
Ohjelmahaku 2022
Tervetuloa!



Jo vuodesta 1985, Helsinki 2000, Turku 2011

• Näkyvimpiä 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 
ja on aika nostaa kulttuuri, kulttuurin tekijät ja taiteilijat 
arvoiseensa asemaan ja tunnistaa kulttuurin merkitys 
alueiden elinvoimalle.  

Kulttuuripääkaupungin asema on merkittävä koko Suomelle 
ja suomalaiselle kulttuurille. 

Oulu2026 tekee kulttuuri-
ilmastonmuutosta

Tulevaisuuden Oulu
• Eloisa, kiehtova kaupunki
• Kulttuuri pehmentää kovaa teknologiakaupunkia 

• Tasapainon yhteisö 
• Kulttuuri tulee osaksi arkea 

• Luova alue
• Euroopan pohjoisen reunan kiehtova kulttuuri esiin 



Rohkeasti reunalla
Brave Hinterland

Vastakohtien voima
Cool Contrasts

Villisti kaupunki
Wild City



Brave Hinterland

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



Villisti kaupunki
Wild CityOhjelmalinjat



Cool Contrasts

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
Wild CityOhjelmalinjat



Wild City

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

Villisti kaupunki



Vastakohtien voima Villisti kaupunki
Wild City

Ohjelmalinjat





Oulu2026 –alueessa on mukana 
Oulun lisäksi 32 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



Ohjelmahaku 2022
Tule tekemään kulttuuri-ilmastonmuutosta kanssamme.



• Syksyn 2022 haussa etsitään erityisesti laajoja 
projekteja, jotka vaativat pidemmän valmistelu- tai 
toteutusajan

• Lähempänä vuotta 2026 avautuu yksittäisille 
yhteisöllisille tapahtumille tai projekteille suunnattu, 
”We are the culture”-haku

• Projektien toiminnallinen pääpaino on luonnollisesti 
kulttuuripääkaupunkivuodessa, mutta ne voivat 
tarvittaessa alkaa jo edeltävinä vuosina.

Mistä haussa on kyse?

Kriteerit & tarkat hakuohjeet julki 01.09.2022 
www.oulu2026.eu/ohjelmahaku



• Tähtäämme pysyvään kulttuuri-ilmastonmuutokseen 
pohjoisessa Suomessa 

• Projektit tulee kytkeytyä teemoihin / ohjelmalinjoihin
• Projekteilta toivotaan eurooppalaista ulottuvuutta, joka voi 

käytännössä olla esimerkiksi kansainvälisiä 
yhteistyökumppaneita.

• Pääpaino 2026, mutta aloitus voi olla aikaisemmin
• Kulttuuri käsitteenä laaja – näin mekin sen näemme! 

Millaisia projekteja etsitään? 



• Lokakuussa avautuvaan hakuun voivat osallistua suomalaiset 
ja kansainväliset toimijat.

• Yksityishenkilöt, ryhmät, yhdistykset, verkostot, yritykset, 
järjestöt sekä julkiset laitokset. Hakemuksessa tulee määritellä 
projektin vastuullinen taho (yksityishenkilö tai yhteisö)

• Suunnitelmien tulee olla valmiustasoltaan sellaisia, että ne 
voivat toteutua itsenäisesti.

• Tulevassa haussa etsitään Oulu2026-ohjelmistoon laajempia 
kokonaisuuksia. Yksittäisille, luonteeltaan yhteisöllisille 
projekteille avataan Me olemme kulttuuria -ohjelmahaku 
lähempänä kulttuuripääkaupunkivuotta, aikaisintaan vuonna 
2024.

Kuka voi hakea?



• Tähtäämme pysyvään kulttuuri-
ilmastonmuutokseen pohjoisessa Suomessa 

• Projektit tulee kytkeytyä teemoihin / 
ohjelmalinjoihin

• Projekteilta toivotaan eurooppalaista 
ulottuvuutta, joka voi käytännössä olla 
esimerkiksi kansainvälisiä 
yhteistyökumppaneita

• Julkaisemme tarkat kriteerit 1.9.2022 
www.oulu2026.eu/ohjelmahaku

Mitä kriteereitä hakemuksen 
tulisi täyttää?



• Rahoituksen suuruus on pääsääntöisesti enintään 50 % projektin 
kokonaisbudjetista

• Projektille on osoitettava rahoitussuunnitelma hakuvaiheessa 
• Omarahoitusosuus voi muodostua esimerkiksi myynnistä tai 

maksuista saadusta tuloista, muista avustuksista ja yritysyhteistyöstä. 
Omarahoitukseen voi sisällyttää omaa työtä ja vapaaehtoistyötä.

• Infra ja kiinteistökustannuksiin (esim. vuokrat, vastikkeet, korjaus ja 
rakennustyöt sekä laitehankinnat) voidaan myöntää rahoitusta vain, 
jos ne ovat olennainen osa laajempaa ohjelmasisältöä ja sopivassa 
suhteessa sen kokonaisbudjettiin.

• Tarkennuksia rahoitusehtoihin 1.9.2022

Millaisia kustannuksia 
rahoituksella voi kattaa?



Hakuprosessi



• Tutustu teemoihin hakukirjasta

• Varaa aika Hakuklinikalta
• Seuraava webinaari järjestetään syksyllä 6.9.2022.

• Avoimet ovet Oulun Taiteiden yössä 18.8. – tule 
juttelemaan! 

• Seuraa oulu2026.eu/ohjelmahaku -> 
• Q&A osio täydentyy!
• Ilmoittautumislinkkejä ja lisätietoa

Seuraavat askeleet?



Kiitos kun osallistuit!
www.oulu2026.eu/ohjelmahaku

Facebook:
Oulu2026 European Capital of Culture

Twitter:
Oulu2026 Official

Instagram: 
oulu2026official

LinkedIn:
Oulu2026 – Oulu Culture Foundation

Email
opencall@oulu2026.eu

Vastaava tuottajaOhjelmajohtaja 



Onnea hakuun!
Tallenne katsottavissa osoitteessa

Oulu2026.eu/ohjelmahaku

Youtube- Oulu 2026


