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Opiskelija maltillisesti Maltalla -työharjoittelu raportti 
 
Elämäni sai mullistavan käänteen maanantaina 22.lokakuuta, nimittäin työharjoitteluni 
Maltalla alkoi. Jännitys oli suuri ja odotuksia oli paljon. Haaveilin kovasti asuvani omillaan tai 
sentään ilman vanhempia. Eli itsenäistyminen houkutteli minua. Halusin myös nähdä 
toisenlaista kulttuuria ja etenkin arkkitehtuuria. Arkkitehtuurista puheenollen, meidät oli 
suunnattu työskentelevän arkkitehti yrityksessä, joka oli minun mieleeni kiinnostuksesta 
kyseiseen alaan. Olin innoissani päästäkseni käyttämään englantia arkipuheessa. 
Onnekseni kaverikseni lähti Krista, luokkatoverini. Tuosta maanantaista lähtien olimmekin 
kuin kaksi marjaa. 
 
Saavuimme asuntoomme kahdentoista jälkeen päivällä. Törmättiin jo ensimmäiseen 
erovaisuuteen Suomesta. Ovi ei meinannut avautua, kun ei tajuttu että avainta pitää kääntää 
eri suuntaan kuin suomessa. Sisälle päästyä alkoi heti kaappien, tavaroiden ja huoneiden 
tutkiminen. Nettikin piti yhdistää ja ensimmäineä tietenkin soitto vanhemmille. Asetuimme 
aloilleen ja jännittelimme alkavaa työjaksoa. 
 
Asunto ei eronnut huomaattavasti suomalaisista, mutta matkan varrella huomattiin kuitenkin 
jonkun verran. Maltalla on ihan erilainen tapa pitää asuntoa kunnossa. Meillähän kävi vähän 
ikävästi kun hometta alkoi kasvaa seinille, emme tienneet että huoneita pitää tuulettaa 
ikkunaa avaamalla. Suomessa olemme tottuneet, että asunnoissa on rakennetut 
ilmastointikanavat, maltalla niitä ei ollut ollenkaan. Maltalla sen sijaan oli tuuletushuoneita, eli 
ulkotiloja keskellä rakennusta ja tällä tavoin tuuleteltiin huoneita, jotka muutoin olisi jäänyt 
ikkunatta. Toinen ero oli siinä, että vaatteet ei suostunu kuivua sitten millään. Se koitui 
pieneki ongelmaksi, kun farkkuja piti kuivatella jopa reilut kolme päivää. Puhumattakaan 
villasukista, joissa reilusti enemmän aikaa kuivua. Eikä vaatteita voinut laittaa kuivumaan 
ulos, koska autotieltä tuli pakokaasua ja likasi kaiken. Asunnossa oli myös kylmät kivilattiat 
ilman mitään lattialämmitystä. Oli siis käytettävä koko ajan villasukkia tai muita lämpimiä 
jalkavarusteita. Pesuhuoneessa lattiassa ei ollu viemäriä, eikä kylpyammeessa edes 
suihkuverhoa, joten kaikki vedet mitkä roiskui ammeen yli jäi lillumaan lattialle, todella 
epämukavaa. Ehkä isoin totuttelu oli pulloveden juominen, tosin aika nopeasti se rupesi 
maistumaan. Kraanavettä pystyi juomaan, jos sieti sen pahan maun. Ja 12 litran veden 
kantaminen kaupasta kotiin oli hieman raskasta. 
 



Ensimmäinen työpäivä alkoi keskiviikkona. Herättiin jo 5 aamulla innoissaan uuteen arkeen. 
Seikkailu sai alkunsa oikean bussin löytämisellä ja jouduimme pyytämään paikallisilta apua, 
onneksi he ovat Maltalla todella kohteliaita ja auttavaisia. Meidän asunto sijaitsi Hal Qormi 
nimisessä kaupungissa josta on noin neljä kilometriä työpaikalle kaupunkiin Hal Balzan. 
Seikkailu ei päättynyt siihen, kun päästiin perille oikealle pysäkille, piti seuraavaksi etsiä itse 
työpaikka. Hyvillä suunnistustaidoilla onnistuttiin venyttämään 10 minuutin kävelymatkasta 
40 minuutin maisemareitin. Kyselimme parilta paikalliselta jopa apua ja eräs mies tarjoutui 
antamaan kartankin meille sankareille. Onneksemme olimme kuitenkin 15 minuuttia ajoissa, 
kun päästiin pitkän matkan jälkeen työpaikalle. 
 
