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Lyhyesti 

Lähdin tekemään työharjoittelua Ghanan pääkaupunkiin Accraan. Menin yritykseen Kane 

Kwei, jossa he tekevät fantasiaruumisarkkuja jo kolmannessa sukupolvessa. Paikallisilla on 

tapana kunnioittaa vainajaa teettämällä arkun, joka kuvastaa jotenkin vainajan elämää tai 

työtä. Esimerkiksi lentäjälle teetetään lentokoneen näköinen arkku. Perheyrityksessä 

arkkujen lisäksi tehtiin myyntiin myös Bankua, joka on fermentoidusta maissista tehty 

paikallinen ruoka.  

Olin itse yhteydessä yritykseen ja pyysin päästä työharjoitteluun. Omistajan poika Eric  

Adjetey Anang vastasi minulle myöntävästi. Hän itse työskentelee USA:ssa ja sitä kautta 

levittää tietoa yrityksestä. Eric oli Ghanassa harjoitteluni ajan, vaikken häntä juurikaan 

nähnyt siellä ollessani. 

Suunniteltu työharjoittelun kesto oli yksi kuukausi, mutta koronapandemian vuoksi 

jouduin kuitenkin keskeyttämään työharjoittelun. Sain työharjoittelun aikana tehtyä 

kaakaopuun hedelmän mallisen arkun rungon. 

 

Kuva: Itse tekemäni arkku pajalla 

Vuokrasin Airbnb:n kautta majoituksen paikallisen naisen Ophelian luota ja hän olikin 

suuri apu ja tietolähde Accrassa. Hän itse asuu osittain Briteissä, joten ymmärtää 

länsimaista näkökulmaa ja hän esittelikin paljon kaupunkia ja kertoi ghanalaisesta 

elämästä ja ajattelusta. Hän myös vei minut setänsä hautajaisiin. 
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Ennen reissua 

Ennen matkaa tuli hankkia viisumi ja tarkistaa rokotukset ajan tasalle. 

ROKOTTEET JA TERVEYS 

Afrikkaan matkatessa tulisi olla perusrokotteet ajan tasalla, tehosteet otettuna riittävän 

aikaisin ennen matkan alkua ja joitakin todistuksia rokotteista vaaditaan matkaajilta.  

Kansalliseen rokotesuunnitelmaan kuuluvat rokotteet, jotka tulisi olla: sikotauti, 

jäykkäkouristus, kurkkumätä, tuhkarokko ja vihurirokko. Itselläni tehosteet oli otettu ja 

kunnossa. 

Riskiarvion perusteella harkittavat rokotussuojat: keltakuume, hepatiitti A ja B, kolera, 

influenssa, lavantauti, meningokokkitaudit ja polio.  

Lisäksi malarialääkitystä suositellaan matkan ajaksi. 

VIISUMI 

Suomessa ei ole Ghanan suurlähetystöä, pohjoismaat käyttävät yhteisesti Tanskassa 

sijaitsevaa Ghanan suurlähetystöä. Sivustolta saa ladattua hakemuspohjan ja löydät 

kattavista tietoa. Hakemukseen tarvitsee rokotuskortista todistuksen ja 

keltakuumerokotus vaaditaan kaikilta matkailijoilta. Viisumin käsittelyajat ovat 

keskimäärin kaksi viikkoa, tähän lisänä postinkulkuun käytetty aika. Itselläni siihen kului 

kaikkineen noin kolme viikkoa. Sivuston osoite on 

https://www.ghanaembassy.dk/index.html 

Sadetakin ostin varmuuden vuoksi lentokentältä, mutta eipä sitä tarvinnut. Yhtenä iltana 

vähän satoi. 

  

https://www.ghanaembassy.dk/index.html
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Kane Kwei Carpentry Workshop 

Päädyin harjoittelupaikkaan aika sattuman kautta. Näin artikkelin internetissä ja laitoin 

heidän nettisivujen kautta viestiä mahdollisesta työharjoittelusta. Ajankohta harjoittelulle 

sijoittui heidän toiveidensa mukaan maaliskuulle, joka itse asiassa on Ghanan kuumin 

kuukausi.  

