
”Elämä vei
sinne minne

kuuluin”
Hanna Takala kaipasi Afrikkaan jo ennen kuin
oli koskaan ollut siellä. Nyt hänen yrityksensä

kehittää sinne kuivakäymälöitä ja Hanna
juurtuu toiseen kotimaahansa Ghanaan.

Teksti NINAROSE MAOZ Kuva LILLI HAAPALA

elämäni tarina

”Davidista on kas-
vamassa ihmisiä
rakastava ja rohkea
maailmankansalai-
nen. Äitinä en voisi
toivoa parempaa”,
Hanna sanoo.

Hanna Takala

26-vuotias yrittäjä
asuu Suomen Turus-

sa ja Ghanan Acc-
rassa viisivuotiaan
poikansa Davidin
kanssa. Ghanaan

mennessään hän vie
Suomesta tuliaisina
vanhoja kännyköitä

ja vaatteita sekä
leluja. Ghanasta Suo-
meen hän tuo värik-

käitä kankaita, maus-
teita ja maapähkinä-

makeisia.
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E
nsimmäisenä päivänä perille tultuani tiesin olevani siellä,
minne kuulun. Mausteisen hibiskuksenkukkamehun ja
tuoreen chilin ärhäkkä tuoksu leijuivat ilmassa. Niihin se-
koittuivat roskien polton ja avoviemäreiden saastan haju.

Kauppojen bassot pauhasivat, apteekkiauton kovaääni-
set mylvivät ja kirkon kuorolaulu, torvet ja taputukset kuu-
luivat jostakin. Olin tullut ensimmäistä kertaa Ghanaan.

HAAVEILIN JO LAPSENAAfrikasta. En tiedä, mistä käsit-
tämätön kiinnostukseni juonsi juurensa. Meillä kotona ei
puhuttu Afrikasta, ja ainoa Afrikkaan liittyvä tavara oli Afri-
kan tähti -peli.

Muutimme lapsuudessani paljon. Asuin ensin kerrosta-
loalueella Riihimäellä, sitten vuoden Ruotsin Skånessa na-

vettojen ja maissipeltojen kes-
kellä. Sieltä muutimme rivita-
loon Raisioon.

Kävimme lomalla Kreikassa
ja Espanjassa, mutta Afrikassa
ei ollut käynyt perheestäni ku-
kaan. Rakkain barbini oli kui-
tenkin tummaihoinen kikkara-
pää. Lukioaikana päätin, että

lähden Afrikkaan heti, kun pääsen.
Abivuotenani tein kolmea työtä matkakassan kartutta-

miseksi: olin töissä kahdessa vaatekaupassa sekä vanhus-
ten kotihoidossa. Ylioppilasjuhlani kotona Raisiossa olivat
Afrikka-teemaiset, tarjosin vieraille riisiä sekä tulista lam-
mas- ja kanapataa. Heti juhlien jälkeen lähdin Ghanaan va-
paaehtoistöihin ranskan opettajaksi. 

RÄMÄBUSSI ODOTTI minua ja muita vapaaehtoistyön-
tekijöitä Ghanan pääkaupungissa Accrassa. Matkalla
maaseudulle tiet olivat punaiset ja niitä reunustivat rehe-
vät metsät. Talot olivat karuja, peltihökkeleitä ja betoni-
kyliä.

Koulunkäynti Ghanassa on hyvin kurinalaista. Opettajat
käyttävät auktoriteettiaan, eikä keppiä säästellä. Opetus on
kaavamaista. Kun opettaja piirtää taululle koiran, pitää lap-
sen opetella piirtämään se samalla lailla.

Olin innoissani: saisin auttaa lapsia löytämään oppimi-
sen ilon. Piirsimme ja leikkasimme kuvia ruoka-aineista.
Oppilaat olivat vuoroin myyjiä ja asiakkaita, kun leikimme
kauppaa ranskaksi. Opiskelimme numeroita tanssimalla,
ja välillä teimme pantomiimia, jossa oppilaat arvasivat tois-
tensa esittämiä eläimiä ranskaksi .

Samassa koulussa oli opettajana ghanalainen Edward.
Rakastuimme.

