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Oulu  
- Kovasta teknologiasta 
luovaan ja eloisaan 
Oulu tunnetaan perinteisesti pohjoisena 
teknologiakaupunkina, mutta kulttuuri kuplii 
kaupungissa yllättävilläkin tavoilla. Teatterit, 
kirjastot, yhdistykset ja tapahtumat tarjoavat 
pieniä ja suuria elämyksiä ympäri vuoden. 
Klassisen musiikin ystävät nauttivat sinfoniaor-
kesterin konserteista, kevyen musiikin ystäville 
on tarjolla klubikeikkoja ja kesäisin kaupunki 
täyttyy erilaisista ulkoilmatapahtumista.

Kaupungissa puhaltavat  
kaupunkikulttuurin trendit 

• Pelikulttuuri sekä elokuva- ja mediataide  
ovat vahvassa kasvussa 

• Urbaanit kaupunkitapahtumat ja pienemmät 
festivaalit ovat ilmestyneet katukuvaan

• Oulu on kansainvälisesti aktiivinen tapahtuma-  
ja kongressikaupunki.

Tule mukaan kulttuuri-ilmaston- 
muutokseen! Tehdään yhdessä Oulusta 
ja koko pohjoisesta Suomesta parempi 
paikka elää ja rakastaa. 

www.oulu2026.eu 

Facebook:  
Oulu2026 European Capital of Culture 

Twitter:  
Oulu2026 Official 

Instagram:   
oulu2026official 

Email  
Oulu2026@ouka.fi



Kulttuuri-ilmastonmuutos 
Kulttuuri-ilmastonmuutos yhdistää meitä 
ympäröivän maailman uudelleen ja luo uuden 
yhdessäolon tunteen. Taide, teknologia ja luonto 
kohtaavat, kuten myös erilaiset kulttuurit ja 
ihmiset. Kulttuurin ja taiteen keinoin tuodaan 
ihmisiä yhteen ja parannetaan vuorovaikutusta.

Rohkeasti reunalla
Vaatii uskallusta lähteä tutkimaan maailman 
meriä ja suunnata keskusmetropoleihin, mutta 
on myös vähintään yhtä rohkeaa elää täällä 
Euroopan pohjoisella reunalla. Kerromme koko 
Euroopalle, miten upeita kulttuuripaikkoja ja 
-tapahtumia meillä on, miten monipuolinen 
luonto on lähellämme – unohtamatta hienoa 
ruokakulttuuriamme.

Vastakohtien voima
Alueemme on täynnä kontrasteja, joista voidaan 
ammentaa uutta voimaa. Nämä vastakohdat 
halutaan laittaa positiivisella tavalla keskuste-
lemaan, juhlimaan ja täydentämään toisiaan  
– luonnossa, kohtaamisissa, tapahtumissa. 

Villisti kaupunki
Kerromme projekteillamme tarinaa, miten 
karusta ja ankarasta pohjoisen erämaasta  
kasvaa yllätyksellinen kaupunki, jonka villi 
luovuus on keskittynyt lasten ja nuorten 
unelmien tukemiseen ja rohkaisuun.  
Löydämme uusia, luovia ja jopa yllättäviä 
paikkoja kokea kulttuuria ja taidetta.

Oulu on vuoden 2026 
Euroopan kulttuuri 
pääkaupunki. 
Kaupunki ja koko pohjoinen Suomi täyttyvät 
tulevien vuosien aikana kulttuurista, taiteesta 
ja tapahtumista. Pohjoinen Suomi nousee 
maailmankartalle ennennäkemättömällä tavalla, 
kun suomalaiset ja kansainväliset kulttuuri-
osaajat luovat uutta kaupungeissa, maalla ja 
luonnossa.

Kyseessä on usean vuoden matka, joka 
huipentuu vuoteen 2026. Laajasta kulttuuriohjel-
matarjonnastamme nousee esiin kolme erilaista 
teemaa, joista jokaiseen sisältyy kiehtovia 
tuotantoja, tapahtumia, teoksia ja elämyksiä. 
Taide, musiikki, ruoka, tanssi ja keskustelut 
tulevat näkyväksi osaksi kaupunkikuvaamme. 

Se, mikä tekee Oulusta ja pohjoisesta Suomesta 
ainutlaatuisen, tulee olemaan kansainvälinen 
myyntivaltti myös tulevaisuudessa. Meillä on niin 
paljon tarjottavaa maailmalle: puhdas luonto, 
sauna, pohjoinen identiteetti, ruokakulttuuri, 
kaamos ja yöttömät yöt.

Kulttuuri-ilmastonmuutoksen aikaansaa-
miseksi Oulu yhdistää voimat 32 kunnan 
ja kaupungin kanssa, joista jokainen 
tuo mukanaan omaperäisiä tapahtumia, 
taidetta, makuja ja luontokohteita idän ja 
lännen välistä. Yhteisöllämme on vahva 
halu valloittaa eurooppalaiset sydämet. 
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