JOHANNA KURKI
ESITTELY

Johanna Kurki lähtee ensimmäiselle työkaudelleen Kambodzhaan tammikuussa 2017.
Hänen suunniteltu työkauden kesto on 11 kuukautta. Hän tulee toimimaan Mekongin
alueellisena kehitysyhteistyökoordinaattorin Miia Barrow:n sijaisena. Johannan
tehtävänä on koordinoida kehitysyhteistyöhankkeita Kambodzhassa, Laosissa ja
Thaimaassa. Hänen asemapaikkansa on Kambodzha.

Johanna on syntynyt Kesälahdella ja hänen tämän hetkinen asuinpaikkansa on
Joensuu. Hän on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri (2004) ja erityisopettaja
(2012). Hän on kotiseurakuntansa Pielisensuun seurakunnan lähetystyön
vastuuryhmän jäsen.
Johannalla on vakituinen virka Joensuun kaupungin erityisluokanopettajana. Hän on
työskennellyt viisi vuotta erityistä tukea tarvitsevien lasten pienluokan opettajana ja
reilun vuoden luokanopettajana. Vuodesta 2013 lähtien hän on kuulunut Kirkon
Ulkomaanavun humanitaarisen valmiusyhmään. Johanna on ollut humanitaarisessa
tehtävissä Nepalissa maanjäristyksen jälkeen vuonna 2014 ja Kreikassa
pakolaiskriisiin liittyen vuonna 2015. Hän on ollut Kirkon Ulkomaanavun kautta
myös kehitysyhteistyötehtävissä Myanmarissa vuosina 2015 ja 2016. Vuosina 2009–
2011 hän työskenteli Unicefin palveluksessa Itä-Timorissa, Sveitsissä ja Suomessa.
Opiskeluaikoina Johanna teki vapaaehtoistyötä Nepalissa ja Tansaniassa. Ulkomaan
työtehtävät ovat sisällöltään liittyneet aina opetukseen ja koulutukseen,
lastensuojeluun ja psykososiaaliseen tukeen.

JOHANNAN OMIN SANOIN:
”Olen 38-vuotias joensuulainen erityisopettaja. Perheeseeni kuuluvat lehtikuvaajana
työskentelevä aviomies Kimmo Kirves sekä lapset Silja (10 v) ja Leo (12 v).
Kuulumme Pielisensuun seurakuntaan, jonka toiminnassa minä ja tyttäreni Silja
olemme olleet mukana aktiivisesti. Minä toimin lähetystyön vastuuryhmän jäsenenä,
ja Silja osallistuu seurakunnan lasten ja nuorten musiikkitoimintaan. Olen
kouluikäisestä tytöstä asti ollut kiinnostunut eri maista ja kulttuureista, ja ajauduinkin
jo opiskeluaikana vapaaehtoistyöhön Nepaliin ja Tansaniaan. Myöhemmin olen
saanut olla myös palkallisena kehitysyhteistyöntekijänä Itä-Timorissa, Nepalissa ja
Myanmarissa. Sydäntä lähelläni ovat erityisesti lastensuojeluun ja koulutukseen
liittyvät kysymykset. Jokaisella maailman lapsella on oikeus perustarpeisiin, eli
terveyteen, koulutukseen, turvaan ja tasa-arvoon. Omalla työlläni haluan olla näitä
oikeuksia edistämässä. Olemme lähdössä perheeni kanssa iloisin ja avoimin mielin
Kambodzhaan. Tulevassa työssäni seuraan kehitysyhteistyöhankkeita Kambodzhan,
Laosin ja Thaimaan alueilla. Olen paikallisten kumppanijärjestöjen tukena heidän
tärkeässä työssään. Osallistun hankkeista raportointiin ja taloushallintoon.
Hankkeissa tehdään työtä mm. ihmiskaupan ehkäisemiseksi, orpokodeista
itsenäistyvien nuorten elämäntaitojen tukemiseksi, poikiin kohdistuvan seksuaalisen
väkivallan ehkäisemiseksi ja uhrien auttamiseksi, ja vähemmistökieli-alueilla asuvien
yhteisöjen voimaannuttamiseksi ja omankielisen opetuksen tukemiseksi. Tuen
kumppaneitamme myös uuden ohjelmakauden hankkeiden suunnittelussa.”