Edward avasi minulle ovet paikallisen elämän ytimeen.
Näin, mitä ihmiset tekivät vapaa-ajallaan. Seurasin, kuinka
lapset pesivät käsin koulupukujaan ja lakaisivat pihaa aikai-
sin aamulla. Olin mukana laittamassa ruokaa ja pyykkää-
mässä. Välillä ihmiset riitelivät kovaäänisesti. Illan pime-
tessä pieni televisio kannettiin ulos, ja koko naapurusto ke-
rääntyi pitkille puupenkeille katsomaan paikallisia eloku-
via tai kansainvälisiä piirrettyjä.

Olin suunnitellut viipyväni Ghanassa vapaaehtoistyössä
vuoden, mutta sairastuin malariaan. Pian sairastuin uudel-
leen. Kolmannen malarian jälkeen olin niin huonossa kun-
nossa, että minut määrättiin Suomeen toipumaan. Edward
tuli perässäni Suomeen puoli vuotta myöhemmin.

TIETO RASKAUDESTAoli hämmentävä, kaikki oli tapah-
tunut niin nopeasti. Olimme nuoria, minä 20-vuotias ja Ed-
ward 25. Edward oli vasta sopeutumassa Suomeen, ja olim-
me juuri muuttamassa pois äitini luota omillemme. Talvella
2011 menimme naimisiin Turun tuomiokirkossa. David

syntyi pari kuukautta häiden jälkeen.
Välillä opiskelin, sitten keskeytin opinnot. Luin kasva-

tustiedettä avoimessa yliopistossa, tein ravintola-alan tut-
kinnon ja aloitin yrittäjyyteen liittyvät opinnot työn ohella.
Muutaman Suomen-vuoden jälkeen oli kova ikävä Gha-
naan. Veimme Davidin tapaamaan sukuaan.

Erosimme Edwardin kanssa vuonna 2016. Kulttuuriero-
jen piikkiin laitetaan usein paljon, mutta eromme ei johtu-
nut kulttuurisyistä. Edward oli asunut Suomessa jo viisi
vuotta ja viihtyi. Hän on luonteeltaan suomalaisempi kuin
minä. Minä olen meistä kahdesta se afrikkalainen.

Erosimme samasta syystä, kuin monet muutkin eroavat:
meillä oli ristiriitoja, joita emme onnistuneet selvittämään.

Afrikassa erot eivät ole tavallisia. Toisaalta siellä rooleilla,
eksillä ja nykyisillä, ei ole samaa merkitystä kuin Suomes-
sa. Jos olet joskus kuulunut perheeseen, kuulut siihen aina.

Edwardin suku on edelleen minun ja Davidin ghanalai-
nen perhe. Myös ex-mieheni kanssa olen hyvissä väleissä.

JUHANNUKSENA 2014 OLIMME isoisäni mökillä Kuore-
vedellä. Edwardin äiti oli tullut Ghanasta Suomeen vierai-
lulle. Kävimme saunassa , uimassa ja kalastamassa, järjes-
timme perheemme perinteiset kesäolympialaiset.Puheek-
si tuli puhdas vesi. Joku kysyi, eikös Ghanaan sopisi hyvin
kuivakäymälät. Innostuin.

Liikeidea lähti siitä. Olin miettinyt, mitä voisin tehdä
Ghanan hyväksi ja kuinka Afrikka olisi osa arkeani koko
ajan. Nyt tiesin. Jo samana syksynä lähdin Ghanaan raken-
tamaan ensimmäistä kuivakäymäläpilottia.

Yrityksemme rekisteröitiin vuonna 2015. Äitini ja pari
ystävää ovat hommassa mukana, ja myös ex-puolisoni on
yhtiökumppanini. Tasapainoilu rakkaiden ihmissuhteiden
ja yhteisen työn välillä ei ole aina helppoa, mutta meillä on
yhteinen unelma.