 

Kuva: Työpajan studio vihreäkattoisessa rakennuksessa, joka näkyy kadulle. 

Työpaja on säilynyt samanlaisena vuosikaudet tai ainakin näytti siltä. Ghanassa on 

asenteena se, että mieluummin kuin korjaisi vanhaa, hankitaan uusi. Myöskään 

työkaluista ei pidetty juurikaan huolta ja puut lojuivat missä sattuu. Kanoja juoksi 

ympäriinsä, joten suurin osa puista oli osittain kananpaskassa. Osassa puita oli myös 

termiittejä, kun ne lojuivat maassa. Materiaaleja ei mitenkään suunnitelmallisesti ostettu. 

Mikäli liima loppui, niin sitten odoteltiin, että joku lähtee hakemaan liimaa jostain. Jos 

puu loppui, niin välillä käytettiin jotain toista puuta, jos löytyi tai sitten taas odoteltiin, 

että tulee lisää puuta. 

 

Kuva: Työpaja sisäpihalla 
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Heillä oli kadulle päin näkyvässä studiossa näytillä valmiita arkkuja. Osa niistä oli jo aika 

vanhoja ja ränsistyneitä. Studio oli toisessa kerroksessa ja siellä myös pidettiin taukoja, 

kun tuuli viilensi mukavasti. 

 

Kuva: Studio toisessa kerroksessa 

Perheyritys tekee myös paikallista bankua myyntiin, joka on pääosin valmistettu 

fermentoitua maissia. Maissijauhot käsiteltiin ja keitettiin pihalla ja käärittiin palloiksi 

myyntiin. Bankua syödään käsin dippailemalla sitä kastikkeeseen. 

 

Kuvat: Bankua ja sen valmistusta  
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Korona  

Kun lähdin Suomesta 8.3., Suomessa koronatapauksia oli kaksi Lapissa ja kaksi 

Uudenmaan alueella, eikä koronaa ollut Afrikassa todettu, kuin Egyptissä. Olin varannut 

huoneen paikalliselta rouvalta, jolta sain myös paikallisen liittymän ja puhelimen 

saapuessani. Kahden päivän jälkeen netti ei enää toiminut, osittain WhatsApp toimi 

paikallisessa liittymässä. Euroopassahan tilanne alkoi räjähtää käsiin ja netin puuttuminen 

tietysti vaikeutti tiedonsaantia. Tv:stä seurasimme BBC News:ia, jossa pääpaino oli 

Britannian ja USA:n tilanteessa, Eurooppa oikeastaan käsiteltiin yhtenä asiana hyvin 

nopeasti.  

Kun Euroopassa alkoi tulemaan rajojen sulkuja ja lentojen peruuntumisia yritin olla 

yhteydessä omaan lentoyhtiööni. Lentoni oli Pariisin kautta Suomeen ja Ranskan mittavat 

sulut myös peruivat paljon lentoja. Lentoyhtiöstä ei saanut mitään vastausta ja 

lentokentällä yhtiön toimisto oli suljettu. Ennen viikonloppua Accrassa todettiin samalla 

pari koronatapausta, toinen norjalaisella ja toinen turkkilaisella henkilöllä, jotka olivat 

tulleet Euroopasta. Siihen asti ghanalaisilla oli ollut asenteena, että korona ei kosketa 

heitä. Myös valeuutisia siitä, että korona ei leviä lämpimillä alueilla levisi yleisesti ja 

ilmapiiri oli välinpitämätön. He myös uskoivat, ettei korona tartu afrikkalaisiin ja 

rukoileminen suojaa pandemialta. Nämä kaksi tapausta kuitenkin muuttivat hyvin 

nopeasti asenteita ja radiossa alettiin puhua koronasta. Viikonlopun aika tuli pari uutta 

todettua koronatapausta, tällä kertaa kahdella paikallisella über-kuskilla. Über lopetti 

toimintansa Accrassa välittömästi ja sunnuntaina presidentti määräsi koulut ja kirkot 

suljettavaksi, sekä kaikki tapahtumat ja juhlat kiellettiin, alkaen välittömästi maanantaina. 