Yrityksen nimi, jossa työskenneltiin oli D. Peak Limited, toimialaltaan arkkitehtipalvelut. 
Yrityksessä suunniteltiin ja piirettiin erilaisten rakennusten pohjapiirroksia, leikkauskuvia, 
julkisivuja, rakenteita yms. asiakkaille. Meillä oli epävarmat odotukset työpaikasta. 
Pelkäsimme saamamme tiedon perusteella, että yritys ei olisi mieluinen. Kuvittelimme, että 
joutuisimme tekemään jotain ei meidän alaan liittyvää. No pianhan meidän pessimistiset 
ajattelut hälventyi, kun päästiin sisälle. Työpaikka oli sievä, pieni toimistotila. Todella siisti ja 
moderni, tajusimme pian, että täällähän tulee varmasti viihtymään ainakin ympäristön 
kannalta. Me työskentelimme pienessä toimistohuoneessa, jossa oli lämmin tunnelma. 
Meillä ei varsinaisesti ollut omia koneita, esimerkiksi Kristan joutui vaihtamaan paikkaa 
keskellä päivää toiseen. 
 
Meidät vastaanotti Kristina, yrityksen yksi vastuuhenkilö ja suurimmaksi osaksi meidänkin. 
Kristina oli koko työharjoittelun ajan auttavainen ja ymmärtäväinen. Olen kiitollinen, että 
saimme hänet työkaveriksemme. Hän oli rento ja huumorintajuinen, hänestä jäi mieleen 
hänen hyräilyt ja lauleskelut biisien rytmissä. Hän oli myös toimelias ja hieman vaativa, 
joskus suorapuheinen, mutta minusta se oli vaan hyvä asia, koska siitä työntekijä oikeasti 
saa tietää ja ymmärtää mitä mahdollisesti tekee väärin ja voi oppia sitä kautta. Yrityksen 
työnjohtajaan tutustuttiin myöhemmin, nimeltänsä David. Hän oli kovin kiireinen ja paljon 
poissa, mutta hän oli vastuussa kaikista töistämme ja työharjoittelustamme. Työpaikalla oli 
kaiken kaikkiaan suurinpiirtein 10+ työntekijää. Tulimme hyvin toimeen työtekijöiden kanssa, 
eräs työntekijä kutsui meidät jopa vapaa-ajalla seurakuntaan. Kommunikointi sujui hyvin ja 
ymmärrettiin suurilta osin toisiamme koko ajan. Työkaverit puhuivat yleensä toisilleen maltan 
kielellä. 
 
Pääsimme nopeasti töitten pariin ensimmäisenä työpäivänä. Meidät ohjattiin tietokoneiden 
pariin ja hetken Kristina etsi meille tehtäviä. Perehdytys jäi aika vähäiseen, eikä se 
haitannut, ohjelma jota käytettiin oli meille entuudestaan hyvin tuttu. Käytimme siis 
oikeastaan koko työjakson AutoCadia. Yllätyksenä tuli uusien mittojen käyttäminen. 
Jouduimme opettelemaan jalat ja tuumat alusta lähtien ja siinä Kristina opasti todella hyvin ja 
pääsimme nopeasti asiasta perälle. Saimme muistilapun, josta näkyy tärkeimmät säännöt 
kyseistä mittasysteemista. 
 
Saatuamme tehtävät, työskenneltiin aika itsenäisesti lukuunottamatta pientä rupattelua ja 
välillä avunpyyntöjä. Sain jo ensimmäisenä päivänä isoimman urakkani koko työharjoittelun 
aikana. Pääsin tekemään ensimmäisenä asuntoihin oviaukkoja ja ikkunoita, minun piti 
kiinnittää huomiota yrityksen mittastandardeihin. Mittasin myös kaiken tarvittavan. Pikku 



hiljaa työn edetessä sain erilaisia tehtäviä kyseiseen työhön. Sain itse hieman suunnitella 
kerroksia, esim. maatason, kattohuoneiston ja tein myös katon. Piirsin pohjapiiroksista 
julkisivukuvat ja korjasin leikkauskuvia. Tein huoneistoihin pinta-alat ja nimesin huoneet. 
Toisessa tehtävässä sain pintaraapaisun rakenteisiin. Pääsin myös sisustamaan eli 
piirtämään huonekaluja haluamallani tavalla. Piirsin myös käsin viivottimen tuella, värittelin 
blokkeja ja taittelin tulosteita. Aika paljon tein töitten viimeistelyä ja dokumenttejen siistelyä 
asiakasta tai rakentajia varten. 
 