Sanitaation puute on iso, globaali ongelma. Maailmassa
miljardilla ihmisellä ei ole lainkaan pääsyä vessaan, ja kou-
luista 66 prosenttia on sellaisia, joissa ei ole vessaa. Tarpeita
toimitetaan taivasalla ja ulostejätettä päästetään käsittele-
mättömänä mereen. Ghanassakin on tavallista, että tytöt
keskeyttävät koulunkäyn-
nin kuukautisten ajaksi.
Kyse on siis paljon suurem-
masta asiasta kuin äkkiä
ajattelisi.

Rahoituksen hankkimi-
nen on ollut raskasta. Kui-
vakäymälät ja Ghana ovat
rahoittajien silmissä etäi-
nen, viherpiipertäjien ajama asia. Riskit ovat suuret, mutta
suuret ovat myös mahdollisuudet.

Opimme nopeasti, että suomalaiset kuivakäymälät ovat
Ghanaan liian kalliita. Aloimme kehittää edullista ja mini-
maalista huoltoa vaativaa kompostikäymälämallia. Haas-
teena on aina hinta. Olemme joutuneet miettimään kekse-
liäitä ratkaisuja. 

Kolmannen 
malarian jälkeen
minut määrättiin 

takaisin Suomeen.

” Mökillä Kuore-
vedellä viisivuoti-
aana. Olen ku-
vassa oikealla,
ongin onnenki-
vellä pikkusisko-
ni ja serkkuni
kanssa.”

”David ja Emmanuel,
joka on hänelle kuin
isoveli. Tässä päiväu-
nilla riippumatossa.”

”Esittelemme kuiva-
käymälää Accrassa
syksyllä 2016. Kenttä-
työ on tosi antoisaa.”

Eromme ei johtu-
nut kulttuurisyistä.
Minä olen meistä
se afrikkalaisempi.

elämäni 

kuvat

Parasta Turussa on Hannan ja Davidin mielestä
kesällä. ”Silloin ilmapiiri rentoutuu, ilo näkyy.”

Mieluiten David pyöräilee ja lukee.
Kun hän värittää, lempiväri on kulta.
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POIKANI ON KASVANUT kahteen kotimaahan. David on
nyt viisivuotias ja alkaa Suomeen tullessamme puhua Tu-
run murretta jo lentokentällä. Ghanassa hän puhuu englan-
tia paikallisella korostuksella. Suomessa David on pidätty-
väisempi, mutta Ghanassa hänen koko olemuksensa muut-
tuu. Hän juttelee ventovieraille kuten paikallisetkin.

Kontrasti kahden kotimaamme välillä on iso. Turussa
olemme kaksin pienessä kak-
siossa. Ghanassa David tottuu
siihen, että ympärillä on aina
ihmisiä ja leikkikavereita.

Afrikan jälkeen elämä Suo-
messa tuntuu monotoniselta.
Kaikki on kuin robotiikkaa.
Elämä on aikataulutettua, ih-
miset eivät hymyile, naapurit
eivät tervehdi.

Ghanassa taas aikaa ei ole.
Kukaan ei puhu ruoka- tai nukkumaanmenoajasta. Se on
ihanaa, kunhan ensin oppii päästämään irti ja heittäytyy
elämään.

VÄLILLÄ OLEN IHMEISSÄNI lasten käytöksestä Suo-
messa. Vaadin, että David tervehtii aikuisia, myös bussikus-
kia, vaikka kuski ei tervehtisikään takaisin. Ghanassa ei tu-
lisi kuulonkaan, että lapset puhuisivat rumasti aikuisille.
Toisaalta aikuiset hemmottelevat lapsia.

Äitiyteni on ollut Ghanassa kriisissä. Puren hammasta,
kun sanomiseni sivuutetaan. Kun asetan Davidille rajoja,
saattaa vaikkapa anoppini sanoa hänelle, että älä välitä, mi-
tä äiti sanoo. Ota keksi ja mennään pitämään hauskaa!

Kun palaamme Suomeen, roolini muuttuu. Tekemisen
järjestäminen harrastuksineen ja kyläilyineen tuntuu aina
hassulta, koska Ghanassa elämä vain tapahtuu. Sitä ei
suunnitella ja järjestetä. Arvostan kuitenkin monia asioita
Suomessa. Elämä kahden niin erilaisen maan välillä on suu-
ri rikkaus. 

