
Kulttuuri-
ilmastonmuutos 

alkaa 
pohjoisesta!



Hakuvaihe 2/2017 – 6/2021 

- Hakemus tehtiin yhdessä asukkaiden ja yhteisöjen kanssa 
- Kulttuuriohjelma toteutetaan yhdessä paikallisten, kansallisten ja 

eurooppalaisten kumppanien kanssa

Talousarvio  50 milj € vuosina 2021-2027 , 
Oulun osuus 20 milj €

Teemat: Villisti kaupunki, Rohkeasti reunalla, Vastakohtien voima

Oulu on Euroopan 
kulttuuripääkaupunki vuonna 2026





Kulttuuri-ilmastomuutoskoneen 
käyttövoimana kipupisteet
Kulttuuri pehmentää kovaa 
teknologiakaupunkia → kiehtova 
kulttuurikaupunki, ”Destination Oulu”’, 
matkailun 20 % kasvu

Kulttuuri tulee osaksi kaikkien arkea → 
tasapainoinen yhteisö, hyvinvoivat asukkaat

Euroopan pohjoisen reunan kiehtova 
kulttuuri esiin → Luovien osaajien alue



Oulu ja 32 kuntaa Ruotsin rajalta Venäjän 
rajalla

Alueelliset ohjelmakokonaisuudet:

- Art & Nature Trails: alueen helmet esiin

- Arctic Food Lab: alueen ruokatapahtumia, 
ruokakulttuuria ja raaka-aineita

- In Europe’s Spotlight: kulttuuritapahtumia 
myös kansainväliselle yleisölle

Laaja toteutusalue



Kulttuuriohjelma on käynnistynyt

Rauhankone – ihmisiä yhdistävä lippulaivahanke
- 26 Pehkolan kuumaa saunakeskustelua, ensimmäiset 9.9. ja 

11.11. 2021, opettelemme rakentavaa dialogia
- Ikuiseen rauhaan –elokuva ja keskustelutilaisuus Timo 

Honkelan Rauhankone-kirjasta YK:n päivänä 24.10.2021

Arctic Food Lab –tuotemerkki ruoka-alan käyttöön, 
ylpeyttä alueen raaka-aineista ja ruokakulttuurista, merkki 
näkyy ihmisten arjessa

Kulttuuriohjelma laajenee ja jalostuu
- Uusia ohjelmahakuja avataan, mm Sinä olet kulttuuria
- Kulttuuriohjelmaan uusia projekteja, joihin haetaan 

rahoitusta ja kumppaneita



Hankkeilla kehitetään   
jo uutta
• DigiCult-hanke tuo digitaalisella alustalla 

esiin alueen luonto- ja kulttuurikohteita 
• TechArt-hanke yhdistää taidetta ja 

teknologiaa uusin tavoin
• Kulttuurin elämysoppaat- ja TraCES -

hankkeet kehittävät uudenlaista matkailua 
• LAIPS-hankkeessa opitaan eurooppalaisilta 

kumppaneilta valotaiteesta
• Culture United kehittää elämyksellistä 

kulttuuriperintöopetus
• EU-osaamisen nosto parantaa 

rahoitusosaamista



Oulun kulttuurisäätiö 
toteuttaa Oulu2026 ohjelman
Oulun kaupunki on perustanut
Oulun kulttuurisäätiön ja nimittänyt säätiön 
hallituksen, pj on Risto Ruohonen 

Oulu2026-toiminnalla ja Oulun 
kulttuuristrategialla on yhteiset tavoitteet

Tutkimus- ja arviointi on osa hanketta, 
tuotetaan uutta kulttuuripoliittista tietoa

Vapaaehtoistoimintaan voivat kaikki halukkaat 
osallistua



Eurooppalainen yhteistyö

Eurooppalainen yhteistyö on 
kulttuuripääkaupunkien ydin

Kulttuuriohjelma tuo esiin Euroopan kulttuurien 
rikkautta ja yhteisiä kulttuurisia juuria

Kansainvälisen yhteistyön avulla opitaan uutta ja 
laajennetaan kulttuuritarjontaa
Kaikki valitut Euroopan kulttuuripääkaupungit 
muodostavat tiiviin yhteistyöverkoston.



Kansainvälistä aktiivista 
viestintää ja 
vuoropuhelua