Työpäivät yleensä alkoi ovella odottelulla, syystä kun meidän piti mennä bussilla, joka oli 
aina tuntia aikasemmin, koska muita ei tullut. Aamut uurastettiin ahkerasti koneella 
kliksuttaen hiirtä ja naputtaen näppäimistöä erilaisten tehtävien parissa. Kahvi oli 
ehdottoman tärkeä joka aamu, ikävä kyllä jouduimme tyytymään murukahviin, koska 
työpaikalla ei ollut kahvinkeitintä. Ruokatauko oli kahdeltatoista, joka kesti tunnin. Oli kiva 
käydä erilaisissa lounaspaikoissa ja tutustua Maltalaiseen ruokakulttuuriin. Lemppari oli 
varmasti intialainen ravintola. Paikallisia ruokapaikkoja oli pastizzeriat, eli ruokakojut josta 
sai halvalla kaikenlaisia rasvaisen suolaisia leivoksia, pizzoja ja patonkeja. Ruokatauon 
jälkeen takaisin töitten pariin ilman varsinaisia taukoja. Loppua kohden työharjoittelua tämä 
alkoi käydä päähän, koska emme saaneet paljoakaan vaihtelua töihin. Käytimme aina 
samaa ohjelmaa ja samaa työtä saatettiin tehdä viikonkin jos yli, sellaista se taitaa vaan olla. 
Töistä päästiin aina neljältä. 
 
Jos vertailtaisiin Suomen ja Maltan työpaikalla käyttäytymistä, ensimmäisenä pitää mainita 
jäykät työajat. Onhan Suomessakin tarkat työajat, mutta olen huomannut että Suomessa 
käytetään enemmän joustavia työaikoja, taas kun Maltalla meidän piti jatkuvasti murehtia 
myöhästytäänkö bussista ja sitä myötä töistä. Voisin sanoa, että Suomessa pomon huomaa 
helpommin ja se on enemmän aukroriteetti kuin Maltalla. Maltalla työskennellessä yrityksen 
työnjohtaja ei niinkään erottunu joukosta muuten kuin omalla isommalla huoneellaan. Tämä 
voi johtua myös pienestä, tiiviistää yrityksestä. Maltalla yrityksessä oli rennommat olot, 
työkaverit huusivat nauraen ja vitsailivat mitä mieleen juolahtaa, kaikki oli siis hyvin läheisiä 
ja kaverillisia. Suomessa saatetaan uppoutua omaan työkoppiin syrjään. Asiakkaita 
kohdeltiin tuttavallisesti ja tietenkin arvostuksella ja heidän vaatimuksia kuunneltiin 
hartaudella. Työpaikalla arvostettiin kovasti toimeliaisuutta ja ahkeruutta, heille oli tärkeä, 
että työt saatiin tehtyä mahdollisimman nopeasti tehtyä. He myös pitivät huolta työtehtävien 
järjestelmällisyydestä, mistä tehtävä on aloitettava ja miten se on pidettävänä siistinä ja 
järkevänä. 
 
Maltalla työharjoittelu ei tuonut ainostaan työkokemusta vaan paljon muutakin. Meidän piti 
pitää itsestämme huolta; käydä ostoksilla, pyykätä, siivota asuntoa, huolehtia 
turvallisuudestamme ja raha-asioista. Itselleni tämä oli kivaa ja tykkäsin ottaa vastuuta 
itsestäni, tunnen että kasvoin henkisesti paljon koko kokemuksen aikana. 
 
