


Jo vuodesta 1985, Helsinki 2000, Turku 2011

• Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtuma

• tunnetuimpia Euroopan unionin toimia.

• Tuo esiin kaupunkien merkitystä kulttuurielämän 
keskuksina.

• Euroopan kulttuuripääkaupungit ovat tutkitusti 
kasvattaneet kaupunkien elinvoimaa

• kansainvälinen yhteistyö avaa taiteen ja kulttuurin 
ammattilaisille uusia ovia 

• uutta eurooppalaista kulttuuritarjontaa Suomeen 

Euroopan 
kulttuuripääkaupungit



• Hakuvaihe 2/2017 – 6/2021
• Hakemuksen valmisteluun osallistui tuhansia ihmisiä

• Kulttuuriohjelma luotiin yhdessä satojen paikallisten, 
kansallisten ja eurooppalaisten kumppanien kanssa

• Syksy 2021 valmisteltiin toteutusvaihetta ja 
perustettiin Oulun kulttuurisäätiö 

• 1.1.2022 Oulu2026:n toteutus alkoi Oulun 
kulttuurisäätiön toimesta

Oulu on Euroopan
kulttuuripääkaupunki 
vuonna 2026



Kulttuuri-ilmastonmuutos yhdistää kulttuuria, 
taidetta ja teknologiaa yllättävälläkin tavalla, 
luo kohtaamisia ja synnyttää vuorovaikutusta. 

Oulu on eurooppalaisen kulttuurin näyttämö vuonna 
2026. Kulttuuripääkaupungin asema on merkittävä 
koko Suomelle ja suomalaiselle kulttuurille.

Oulu2026 tekee kulttuuri-
ilmastonmuutosta

Kohti kulttuuri-ilmastonmuutosta
• Eloisa, kiehtova kaupunki

• Kulttuuri pehmentää kovaa teknologiakaupunkia 

• Tasapainon yhteisö 
• Kulttuuri tulee osaksi arkea 

• Luova alue
• Euroopan pohjoisen reunan kiehtova kulttuuri tuodaan esiin ja 

alue houkuttelee asumaan ja vierailemaan



Rohkeasti reunalla
Brave Hinterland

Vastakohtien voima
Cool Contrasts

Villisti kaupunki
Wild City



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. 

Rohkeasti reunalla



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

Vastakohtien voima



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. 

Oulusta tulee kaupunki, joka houkuttelee entistä 
enemmän nuoria ja matkailijoita urbaanilla ja 
jännittävällä miljööllään, jonne on helppo tulla ja 
josta ei halua lähteä. Kulttuurilaboratoriona Oulu 
tähtää villisti Eurooppaan.



Oulu2026 –alueessa on mukana 
Oulun lisäksi 38 kuntaa 
(Pohjois-Pohjanmaalta, Kainuusta, 
Etelä-Lapista ja Pohjois-Savosta)

• Oulu on hakijakaupunki – Euroopan 
kulttuuripääkaupungin titteli kuuluu 
koko alueelle

• Alueyhteistyötä tehdään muun 
muassa ohjelman ja 
viestinnän/markkinoinnin kautta.

• Kuntiin on nimetty 
Oulu2026-yhteyshenkilöt.

Oulu2026 yltää laajasti 
pohjoiseen Suomeen



Oulu2026-kulttuuriohjelma tulee vielä 
laajentumaan avoimien hakujen kautta. 

• Erityisesti Me olemme kulttuuria –ohjelma koskettaa laajasti 
alueemme asukkaita.

• Me olemme kulttuuria -ohjelmahaku toteutetaan 
aikaisintaan vuonna 2024.

Ole osa kulttuuri-
ilmastonmuutosta!



Kiitos,
jatketaan keskustelua!

www.oulu2026.eu

Facebook:
Oulu2026 European Capital of Culture

Twitter:
Oulu2026 Official

Instagram: 
oulu2026official

Email
Oulu2026@ouka.fi
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