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Euroopan kielten päivänä juhlitaan monimuotoisuutta 

Huomenna vietetään vuotuista Euroopan kielten päivää, joka järjestetään maanosan 
kielellisen monimuotoisuuden kunniaksi. Esimerkkeinä huomenna ja ensi viikolla 
järjestettävistä tapahtumista voidaan mainita käännös- ja tulkkausalan 
tulevaisuudennäkymiä suomen kielen näkökulmasta tarkasteleva seminaari Helsingissä, 
Eurooppa-henkinen cocktail-baari Budapestissä, monikieliset konsertit Zagrebissa ja 
Vilnassa, vieraan kielen pikakurssit Prahassa ja Berliinissä sekä Homeroksen Odysseian 
käännöksiä esittelevä näyttely Pariisissa. Euroopan komission edustustot jäsenvaltioissa 
järjestävät tai ovat mukana järjestämässä myös monia muita tapahtumia, kuten 
LinguaFest-palkintojenjakotilaisuus Bukarestissa, Shakespearen teoksiin pohjautuvien 
satujen kerronta lapsille Madridissa, kieliin perustuva aarrejahti Lontoossa ja Drongo-
festivaali Amsterdamissa.  Firenzen historiallisella Piazza Ognissantilla järjestetään 
ulkoilmatapahtuma, jossa esitellään kielten oppimista edistäviä EU:n rahoittamia aloitteita, 
kuten Erasmus+ -ohjelmaa. 

Firenzessä järjestetään myös tärkeä konferenssi. Konferenssin järjestää Euroopan 
komissio Italian puheenjohtajuuskauden puitteissa ja yhteistyössä Accademia della 
Cruscan kanssa. Tilaisuus pidetään Palazzo Vecchiossa, ja se käsittelee eurooppalaisia ja 
kansallisia näkökulmia monikielisyyteen. Koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja 
nuorisoasioista vastaava komissaari Androulla Vassiliou ja Italian opetusministeri Stefania 
Giannini osallistuvat tilaisuuteen, jossa asiantuntijat keskustelevat tavoista parantaa 
kieltenopetuksen laatua ja tehokkuutta sekä sitä, miten edistetään kielten opetusta 
laajemmissa taitopohjastrategioissa. 

”Monikielisyys ja kielellinen monimuotoisuus ovat juurtuneet syvälle Euroopan unionin 
DNA:han. Eurooppalaiset kielet ovat erottamaton osa kulttuuriperintöämme ja sitä mitä 
olemme. Euroopan kielten päivä tarjoaa tilaisuuden todeta, että kielistä on iloa – eikä 
koskaan ole liian myöhäistä opetella. Monikielisyys voi tuoda mukanaan uusia 
työmahdollisuuksia ja seikkailuja. EU:n uuden koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma  
Erasmus +:n ansiosta neljä miljoonaa henkilöä voi opiskella, opettaa tai tehdä 
vapaaehtoistyötä ulkomailla – ja parempi kielitaito on yksi sen suurista eduista”, totesi 
komissaari Vassiliou.       
Euroopan neuvosto järjestää Euroopan kielten päivän yhdessä komission kanssa. 
Euroopan neuvoston pääsihteerin Thorbjørn Jaglandin mukaan "26. syyskuuta juhlimme 
Euroopan rikasta kielellistä monimuotoisuutta. Muistelkaamme hetki Antoine de Saint-
Exuperyn ajatusta, jonka mukaan kieli on usein väärinkäsitysten lähde. Kieltä voidaan 
käyttää aseena, tekosyynä syrjiä ja nöyryyttää. Yhdessä voimme varmistaa, että 
väärinymmärryksen lähteenä olemisen sijaan kielet ovat yksi tärkeimmistä kulttuurien 
välisen vuoropuhelun ja keskinäisen kunnioituksen välineistä. Tätä varten meidän on 
mietittävä uudelleen tapamme ajatella ja hyväksyttävä moninaisuus." 

 

Euroopan kielten päivänä järjestetään ammatillisia seminaareja opettajille ja kääntäjille 
Helsingin lisäksi myös Ateenassa, Berliinissä, Bratislavassa, Dublinissa, Gdanskissa, 
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Kööpenhaminassa, Lissabonissa, Nikosiassa, Riikassa, Tallinnassa, Tukholmassa ja 
Wienissä.  

Tausta 
Euroopan neuvosto järjesti Euroopan kielten päivän ensimmäisen kerran vuonna 2001 
osana Euroopan kielten teemavuotta. Euroopan komissio ja Euroopan neuvoston Euroopan 
nykykielten keskus osallistuvat aktiivisesti kieliin liittyvien tapahtumien järjestämiseen 
kyseisenä päivänä ja sen tienoilla.  

Euroopan kielten päivän tavoitteena on lisätä tietoisuutta Euroopassa käytetyistä kielistä, 
edistää kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta sekä elinikäistä kieltenoppimista. 
Euroopan unionissa on 24 virallista kieltä, noin 60 alue- ja vähemmistökieltä sekä yli 175 
erilaista maahanmuuttajien kieltä.  

Vähintään puolet maailman väestöstä on kaksi- tai monikielisiä eli he puhuvat tai 
ymmärtävät kahta tai useampaa kieltä. Euroopan komissio on sitoutunut kehittämään 
kielten oppimista koskevaa politiikkaa eri puolilla Eurooppaa, sillä sen tavoitteena on 
parantaa Euroopan kielitaitotilannetta erityisesti opettamalla vähintään kahta vierasta 
kieltä hyvin varhaisesta iästä lähtien.  

Erasmus+ -ohjelman budjetti on lähes 15 miljardia euroa eli se on 40 % aiempaa tasoa 
suurempi. Kaikille pitkäkestoiseen liikkuvuuteen osallistuville (vähintään kaksi kuukautta 
ulkomailla) on ensimmäistä kertaa tarjolla maksutonta kielellistä tukea verkossa. 
Verkkotukea on saatavilla englannin-, ranskan-, saksan-, espanjan-, italian- ja 
hollanninkielisenä. Kyseiset kielet ovat ohjaus- tai työkielinä yli 90 prosentilla kaikista 
opiskelijoista, harjoittelijoista, nuorista vapaaehtoistyöntekijöistä ja muista, jotka 
opiskelevat tai harjoittelevat ulkomailla. Osallistujia pyydetään arvioimaan kielitaitonsa 
ennen ulkomailla oleskelua ja sen jälkeen. 

Lisätietoja 
Erasmus+ 

Kielten verkkosivusto 

Androulla Vassilioun verkkosivut  

Androulla Vassiliou Twitterissä: @VassiliouEU 

 

 

Yhteyshenkilöt: 
Dennis Abbott  (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott 
Dina Avraam  (+32 2 295 96 67) 

Lisätietoa yleisölle:  
 Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköpostitse 
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