MUUTOKSISTA ON tullut elämäntapa. David ja minä
opimme elämää jatkuvien muutosten keskellä.

Olen lähdössä pian Davidin kanssa Ghanaan muutamak-
si kuukaudeksi. Asumme pääkaupungissa Accrassa, mutta
viikonloppuisin lähden Davidin kanssa hänen isänsä suku-
laisten luokse läntiseen Ghanaan. Heillä on kirkko, ja David
laulaa ja tanssii ympäri kirkkoa isoäitinsä kanssa.

Sunnuntain jumalanpalveluksissa kaikilla on parhaim-
mat ja värikkäimmät asut, peruukit, kampaukset ja korut.
Kirkkoon mennään myös näyttäytymään, ja mekin pukeu-
dumme Ghanassa teetettyihin, paikallisista kankaista teh-
tyihin vaatteisiin.

Kun haluan hengähtää, lähdemme Davidin kanssa pie-
neen kalastajakylään. David saa keräillä alasti simpukoita
ja uida meressä. Saatamme olla ainoat ihmiset pitkällä ran-
nalla. Kylässä ei ole telkkareita ja nettiyhteydet ovat huo-
not. Arki unohtuu. 

MIKSI AFRIKKA?En tiedä sitä vielä, mutta uskon, että Af-
rikka-mysteeri selviää minulle joskus. Kaipasin Afrikkaan
jo ennen kuin olin ollut siellä. Nyt tiedän, Afrikka tarjoaa
vettä elämänjanolleni.

Toivon, että tulevaisuudessa voisin elää Davidin kanssa
pidemmän ajan Ghanassa, juurtua maahan entistä enem-
män. Samaan aikaan Davidin isä Edward suunnittelee Suo-
meen paluuta.

Haluamme kuitenkin jakaa vanhemmuuden jatkossakin
emmekä vielä tiedä, kummassa maassa David käy koulun-
sa. Luotan, että asiat ratkeavat parhain päin.

Davidin äitienpäiväkortissa luki viime keväänä, että jos
äiti olisi eläin, hän olisi lintu. Minusta se on aika kuvaavaa:
muuttolintu, joka lentelee Suomesta etelään ja takaisin. �

kirje äidi
ltä

Rakas Hanna!
En voinut aavistaa, mitä elämä minulle lahjoitti
antaessaan sinut esikoisekseni. Isoisäni kyllä sanoi,
että sukuun on nyt syntynyt tietäjä, koska suussasi
törrötti kaksi hammasta jo syntyessäsi.
Tietäjyys sinussa on näyttäytynyt jokaisen elämää
kunnioittavana hyvän tekemisenä sekä sinnikkäänä
halunasi tehdä maailmasta tasa-arvoisempi paikka.
Kiltteys ja huolehtivaisuus on muuttunut rohkeu-
deksi ja intohimoksi.
Aina ei ole ollut helppo ymmärtää valintojasi, var-
sinkaan Afrikkaan lähtöä. Puhumattakaan toistu-
vien malariatartuntojesi aiheuttamasta hädästä.
Pelko kuitenkin menettää mahtiaan, kun sitä kokee
riittävästi. Tilalle voi astua ymmärrys, uteliaisuus ja
luottamus. Mitäpä minäkään mitään Afrikasta
tiesin ennen ensimmäistä Ghanan-matkaani.
Nyt kun olet valintasi tehnyt ja osoittanut seisovasi
niiden takana, voin osittain huokaista
helpotuksesta. Voin irrottaa neuvoja jakelevan äidin
roolista ja siirtyä nauttimaan loppumattomista
kokemuksistasi.
Haluan kiittää sinua Davidista, lukuisista afrikkalai-
sista ystävistämme, maailmani avartamisesta ja
siitä, miten arvostat ja huomioit minua loputtomas-
ti. Toivon sinusta ja Davidista säteilevän hyvän
heijastuvan myös teidän omaksi onneksenne.
Lämmöllä, 

äiti

Äitiyteni on ollut
Ghanassa kriisissä,
mutta olen oppinut

heittäytymään 
elämään.


