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Kehitysyhteistyö

Johanna Kurki perheineen suuntaa Kaakkois-Aasiaan
tekemään sitä, mitä eniten haluaa – auttamaan ihmisiä.

Kutsumus löytyi
maailmalta
Joensuu
Liisa Yli-Ketola

J

oensuulainen erityisopettaja
Johanna Kurki, 38, pakkaa
parhaillaan isoa matkalaukkua. Haastatteluhetkellä niitä
on tyhjinä neljä päällekkäin olohuoneen lattialla. Tytär Silja Kirves,
10, valitsee itselleen limenvihreän
laukun ja aikoo laittaa sinne ensimmäiseksi hevostallinsa asukkaineen
sekä joukon lempivaatteita.
Johanna Kurjen ja Karjalaisen valokuvaajan Kimmo Kirveksen perheellä on edessä
vuosi Kambodžassa. Siellä Kurjesta tulee tammikuussa Suomen
Lähetysseuran Mekongin alueen
kehitysyhteistyön koordinaattori. Kambodžan lisäksi hänen
työalueisiinsa kuuluvat Laos ja
Thaimaa, siis matkustamista on
paljon luvassa.
Siljaa innokkaampana perheen
nuorista lähdössä on 12-vuotias
Leo Kirves, joka palaa vuoden
päästä Lyseon peruskoulun englannin kielipainotteiselle luokalle.
– Hyvällä mielellä lähden ja kaikkea uutta odotan, Leo Kirves sanoo.
– Leolla on jo kokemusta kansainvälisestä koulusta Itä-Timorista ja Sveitsistä. Asuimme näissä
maissa vuosina 2009–2011, Johanna Kurki kertoo.
Silloin hän oli Unicefilla töissä,
ensin Itä-Timorissa koulutusasioita koordinoivana virkailijana ja
sen jälkeen Genevessä Euroopan
pääkonttorissa.
– Unicefin jälkeen hakeuduin
Kirkon Ulkomaan avun lyhyemmille työkeikoille Nepaliin,
Myanmariin ja Kreikkaan. Niillä
matkoilla olen tutustunut myös
Suomen Lähetysseuran työntekijöihin, joten tämänkertainen
työnantaja tuntui tutulta.

Kaakkois-Aasia vaikuttaa perheen
aikuisista parhaalta mahdolliselta
paikalta viettää ulkomaan vuosi.
Aasia on entuudestaan tuttu paitsi
Kurjelle myös paljon maailmalla
matkanneelle Kimmo Kirvekselle.
– Siellä on hyvä ilmasto ja ihmisiin saa helposti kontaktin. Viihdymme molemmat sikäläisessä
kulttuurissa, Kurki ja Kirves sanovat.
Johanna Kurjelle kehitysyhteistyö on osoittautunut suorastaan
intohimoksi.
– Sellainen tunne tulee aina
vahvana, että työ siellä ihmisten
parissa on juuri sitä, mitä haluan
tehdä. Nautin, kun saan keskustella erilaisten ihmisten kanssa. En
ole tuputtamassa neuvojani, vaan
kyselen ensin heidän kuulumisistaan ja haasteistaan. Yhdessä
mietimme, olisiko minun koulutuksestani tai kokemuksestani
ehkä jotakin siirrettävissä myös
heille.
Koko kehitysyhteistyö lähtee
vuorovaikutuksesta, Kurki muistuttaa.
Työmaana hänellä on pitkälti paikallisissa kumppanijärjestöissä
aktiivisesti toimivien ihmisten
tukeminen, kannustaminen ja
tarvittaessa myös kouluttaminen.
Järjestöt pyrkivät vähentämään
ihmiskauppaa, tarjoavat orpo-

Nyt en ole vain
opetuspuolen
tehtävässä, kuten
aiemmin olen ollut,
vaan saan laajemman kuvan alueen
kehityksestä ja olosuhteista.

