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Kutsu osallistua Oulu2026 -kulttuuripääkaupunkihakemukseen
Hyvltk 23.04.2019 § 21
Oulun kaupunki hakee Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuonna
2026. Hanke kulkee nimellä Oulu2026. EU:n päätöksen mukaan
hakijana voi virallisesti olla yksi kaupunki, mutta se voi ottaa mukaan
sitä ympäröivän laajemman alueen. Oulu haluaa rakentaa
kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelman yhdessä koko
Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Suomen kanssa. Mukaan ovat
tervetulleita kaikki alueen kunnat sekä asiasta kiinnostuneet
organisaatiot ja toimijat.
Oulu2026-hanke on pitkäkestoinen kulttuuriin perustuva
kehittämishanke, jonka tavoitteena on parantaa ihmisten
elämänlaatua, lisätä alueemme kansainvälistä kiinnostavuutta ja
vahvistaa paikallista sekä eurooppalaista identiteettiä.
Kulttuurikäsitetään laajasti kattaen taiteen, tieteen, kulttuurin
sovellukset ja arjen kulttuurin. Tämän lisäksi
kulttuuripääkaupunkinimityksellä ja itse tapahtumavuodella on
tutkitusti merkittäviä vaikutuksia alueen matkailuun ja aluetalouteen.
Vuonna 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungit valitaan Suomesta ja
Slovakiasta. Suomesta kisaan ovat ilmoittautuneet tällä hetkellä
Tampere yhdessä Mänttä-Vilppulan kanssa ja Savonlinna, jonka
taustalla on neljä maakuntaa.
Haku Euroopan kulttuuripääkaupungiksi on kaksivaiheinen;
ensimmäisen vaiheen hakemus jätetään toukokuussa 2020.
Lopullinen valintapäätös saadaan kesällä 2021. Ensimmäisen
vaiheen hakemuksessa tulee olla tiedot hankkeeseen
osallistuvistakunnista ja muista yhteistyökumppaneista. Vuonna
2020 jätettävässä hakemuksessa tulee kuvata kulttuuriohjelman
visio ja suunnitelma ohjelman rakenteesta. Yksityiskohtaisen
kulttuuriohjelman suunnittelu on vuorossa lopullisen nimityksen
jälkeen.
Pohjois-Pohjanmaan liitto, Ylivieskan kaupunki ja Oulu2026 kutsuivat
Ylivieskan seudun kuntajohtajat ja -päättäjät yhteiseen info- ja
keskustelutilaisuuteen 10.4.2019. Tilaisuudessa kerrottiin tarkemmin
Oulu2026-hankkeen etenemisestä ja esiteltiin
yhteistyömahdollisuuksia. Oulun kaupunki esittää kunnille
yhteistyötarjouksen osallistua kulttuuripääkaupungin toteutukseen,
mikäli Oulu valitaan tämän nimityksen haltijaksi vuodeksi 2026.
Esityksessä on kolme tapaa osallistua hankkeeseen: Kulttuuria,
matkailua ja saavutettavuutta tukevat investoinnit., taloudellinen tuki

hankkeelle tai osallistuminen osatoteuttajana hankkeeseen.
Osallistumiseen toivotaan valtuuston päätöstä.
Oheismateriaalina saatekirje ja yhteistyöehdotus.
Vs. kaupunginjohtaja
Hyvinvointilautakunta käy keskustelun aiheesta ja päättää
jatkotoimenpiteistä.
Päätös:
Hyvinvointilautakunta kävi keskustelun aiheesta ja päätti
jatkotoimenpiteenä, että valmistellaan yhteistyöehdotuksen kohtaa
nro. 3 (näkökulmana kulttuuriin ja liikuntaan liittyvät, jo olemassa
olevat tapahtumat) kaupunginhallituksen ja valtuuston päätettäväksi
osallistumisena kulttuuripääkaupunkihankkeeseen.
______
Khall 20.05.2019 § 159 Oheismateriaalina saatekirje ja yhteistyöehdotus.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää ehdottaa hyvinvointilautakunnan
valmistelun pohjalta valtuustolle, että Haapaveden kaupunki
osallistuu kulttuuripääkaupunkihankkeeseen ilmoittamalla kaupungin
kulttuuriin ja liikuntaan liittyvät, jo olemassa olevat tapahtumat,
hankeorganisaatiolle ja neuvottelemalla niiden soveltuvuudesta
ohjelmaan.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

