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Projekti tarjoaa valmistavaa koulutusta sekä käsikirjan, jotta monikielinen 

Language Voices -konsepti voidaan helposti ja menestyksekkäästi toisintaa 

koko EU:ssa ja missä tahansa muualla maailmassa; kattavan materiaalipankin, 

josta löytyy kieli- ja kulttuurimateriaalia ja resursseja sekä mahdollisuus 

viestintään verkossa ja kielivaihtoon; mobiilisovellus, jonka kautta löytää 

kielikahvilatapahtumia partnerimaissa sekä Language Voices -yhdistys, joka 

rekisteröidään Suomessa ja jonka tarkoitus on jatkaa toimintaa edelleen. 

Eräs päätavoitteista on se, että partnerit kuudesta eri maasta – Suomi 

(koordinaattori), Ruotsi, Hollanti, Belgia, Italia, Espanja sekä Turkki – aloittavat ja 

järjestävät kielikahvilaa omissa kaupungeissaan. Tapahtuma voi olla avoin kaikille 

tai kohdistettu tarkemmin tietylle kohderyhmälle, esim. maahanmuuttajille.

LANGUAGE 
VOICES  
Uusi eurooppalainen 
kielikahvilaprojekti

Language Voices -projekti on Erasmus+-rahoitettu projekti vuosille 2017-2019, 

jonka tarkoituksena on parantaa ja helpottaa maahanmuuttajien pääsyä toisen 

kielen opintoihin sekä luoda sosiaalisia yhteyksiä osallistumalla Language 

Voices -kielikahviloihin. Nämä ovat epämuodollisia kokouksia ja perustuvat 

vapaaehtoisuuteen, mutta samalla ne ovat systemaattisesti järjestettyjä. Konsepti 

perustuu Café Lingua in Helsinki -kielikahvilaan, joka on monikielinen tapahtuma, 

jossa on sekä maahanmuuttajia että suomalaisia ja jossa ihmiset kokoontuvat 

harjoittelemaan kielten puhumista ja opettamaan omaan kieltään vaihdon 

periaatteella. Kahvilaa on järjestetty menestyksekkäästi jo vuosikymmenen ajan. 

Maahanmuuttajat saavat pääsyn sosiaaliseen, epämuodolliseen ympäristöön 

asuinmaassaan ja integroituvat oppijoiden ja tuutorien yhteisöön. Tämä on usein 

tärkeä osa laadukkaan elämän perustamiseksi kohdemaassa.
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Vieraile projektin verkkosivustolla languagevoices.eu 

ja seuraa meitä Facebookissa facebook.com/languagevoices ja Twitter @language_voices

Aloituskokouksessa Helsingissä, Suomessa, 

syyskuussa 2017 partnerit projektimaista tapasivat 

ja tutustuivat toisiinsa, sopivat projektin aikataulusta 

ja hallinnosta sekä käytännön seikoista kahviloiden 

aloittamiseksi paikallisesti. He saivat myös koulutusta 

kahviloiden aloittamiseen sekä materiaalin luomiseen 

suomalaiselta partnerilta, joka on järjestänyt Café 

Lingua -kielikahvilaa jo pitkään Helsingissä.

Seuraavat askeleet ovat tutkimus etenkin maahanmuuttajien kielenoppimistarpeista sekä -materiaalista projektimaissa ja 

parhaista käytännöistä materiaalien ja kielikahviloiden ja -tapahtumien suhteen partnereiden alueilla. Partnerit valmistelevat 

myös materiaalia, jota käytetään kielikahviloiden pilotoimiseen, kuten kuvakortteja ja keskustelukortteja, kulttuurivisoja, 

paikalliseen kulttuuriin perustuvia lauseita ja sanoja, jne. Monet kuva- ja sanastokorteista luodaan verkossa tai mallien avulla 

ja ne ovat kaikille saatavilla projektin verkkosivustolla. Partnerit aloittavat myös valmistelut kielikahviloiden aloittamiseksi 

omissa kaupungeissaan.
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