”

kodeissa kasvaneille nuorille
elämäntaitokoulutusta ja tekevät työtä erityisesti poikiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan
loppumiseksi.
– Hankkeissa koulutetaan paikallisia sosiaalityöntekijöitä ja
poliiseja tunnistamaan hyväksikäytön uhreja ja etsimään heille
auttamismekanismeja. Ihmiskauppa on iso ongelma erityisesti Laosin ja Thaimaan rajalla.
Suomen Lähetysseuran yhtenä
kehitysyhteistyötavoitteena on
parantaa Mekong-joen alueella
asuvien etnisten vähemmistöjen
olosuhteita. Vähemmistökielillä pitäisi saada koulutusta, niillä pitäisi luoda oppimateriaaleja
ja ylipäätään varmistaa vähemmistöille turvalliset oikeudet olla
olemassa.
– Myös etnisten vähemmistöjen toimeentuloa kehitetään ruokaturvaan liittyvillä hankkeilla.
Työtehtäväni tuleekin olemaan
monipuolinen. Nyt en ole vain
opetuspuolen tehtävässä, kuten
aiemmin olen ollut, vaan saan laajemman kuvan alueen kehityksestä ja olosuhteista.
Heti töiden alkuvaiheessa hän rientää tapaamaan ihmisiä Kambodžan
naapurimaahan Thaimaahan.
– Olen oppinut, että ihmiset
kaikkialla ovat hyvin samankaltaisia, vaikka maat ja kulttuurit
vaihtelevat. Samat asiat tekevät
meidät onnellisiksi: koti, rakkaat,
läheiset ihmiset, turvallinen olo ja
se, että on ruokaa ja juomaa riittävästi.
Kurki miettii, ettei ole Suomessakaan kovasti materian perään,
mutta vielä vähemmän hän ehtii
ajatella materiaalisia asioita maailmalla. Siellä korostuvat täysin
muut arvot.

– Eletään juuri kulloisessakin
päivässä ja hetkessä. Ollaan läsnä
ja nautitaan pienistä asioista. Olen
tavannut paljon tavallisia perheitä, joilla maallista omaisuutta on
vähän mutta henkistä elämänlaatua sitäkin enemmän.
Johanna Kurjelle on tärkeätä, että
hän saa lähteä reissuun yhdessä perheensä kanssa. Lyhyempiä
tehtäviä hän on käynyt hoitamassa itsekseen. Silloin iloa on saatu
Skype-puheluista.

– Kameran avulla olen voinut
esitellä lapsille majapaikkani ja
työhuoneeni, ja siihen on totuttu,
että asioita voi hoitaa puhelimellakin. Toivottavasti tälläkin kertaa
lapset saavat yhteyksiä kavereihinsa ja sukulaisiin Skypen kautta.
Siten välimatka ei tunnu niin pitkältä eivätkä yhteydet Suomeen
katkea.
Kirves ja Kurki aikovat kertoa
arkisia kuulumisiaan blogissaan
osoitteessa kurkijakirvesmaailmalla.wordpress.com.

Yksi vanhimmista
Suomen Lähetysseura
■ Suomen evankelis-luterilaisen

kirkon virallinen lähetysjärjestö
ja kansainvälinen toimija, ulkoasiainministeriön kumppanuusjärjestö sekä Suomen suurimpia
kehitysyhteistyöjärjestöjä.
■ Perustettu 1859.

■ Toimii 30 eri maassa.
■ Työ jakaantuu neljään

lohkoon: lähetystyö, kehitysyhteistyö, katastrofiapu ja
kummityö.
■ Lähetettyjä työntekijöitä
ulkomailla on noin 100.

Kehitysyhteistyö
Monta järjestöä asialla
■ Suomi käytti viime vuonna

kehitysyhteistyöhön 818
miljoonaa euroa.
■ Summasta 493 miljoonaa
meni YK:n ja suomalaisten kansalaisjärjestöjen kautta kehitysmaatyöhön.
■ Loput esimerkiksi pakolaisten
vastaanottamiseen ja siviilikriisinhallintaan.
■ Bruttokansantuotteesta se on
0,38 prosenttia, vaikka Suomi
on sitoutunut 0,7 prosentin
tavoitteeseen.
■ Nykyhallituksen päätöksellä

määrärahoja leikataan vuosittain
200 miljoonaa euroa.
■ Suomi keskittyy naisten ja
tyttöjen aseman parantamiseen, maiden taloustilanteiden
elvyttämiseen ja demokratian
edistämiseen.
■ Konkreettista kenttätyötä
toteuttavat monet kansalaisjärjestöt ulkoasiainministeriön
tuella, esimerkiksi kummiorganisaatiot Plan, World Vision,
kirkolliset toimijat Fida, Kirkon
Ulkomaanapu ja Suomen Lähetysseura sekä monet muut.

