Careerialle jälleen kunniaa:
Cygnaeus-kilpailussa kunniamaininta
Äidit mukaan ja Vanhemmat mukana
koulussa -hankkeille!
Cygnaeus-palkinto saamen kielten pilottihankkeelle – Careerialle
kunniamaininta
Vuoden 2020 Cygnaeus-palkinto myönnettiin23.11.2020 Saamen kielten
etäyhteyksiä hyödyntävälle opetuksen pilottihankkeelle. Loppusuoralla oli
toisena finalistina Careerian Äidit mukaan ja Vanhemmat mukana koulussa hankkeet. Finalistipaikka aukesi Careerialle jo toisen kerran peräkkäin, ja tänä
vuonna Careerialle myönnettiin kunniamaininta. Cygnaeus-palkinto on jaettu
vuodesta 1981 alkaen. Palkinto jatkaa Uno Cygnaeuksen uraauurtavaa työtä
tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen puolesta. Cygnaeus on hyvin
ajankohtainen, sillä ensi vuonna tulee täyteen sata vuotta ensimmäisestä
oppivelvollisuuslaista.

Cygnaeus-kilpailun kahdesta finalistista Careerialle kunniamaininta
Vuoden 2020 Cygnaeus-palkintofinalisteja oli kuusi. Loppusuoralla voitosta
kilpailivat Utsjoen kunnan ja Saamelaiskäräjien Saamen kielten etäyhteyksiä
hyödyntävä opetuksen pilottihanke sekä Careerian Äidit mukaan ja Vanhemmat
mukana koulussa -hankkeet. Cygnaeus-kilpailun voitti saamen kielen hanke.
Voittajan valintakriteereinä olivat tasa-arvo, yhdenvertaisuus, osallisuus,
saavutettavuus, toimintamalli ja innovatiivisuus. Perusteluissa todettiin, että
kilpailun voittanut saamen kielen etäopetushanke mahdollisti saamen kielen
opiskelun muuallakin kuin kielen puhujien alueella, jopa globaalisti. Hanke tukee ja
mahdollistaa Suomen kaikkien kolmen saamen kielen (koltansaamen,
inarinsaamen ja pohjoissaamen) ja kulttuurin elvyttämistä ja ylläpitoa. Lisätietoa
voittajahankkeesta hankkeen sivuilta: Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän
opetuksen pilottihanke
Careerialle myönnettiin kunniamaininta Äidit mukana ja Vanhemmat mukaan
kouluun -hankkeille. Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinosen
myöntämässä kunniakirjassa oli perusteluina: ”Tunnustuksena tasa-arvoisten ja
yhdenvertaisten oppimismahdollisuuksien edistämisestä Opetushallitus on
myöntänyt toimintamalleille Äidit mukana ja Vanhemmat mukaan kouluun vuoden
2020 Cygnaeus-palkintokilpailun kunniamaininnan.” Lisätietoa kunniamaininnan
saaneista Careerian hankkeista niiden omilta sivuilta:
Äidit mukana
Vanhemmat mukaan kouluun

Kaikki kuusi kilpailun finalistia esitellään Opetushallituksen nettisivuilla
täällä: https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/tutustu-cygnaeus-palkintohaun-2020kuuteen-finalistiin
Cygnaeus-palkinto vuodesta 1981 alkaen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden
eteen tehtävästä työstä
Palkintoa on jaettu vuodesta 1981 alkaen. Se jatkaa tasa-arvon ja
yhdenvertaisuuden edistämiseksi tehtävää työtä, jonka Uno Cygnaeus aikanaan
aloitti. Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen totesi Cygnaeuspalkinnon kriteereistä mm., että tasa-arvo on arvo, jonka eteen on jatkuvasti
tehtävä töitä ja olosuhteiden muuttuessa löydettävä uusia ratkaisuaja, miten esteet
koulutuksen ja tasa-arvon tieltä saadaan raivattua. Hänen mielestään kaksi
finalistihanketta ovat esimerkkejä siitä, miten muuttuvat olosuhteet ovat tuoneet
uusi haasteita. Hänen mukaansa Äidit mukana ja Vanhemmat mukaan kouluun
-hankkeet kertoo todellisuudesta, jossa käsitellään niitä uusia kysymyksiä, joita ei
ole osattu aiemmin huomioida. Hän piti hienona, että löytyy aloitteellisuutta, jolla
yhteisöön mukaan kuuluminen kyetään paremmin takaamaan. Voittajahankkeen
osalta Olli-Pekka Heinonen korosti saamen kielen ja muuttuvien olosuhteiden
osoittavan, miten kielen osaajia ja kulttuurin edustajia on entistä enemmän muualla
kuin vain saamen kielen kotialueella. Silloin tarvitaan hänen mukaansa uusia
ratkaisuja, jotta saadaan esimerkiksi pääkaupunkiseudun iso saamelaisyhteisö
kielen oppimisen äärelle.
Onnea!
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