Tähän kuuluivat myös hautajaiset. 

Maanantaina koko kaupunki tuntui muuttuneen. Kuljin töihin aamuisin taksilla, mutta 

nyt taksit eivät tarjonneet kyytiä tai pysähtyneet. Yksi taksi sentään pysähtyi, kun olin 

kävellyt noin puoleen väliin matkasta. Hän kuitenkin hyvin tiukasti tivasi minulta, koska 

olin tullut Accraan, onko minulla koronaa ja olenko testannut sitä. Sain kuitenkin kyydin 

töihin, vaikken ollut testannut koronaa. Matkalla juttelimme koronasta ja hän kertoi, 

kuinka korona on paljon pahempi tauti kuin esimerkiksi HIV ja kaikki kuolevat, ketkä sen 

saavat. Kerroin hänelle vähän faktatietoa, mutta luulen, että hän ei uskonut. Töissä 

kerroin tapahtuneesta ja he siellä naureskelivat. Vähän ajan kuluttua he kuitenkin 

kyselivät, paljonko Suomessa on tartunnan saaneita ja moniko on kuollut ja olenko 

mahdollisesti voinut saada viruksen jostain. Väittelimme myös siitä, kumpi on pahempi, 

HIV vai koronavirus. Työpaikalla he syövät käsin tai lusikalla samasta kiposta, pesemättä 

käsiään. Tarjosin heille käsidesiä, mutta yksikin kieltäytyi, koska käy uimassa meressä joka 

päivä ja tämä suojaa taudeilta.  

Päivän aikana olin puhelimitse yhteydessä Suomeen, kun myös WhatsApp oli lakannut 

toimimasta. Koululta tuli ohjeistus, että suositellaan palaamaan Suomeen 

mahdollisimman pian. Lentoyhtiöltä en ollut saanut mitään vastausta, enkä halunnut 

odottaa enää pidempään, joten puhelimitse pyysin ystävääni varaamaan lennon. 



PAGE 6 

Päädyimme varaamaan Istanbulin kautta tulevan lennon, kun ainakaan Turkki ei ollut 

määrännyt vielä rajoitteita liikkumiseen. Sain lennon keskiviikolle. Majapaikkaan 

päästyäni kerroin aamuisesta kokemuksesta ja siivooja kertoi nähneensä, että kahdelle 

valkoihoiselle oli paikalliset huudelleet aggressiivisesti. Ilmapiiri oli todellakin yhdessä 

yössä muuttunut aivan totaalisesti.  

Tiistaina siivooja tuli kanssani ottamaan minulle taksia turvallisuuden vuoksi ja liikenne 

oli hiljentynyt huomattavasti. Ihmiset välttelivät minua ja sain aika paljon epämiellyttäviä 

katseita. Työpaikalla ei ollut juuri ketään ja ilmapiiri oli sielläkin hyvin levoton. Lähes 

kukaan ei jutellut mitään. Kun kerroin lähteväni seuraavana päivänä, hetken kuluttua 

minua pyydettiin maksamaan työpaikalle 300 dollaria, koska olin saanut tulla sinne. 

Kieltäydyin tästä tiukasti, mutta ystävällisesti, joka entisestään kiristi työpaikalla 

tunnelmaa. Lähtiessäni annoin heille 200 cediä, joka vastaa noin 35 euroa. Juuri enempää 

paikallista valuuttaa minulla ei ollut ja ymmärsin, että he panikoivat, koska tulot varmasti 

romahtavat radikaalisti, kun kaikki hautajaiset oli kielletty. Ghanassa ruumiita voidaan 

säilyttää vaikka vuoden, jos omaiset niin haluavat, eikä juhlia saada järjestettyä.  

