Oulu2026: Kulttuuri-ilmastonmuutos alkaa villistä pohjoisesta kaupungista
Oulun kaupunki hakee Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026, koska haluamme muuttaa
kaupunkiamme ja Eurooppaa paremmaksi paikaksi tuleville sukupolville. Oulu2026 katsoo isojen
yhteisten haasteiden kanssa kamppailevaan Eurooppaan: pakolaiskriisi, ilmastonmuutos ja Covid 19.
Kulttuuri-ilmastonmuutoksella haluamme parantaa eurooppalaisten kulttuurien ja kansojen välistä
vuorovaikutusta. Koronakriisin jälkeen eurooppalainen yhteistyö on entistä tärkeämpää. Eurooppa voi
ratkaista isot ongelmat vain yhdessä.
Oulu2026 pääteema on Kulttuuri-ilmastonmuutos. Kulttuuriohjelma rakentuu alateemoille Villisti
kaupunki, Rohkeasti reunalla ja Vastakohtien voima. Kulttuuri-ilmastonmuutokseen on sitoutunut Oulun
lisäksi 32 yhteisen historian ja tulevaisuuden yhdistämää pohjoisen Suomen kuntaa ja kaupunkia Venäjän
rajalta Ruotsin rajalle. Haluamme yhdistää uudelleen teknologia toisistaan erottamat ihmiset jaettujen
kokemusten avulla, haluamme vahvistaa taiteen ja teknologian yhteyksiä ja kutsua eurooppalaiset
kokemaan pohjoisen luonnon ja omaperäisen kulttuurin yhteyden.
Oulu2026-hakemuksen valmistelu alkoi kolme vuotta sitten. Syksyllä 2017 kysyimme oululaisilta lapsilta ja
nuorilta, millainen on heidän unelmiensa Oulu vuonna 2026. Näiden unelmien ja lukuisten muiden
keskustelujen ja työpajojen pohjalta alkoi hakemus rakentua yhdessä Oulu2026-alueen kulttuurialan
ammattilaisten, kulttuurilaitosten, asukkaiden ja eurooppalaisten yhteistyökumppanien kanssa. Avoimen
ohjelmahaun kautta keväällä 2019 saimme 450 ohjelmaehdotusta.
Oulu2026 esihakemuksen keskeinen tavoite on luoda elinvoimaa alueelle kulttuurin ja taiteen keinoin.
Luovuutta uhkuva, elinvoimainen kaupunki houkuttelee vierailijoita, asukkaita ja pitää kiinni omistaan.
Oulu, kuten monet muutkin eurooppalaiset metropolialueiden ulkopuoliset kaupungit, kohtaa monia
haasteita lähitulevaisuudessa. Yhteiskunnan ilmapiirin kiristyminen ja muutoksen aallot näkyvät juuri Oulun
kaltaisissa keskisuurissa, reuna-alueiden kaupungeissa.
Oulu on tunnettu korkean teknologian kaupunkina. Nokian slogan oli Connecting people, mutta teknologia
on myös vähentänyt aitoja kohtaamisia ja luonut alustan vihapuheelle. Oulu2026 tuo kaupunkiin
pehmeitä, ihmisläheisiä arvoja ja yhdistää ihmiset uudelleen kulttuurin ja yhteisöllisyyden avulla –
Reconnecting people.
Väestö ikääntyy, nuoret lähtevät työn ja toivon perässä etelään. Elämän monet ongelmat kasaantuvat
pienelle vähemmistölle, joka elää usein työ- ja kulttuurielämän ulkopuolella. Oulu2026 haluaa tuoda
kulttuurin osaksi jokaisen elämää. Kulttuuri ja yhteisöllinen toiminta lisäävät ihmisten hyvinvointia, ne
voivat toimia polkuna yhteiskunnan marginaalista sen jäseniksi.
Oulu2026-hakukirjassa nostetaan esiin, miten Oulun kulttuurielämän kehittämisessä on kompastuttu
pienuudenhulluuteen. Oulu2026 kulttuuriohjelma haluaa lämmittää pohjoista kulttuuri-ilmapiiriä ja
nostattaa ennennäkemättömiä taiteellisia myrskyjä. Paikallisin ja eurooppalaisin voimin luotu
kulttuuriohjelma haluaa tarjota kaikille mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun. Euroopan pohjoisella reunalla
on mahdollisuus elää täyttä kulttuurielämää, lähellä luontoa.
Asukkaat hyötyvät monipuolisesta kulttuuritarjonnasta ja elävästä kaupungista, jolla on ihmisläheiset
arvot. Kulttuuri-ilmastonmuutos nostaa taiteen ja kulttuurin merkityksen uudelle tasolle
kaupunkikehityksessä ja luo uusia luovan talouden ja matkailun työpaikkoja. Oulu2026 tukee tätä kehitystä
vahvistamalla osaamista ja luovan talouden keskittymiä Oulu2026 alueelle.
Faktat: Oulu panostaa Oulu2026-hankkeeseen 20 milj euroa. Oulu2026-hakutiimissä ovat työskennelleet
hankejohtaja Piia Rantala-Korhonen, ohjelmajohtaja Samu Forsblom, viestintäasiantuntijat Carita Forsman

ja Annu Höttönen, projektipäälliköt Heli Metsäpelto ja Mika Vierimaa, koordinaattorit Mirja Syrjälä ja Mari
Paavola, erityisasiantuntija Leena Pälli, tuottaja Henri Turunen.
Lisätietoja: Piia Rantala-Korhonen, hankejohtaja, p. 044 703 1116 ja Samu Forsblom, ohjelmajohtaja, p. 044
703 7558, etunumi.sukunimi@ouka.fi, www.oulu2026.eu

