TAMPERE JA PIRKANMAA
HAKEVAT EUROOPAN
KULTTUURIPÄÄKAUPUNGIKSI 2026

Poimi pala
kulttuuria!

TAMPERE

TAMPERE

17 palaa Pirkanmaalta,
yksi yhteinen ydin

Kulttuuri on ilmaisua, älyä, tunnetta, yhteyttä toisiin
– syvällistä, empaattista kommunikointia nykyajan
keskellä. Se on ihmisten tapa tulla yhteen, keino luoda
uutta, juhlia ihmisyyttä, joskus myös paeta ja nauraa
olemassa oleville rakenteille. Kulttuuri koskettaa,
kiehtoo ja kyseenalaistaa totuttua saaden meidät ymmärtämään toisten ihmisten elämää ja kohtaloita.
Tampereen kulttuuri ponnistaa perinnöstään
– koskikaupungin kovasta työstä, vahvoista
miehistä ja varsinkin naisista, teollisuudesta ja
sen muuntumisesta aina uudeksi, monisäikeisestä
historiastaan ja lumoavasta luonnostaan – sekä
hengittää tulevaisuutta. Nopean murroksensa myötä
kaupunkimme haluaa toimia 2020-luvun urbaanin
pohjoiseurooppalaisen muutoksen moottorina.
Eurooppa haluaa Tampereensa ja Tampere
tamperelaisuutensa, ja me ansaitsemme sen!
Tampere hakee Euroopan kulttuuripääkaupungiksi
vuodelle 2026 yhdessä pääkuntakumppani MänttäVilppulan sekä seudun 15 muun kunnan kanssa.
17 palaa Pirkanmaalta, yksi yhteinen ydin - Tampere.

PIRKKALA

Jokainen meistä
on pala kulttuuria

Tampereen kulttuuri virtaa kosken lailla lävitsemme
ja merkitsee kaikille jotakin, jotakin yhteistä ja jotakin
erityistä, erilaistakin, sinulle eri asioita kuin minulle.
Se on meillä soluissa ja sielussa. Se on läsnä kaupunkikuvassa ja arjessa. Kulttuuri mahdollistaa ihmisten,
yhteisöjen ja yrityksien kohtaamisen ja vuoropuhelun.
Kulttuuri ponnistaa paikallisesti, kansallisesti ja
kansainvälisesti.
Rosoinen ja energinen Tampere on teatterin ja muiden
esittävien taiteiden, rockin ja klassisen, huumorin,
kuvataiteen, saunan ja kiekon kaunis keskittymä.
Se on valon ja veden välissä kohoava kannas, jolla
on ainutlaatuinen historia ja joka haluaa luoda tulevaisuuden. Kaupunkimme tehtävä on tarjota kulttuuritapahtumille alusta ja ihmisille paikka syntyä, elää ja
kasvaa – jakaa yhteisiä kokemuksia. Parantaa meistä
jokaisen elämänlaatua. Ja sen Tampere tekee, isolla
intohimolla.

MÄNTTÄ-VILPPULA

Näin hanke etenee
Suomalainen kaupunki valitaan Euroopan
kulttuuripääkaupungiksi seuraavan kerran
vuodeksi 2026.
Kulttuuripääkaupunkihaku toteutetaan
yhdessä pääkuntakumppani Mänttä-Vilppulan
ja seudun muiden kuntien kanssa. Tampereen ja
Mänttä-Vilppulan mukana hakuun on jo lähdössä
15 pirkanmaalaista kuntaa: Vesilahti, Orivesi,
Sastamala, Hämeenkyrö, Parkano, Pälkäne,
Lempäälä, Nokia, Ikaalinen, Kangasala, Pirkkala,
Valkeakoski, Virrat, Ruovesi ja Ylöjärvi.
Yhteinen hakemus jätetään vuonna 2020.

Tavoitteet

1

Kohottaa meidän ja
vierailijoidemme
elämänlaatua pysyvästi.

2

Muistuttaa meitä ja koko
maailmaa välittämään toisista
enemmän kuin itsestämme.

3

Edistää koskettamista ja
inhimillistä läsnäoloa vallitsevan
digitalisaation keskellä.

4
5
6

HÄMEENKYRÖ

Ilmentää ilon, empatian,
nautinnon ja elämysten jakamista.
Lisätä tamperelaista ja pirkan
maalaista kulttuurista ilmaisua
ja vahvistaa kansainvälisiä yhteyksiämme ja näkyvyyttämme.
Kohottaa lasten, nuorten ja
aikuisten kulttuuritekemisen
merkitystä, arvostusta ja
vaikuttavuutta.

YHTEYSTIEDOT

OLE OSA MATKAAMME

Juha Hemánus
Luova johtaja
+358 44 430 9769
juha.hemanus@tampere.fi
Eija Oravuo
Vastaava tuottaja
+358 44 430 9988
eija.oravuo@tampere.fi

#tampereregion2026
tampereregion2026.fi

