
Hanna palkintomatkalla Brysselissä -  Juvenes Translatores EU-käännöskilpailun voitto Lyseoon!   

 

 

Jo vuodesta 2007 lähtien Euroopan Unionin Komissio on järjestänyt EU-maiden 17-vuotiaille lukiolaisille 

käännöskilpailun, johon arvotaan joka EU-maasta tietty määrä kouluja suhteutettuna maan asukalukuun. 

Suomesta mukana on  vuosittain 13 koulua ja tänä lukuvuonna Jyväskylän Lyseon lukio pääsi mukaan 



kilpailuun mm. Helsingin Suomalaisen yhteiskoulun, Ranskalaisen koulun, Saksalaisen koulun ja turkulaisen 

Puolalanmäen lukion kanssa. Taso oli siis varsin korkea! 

 Tehtävänä oli kääntää jostain EU:n virallisesta kielestä toiselle EU:n viralliselle sivun mittainen teksti, jonka 

aiheena tänä vuonna oli eurooppalainen identiteetti. Jyväskylän Lyseosta osallistui kilpailuun kuusi toisen 

vuoden opiskelijaa ja kaikki käänsivät tekstin englannista suomeen. Hanna Lehmonen 13IB ryhmästä voitti 

Suomen kilpailun ja pääsi palkintomatkalle Brysseliin EU-komissioon yhdessä äitinsä Marja Kantosen ja 

opettaja Ulla Aarnion kanssa 15.-17.4.2015. 

Käännösteksti käsitteli englantilaisen pojan perheen historiaa ja siinä tarvittiin paitsi englannin kielen 

erinomaista osaamista myös tietoja historiasta ja maantiedosta ja myös erittäin hyvää äidinkielen taitoa ja 

kielitajua sekä tekstin laaja-alaista ymmärtämistä. Kääntämisessä on kyse ajatusten, ei sanojen 

kääntämisestä.  

Palkintomatkan kaikki järjestelyt kuten koko kilpailunkin  oli hoitanut EU-komission käännösyksikkö 

johtajanaan ruotsalainen Anna Holmén. Majoituimme vanhan kaupungin tuntumaan Place Sainte 

Catherinen aukiolla olevaan Novotel Tour Noire -hotelliin, jossa oli tuloiltana myös avajaistilaisuus 

shampanjoineen. Kaikkien 28 EU-maan nuoret voittajat, opettajat ja vanhemmat  tapasivat toisensa ja 

puheensorina oli valtava kaikkien tutustuessa toisiinsa. Illalla kävelimme vielä ihailemaan Brysselin vanhaa 

kaupunkia ja Grand Placea iltavalaistuksessa.  

 

 



 

 



 

Seuraavana aamuna meillä oli bussikuljetus läpi Brysselin EU-kortteleihin ja EU-komissioon, jossa oli 

varsinainen palkintojenjakotilaisuus kaikkine seremonioineen. Voittajat istuivat salissa äidinkielensä 

mukaisessa aakkosjärjestyksessä,  mikä on tapana  EU:n tilaisuuksissa. EU:ssa kaikki saavat puhua ja käyttää 

omaa äidinkieltään, mikä sitten tulkataan simultaanitulkkien välityksellä kaikkien kuulokkeisiin. Hanna istui 

siis slovakialaisen ja ruotsalaisen opiskelijan välissä. Palkinnot jakoi bulgarialainen komissaari Kristalina 

Georgiva. Hän piti myös hauskan puheen, jossa hän kertoi myös omasta kielihistoriastaan ja siitä,  miten 

Berliinin  muurin ja rautaesiripun murtuminen vaikutti hänen ja koko Itä-Euroopan kansalaisten elämään 

vapauttavasti.  



 

 

Jokainen voittaja sai vuorollaan diplominsa ja pienen lahjan . Sen jälkeen neljä voittajaa piti loistavat ja 

koskettavat puheet. Kaikkien puheessa tuli esiin Euroopan historia ja sen nykyhetki - puhujat olivat 

puolalaistaustainen italialainen, slovakialainen, liettualainen ja kreikkalainen. Kuulijoille ei jäänyt 

epäselväksi Euroopan unionin alkuperäinen tarkoitus - rauha Euroopassa! Lopuksi EU-kääntäjien kuoro 

lauloi Juvenes Translatores -sanoin Eurooppa-hymnin, joka on siis sama  kuin Beethovenin Oodi ilolle. 



 

Tilaisuuden jälkeen lounaalla keskustelimme Suomen EU-kääntäjien kanssa , jotka esittelivät huolensa 

Suomen kielenopiskelun vähentymisestä. Kieli on väline, jolla yhteistyö ja kaupankäynti sujuu eri maiden 



välillä. Ilman kielten ja kulttuurien  tuntemista Suomi on vaarassa joutua sivuraiteelle.  

 

 

 

Illalla oli vielä yhteinen ruokailu läheisessä kreikkalaisessa ravintolassa ja seuraavana päivänä opettajilla oli 

omaa ohjelmaa koulujen yhteistyön ja kääntämisen parissa ja opiskelijat vanhempineen saivat tutustua 

Brysseliin ja varsinkin sen suklaapuoteihin. Lounaan jälkeen kunkin maan EU-kääntäjät kertoivat kääntäjän 

työstä oman maansa voittajalle ja lopuksi oli kaikille yhteinen päätöstilaisuus shampanjan, kahvin, ihanien 

pikkuvoileipien ja suussa sulavien pikkuleivosten kera. Sitten matka lentokentälle ja loppuvilkutukset -au 

revoir! 



 

 

Kaiken kaikkiaan Juvenes Translatores -kilpailun palkintomatka oli kaikin tavoin mieleenpainuva ja todella 

yhteisöllinen tilaisuus. Bussissa me oli yksi ja yhteinen Eurooppa menossa kohti yhteistä päämäärää 

mukanamme sivistys , uteliaisuus ja ymmärrys toisiamme kohtaan ! 

Facebookin Juvenes Translatores -sivulta löydät lisätietoja kilpailusta, käännettävät tekstit ja niiden 

käännökset, kuvia ja kommentteja, Eurooppa-hymnin Juvenes -sanoilla. 

 

 



 

 

Ulla Aarnio ja Hanna Lehmonen 

 

 