Kotiin päästyäni majapaikkani vuokranantaja kertoi, että ihmiset ovat alkaneet paniikissa 

ostaa ruokatarpeita yli tarpeen. Monet ostavat monta riisisäkkiä, jotka riittävät pariksi 

vuodeksi ja käsidesin hinta on kymmenkertaistunut. Ihmisiä kehotetaan pesemään 

käsiään, mutta kaikilla ei ole edes puhdasta vettä käytettävänä. Veden jakelu ei myöskään 

ole säännöllistä ja vesi saattoi olla poikki useamman päivän. Hyvä asia oli, että avoinna 

oleviin ravintoloihin ja virastoihin oli ilmestynyt käsidesiautomaatit ja ovella oli vartija 

vartioimassa, että kaikki desinfioivat kätensä ennen sisälle menoa. Vartijat myös avasivat 

ja sulkivat ovet, joten ovenkahvaan ei tarvinnut koskea. Vuokranantajani sanoi, että 

yleensä ihmiset eivät pesseet käsiään ja toivoi, että tämän pandemian seurauksena 

ihmisille jäisi tavaksi huolehtia käsihygieniasta. 

Keskiviikkona pakkasin tavarani ja lähdin hyvissä ajoin lentokentälle. Vuokranantajani vei 

minut kentälle ja sanoi, että liikenne ei ole koskaan ollut niin hiljainen ja jono 

lentokentälle menevällä tiellä niin lyhyt. Kentällä mitattiin kaikilta kuume ja käsidesiä oli 

joka puolella saatavilla. Kenttä oli todella tyhjä ja sieltä oli kaksi lentoa lähdössä sinä 

iltana, suurin osa lennoista oli peruttu. Presidentti oli ilmoittanut, että perjantaina rajat 

menevät kiinni ja vain paikalliset saavat palata maahan. Maahantulijoilla on 

pakkokaranteeni ja he vietiin busseilla johonkin määrättyyn hotelliin kahdeksi viikoksi. 

Nyt tilanne on se, koko lentokenttä ja rajat ovat täysin suljettu. Kaikki pakkokaranteeniin 

viedyt maahantulijat on testattu ja ainakin 26 on todettu koronavirus, osa tuloksista vielä 

saamatta.  
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Lopuksi 

Ghanassa on paljon nähtävää ja tehtävää, heillä on luontoa, metsiä, merta, vuoria ja iso 

makeanveden järvi. Heillä on kuitenkin jätteenkäsittelyssä kehitettävää, muoviroskaa 

huuhtoutui mereltä jatkuvasti rantaan ja jätekasojen päälle on rakennettu slummialueita. 

Ihmisten asenteissa ja koulutuksessa on paljon kehitettävää ja tähän tarvitaan varmaan 

vuosia. Korruptio kukoistaa, poliisit eivät suojele kansalaisia, vaan keräävät rahaa 

kansalaisilta perättömillä syytöksillä. Tiet ovat huonossa kunnossa, veden- ja 

sähkönjakelussa on jatkuvasti katkoksia, eikä netin toiminnasta ole mitään varmuutta.  

Tutustuin ihaniin ihmisiin, minulla oli mielenkiintoisia keskusteluja eri aiheista ja sain 

kuulla erilaisia näkökulmia asioihin. Ihmiset ovat todella ystävällisiä ja auttavaisia, kaikkia 

tervehditään ja ihmiset ovat kiinnostuneita ja kyselevät paljon. Pääkaupunki kasvaa ja 

kehittyy jatkuvasti, ilman sen suurempia suunnitelmia ja kaavoitusta. Tanssi ja musiikki 

oli heille tärkeää ja me välillä tanssittiin myös töissä. Ghanalaisilla on sanonta, jota kuuli 

joka paikassa: ”It’s nice to be nice”. 

 

 

Kuva: Kylpyhetki auringon paisteessa 

 


