miten karusta ja ankarasta pohjoisen erämaasta kasvaa kaupunki, jonka
ainutlaatuinen, villi luovuus on keskittynyt lasten ja nuorten unelmien tukemiseen ja rohkaisuun.
Vastakohtien voima nostaa esiin, kyseenalaistaa ja myös kytkee toisiinsa pohjoisen Suomen elämää
hallitsevat vastakohdat, läheisyyden ja erillisyyden, valon ja pimeyden sekä teknologian ja taiteen – erottelut,
jotka pätevät paitsi meillä myös Euroopassa.
Rohkeasti reunalla tarinat kertovat elämästä reunalla, elämän reunaehdoista, ilmastonmuutoksesta ja
alueesta, jota Eurooppa ei vieläkään ole todella löytänyt.
Jokaisen teeman käynnistää laajamittainen kansainvälinen lippulaivatuotanto, minkä lisäksi pääteemaan
liittyvä Rauhankone-ohjelmakokonaisuus tarjoaa dynaamisen ja iskevän alkunäytöksen kulttuuriilmastonmuutoksesta kertovalle tarinalle.
Oululla ja eurooppalaisilla kaupungeilla on yhteisiä tulevaisuuden haasteita. Vihapuhe ja
väärinymmärrykset erottavat ihmisiä. Pandemian jälkeen tarvitaan kulttuurialan
jälleenrakennusohjelmaa. Ilmastonmuutoksen hidastaminen on koko maailman yhteinen missio.
Oulu2026 tarjoaa tulevaisuuden rakentamisen työkaluksi kulttuuri-ilmastonmuutosta. Kulttuuriilmastonmuutos synnyttää uutta vuorovaikutusta kulttuurissa, taiteessa, yhteiskunnassa, politiikassa,
fyysisessä tilassa ja virtuaalisesti.
Varsinaisen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi meidän on muutettava tapojamme olla vuorovaikutuksessa
planeettamme ja luonnon kanssa. Muutokset ylittävät valtioiden rajat, niiden vaatimuksiin voidaan
vastata Euroopan laajuisella yhteistyöllä, joka on pandemian takia entistä tärkeämpää. Eurooppa voi
ratkaista isot ongelmat vain yhdessä.
Oulu2026:n keskeinen tavoite on luoda alueelle kulttuurin ja taiteen keinoin elinvoimaa, jota tarvitsemme
tulevaisuudessa entistä enemmän, kun väestö ikääntyy ja nuoret pohtivat lähtöä työn ja toivon perässä
etelään.
Oulu2026:n valmistelu alkoi syksyllä 2017, kun kysyimme oululaisilta lapsilta ja
nuorilta heidän unelmiensa Oulusta vuonna 2026. Näiden unelmien ja lukuisten muiden tapaamisten ja
keskustelujen pohjalta hahmottuivat Oulu2026:n pääteemat. Kaikessa valmistelussamme on ollut tärkeää
yhteisöllisyys ja meidän kaikkien osallistaminen. Oulu2026-kulttuuriohjelman perustana ovat noin 450
sisältöideaa, jotka saatiin avoimessa haussa vuonna 2019. Hakemuksessa esitellään noin 50 hanketta,
joita on ollut mukana tekemässä yli sata kulttuurialan toimijaa Suomesta ja Euroopasta.
Oulun matkalle kohti kulttuuri-ilmastonmuutokseen ja Euroopan kulttuuripääkaupungiksi on lähtenyt 32
yhteisen historian ja tulevaisuuden yhdistämää pohjoisen Suomen kuntaa ja kaupunkia.
Oulu2026 tuo kaupunkiin ja alueelle pehmeitä, ihmisläheisiä arvoja, kulttuuria, taidetta ja tapahtumia.
Oulu2026 haluaa tuoda kulttuurin osaksi jokaisen elämää ja luoda mahdollisuuksia osallistua. Tarkoituksena
on nostaa taiteen ja kulttuurin merkitys uudelle tasolle kaupunki- ja aluekehityksessä ja luoda uusia luovan
talouden ja matkailun työpaikkoja sekä luovan talouden keskittymiä Oulu2026 alueelle.
Oulu2026:n talousarvio vuosille 2021-2027 on 50 miljoonaa euroa, josta Oulun kaupungin osuus on 20
miljoonaa euroa.
Lisätietoja: Piia Rantala-Korhonen, hankejohtaja, p. 044 703 1116 ja Samu Forsblom, ohjelmajohtaja, p. 044
703 7558, etunimi.sukunimi@ouka.fi. www.oulu2026.eu

