OULU2026-VIESTINTÄOHJEET
1. Hissipuhe eli perustiedot mistä on kyse:
Oulu matkalla Euroopan kulttuuripääkaupungiksi
Oulun kaupunki hakee Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026.
Oulun ensivaiheen hakemus jätetään toukokuussa vuonna 2020 ja EU:n komissio tekee lopullisen päätöksen vuonna 2021. Vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungit valitaan sekä Suomesta että Slovakiasta. Tällä hetkellä tittelistä kisaavat Oulun lisäksi Tampere ja Savonlinna.
Hankkeen viralliset työryhmät nimettiin tammikuussa 2018. Vuoden 2019 alussa luovat neuvonantajat määrittelivät Oulun hakemukselle pääteeman: Kulttuuri-ilmastonmuutos, sekä
kolme alateemaa: Rohkeasti reunalla, Villisti kaupunki ja Vastakohtien voima. Näiden teemojen avulla rakennetaan hakemuksen ohjelmallinen sisältö, jota varten avattiin kaikille kansalaisille avoin ohjelmahaku. Se päättyy toukokuun lopussa 2019.
Euroopan kulttuuripääkaupunkijärjestelmä on pitkäkestoinen kaupunkikehittämisen hanke.
Se tähtää hakevan kaupungin ja sitä ympäröivien kuntien kulttuuriseen hyvinvointiin. Tittelin
myötä moni kulttuuriin liittyvä tekeminen helpottuu ja harrastaminen monipuolistuu, ja se tuo
alueelle hyvinvointia muun muassa kasvaneen matkailun myötä. Se ei siis ole pelkkä vuoden
kestävä juhlavuosi, vaan koko Pohjoisen Suomen kehittymiseen tähtäävä hanke.

2. Oulu2026 on hankkeen nimi, se kirjoitetaan yhteen!
3. Logo on vapaasti käytettävissäsi. Sen saat osoitteesta:
https://www.ouka.fi/oulu/oulu2026/media

Ota yhteyttä hankkeen viestintään, jos kyse on suuremmasta kokonaisuudesta.

4. Levitä Oulu2026-nimeä sosiaalisissa kanavissa:
•

Etsi Oulu2026-sivustot ja tykkää niistä.

•

Kun jaat päivityksiä omissa sosiaalisissa kanavissasi, muista aina laittaa
@oulu2026 towards the european capital of culture päivityksesi loppuun.
Samoin voit laittaa päivityksen loppuun #-merkin: #oulu2026

•

Sosiaalisen median osoitteet:
Facebook: Oulu2026 – Towards the European Capital of Culture
Instagram: oulu2026official
Twitter: Oulu2026 Official

5. Jos haluat saada itsellesi Oulu2026-uutiskirjeen,
tilaa se osoitteessa: https://www.ouka.fi/oulu/oulu2026
6. Jos haluat lähettää sähköpostia, osoite on oulu2026@ouka.fi
7. Jos haluat lisätietoa, sitä löytyy osoitteessa: www.ouka.fi/oulu2026

Oulu2026-hankkeen projektiryhmä:
Hankejohtaja Piia Rantala-Korhonen

Oulun kaupungin kansainvälisten asioiden johtaja
Puh: +358 44703 1116, piia.rantala-korhonen@ouka.fi

Ohjelmajohtaja Samu Forsblom
Oulun kaupungin kulttuurijohtaja

Puh: +358 44 703 7558, samu.forsblom@ouka.fi

Projektipäällikkö Heli Metsäpelto
Oulu2026-hanke

Puh: +358 44 703 7554, heli.metsapelto@ouka.fi

Kulttuuritalon johtaja Arja Huotari
Kulttuuritalo Valve

Puh: +358 44 703 7510, arja.huotari@ouka.fi

Viestintäkoordinaattori Carita Forsman
Oulun kaupungin konserniviestintä

Puh: +358 40 621 2411, carita.forsman@ouka.fi

Koordinaattori Mirja Syrjälä
Oulu2026-hanke

Puh: +358 40 183 4382, mirja.syrjala@ouka.fi

Tuottaja Henri Turunen
Oulu2026-hanke

Puh: +358 40 621 2015, henri.turunen@ouka.fi

Odotamme yhteydenottoasi,
tehdään yhdessä Oulusta Euroopan
kulttuuripääkaupunki 2026!
Kiitos!