Asunnon huolehtiminen oli tarkkaa, vaikka siivojat kävikin kerran viikossa oli meillä paljon 
huolehdittavaa. Yleissiisteys pysyikin meillä todella hyvin. Yllätyin maltalaisesta 
kierrätyssysteemistä, se oli todella tarkka. Oli laadittu tarkat säännöt mitkä jätteet menee 
mihinkin pussiin ja mitkä jätteet viedään kerättäväksi minäkin päivänä. Roska-auto haki 
roskan kadun varsilta aikaisin aamusta, joten meidän tehtävä oli usein muistaa viedä ne. 



 
Vuorovaikuttaminen oli myös isona osana, koska käytössä oli kuitenkin eri kieli kuin tuttu 
äidinkieli. Itseltäni englannin kielen käyttäminen sujui mallikkaasti, olen entuudestani jo 
sujuva puhumaan ja hallitsemaan kyseistä kieltä. Maltan kieli oli täysin vierasta, mutta opin 
sanomaan muutaman lausahduksen maltaksi esim. ”seuraava pysäkki on” on maltaksi ”Il 
waqfa li jmiss”. Maltalaiset olivat erittäin kohteliata ja puheliaita. Juttutukio saattoi alkaa ihan 
vieraan ihmisen kanssa kaupankassalla odottaessa vuoroa tai kadulla kävellessä. Alussa 
jouduttiin monesti pyytämään apua ja opastusta paikallisilta, ja jokainen oli aina yhtä 
avuliaina auttamassa meitä hädässä kuin hädässä. Bussissa ihmiset tarjosi istumapaikkaa ja 
toivotti huomenia. Yleinen puheenaihe oli itsellä työharjoittelun kertomisesta, kun monet 
kysyi mistä olen kotoisin. Suomesta kuvasin tietenkin sen kylmyyttä ja pimeyttä, kauniita 
talvimaisemia ja erikoisuuksia. 
 
En tunne sinäänsä kehittyneeni englannin kielessä, sillä kielitaitoni kyseisessä kielessä oli jo 
valmiiksi todella hyvä, mutta ääntäminen ja puhuminen parantui entisestään. Vain 
muutamina kertoina työpaikalla oli ongelmia kielen kanssa, kun jotkut alan uudet termit oli 
ihan uusia ja englanniksi myös ja sen takia Kristinan kanssa joutui käymään vähän läpi 
tiettyä asiaa läpi enemmän. Ja joskus saatoin väsyneenä puhua epäselvästi ja Kristina joutui 
pyytämään minua toistamaan asioita. 
 
Kotiin pidin yhteyttä enemmän viestitse, välillä soiteltiin, mutta itselläni oli paljon uutta 
koettavana joka piti minut kiireisenä. Ystäville laitoin vielä vähemmän, lukuunottamatta paria 
tärkeintä joiden kanssa juttelee muutenkin joka päivä jollain tavalla. Opettajalle oli 
suunniteltu laittavan joka viikko jotain, mutta sekin jäi kiiressä unohtumaan joskus. 
 
Olin onnekas saatuani mukavat kämppäkaverit, toinen niistä tietenkin oli Krista, mutta 
toiseen tutustuin Maltalle tultua. Vietimme paljon aikaa yhdessä ja meillä oli yhteisiä 
harrastuksia kuten videopelejen pelaaminen tietokoneella. Meillä oli myös kolmas 
kämppäkaveri Ranskasta, mutta hän oli enemmän omissa oloissaan. Puolessa välissä 
vastapäiseen asuntoon muutti uusi suomalainen työharjoittelija ja tutustuimme häneen ja 
porukka kasvoi. Kävimme muutaman kerran syömässä ravintolassa, kauniissa Maltan 
pääkaupungissa Valletassa jouluvalojen aikaan ja kotikaupungissa kebab-ravintolassa. 
Menimme myös useasti kauppaan yhdessä porukalla. Päätimme myös mennä pelimessuille 
kämppäkavereina, siellä saimme oman paikan missä pelata haluamaamme peliä ja näimme 
maltailaista pelikulttuuria. 
 
Kristan kanssa matkusteltiin enemmän kahdestaan. Ensimmäisenä viikonloppuna oli 
suunnitelma lähteä katselemaan kaunista Melliehan kaupunkia, mutta suunnitelmat muuttui 
kun jäimme bussipysäkille jossa luki ”Mellieha”, mutta se oli keskellä korpea. Ajattelimme, 
että ehkä joudumme kävelemään matkan kaupunkiin, mutta päädyimmekin tekemään turhan 
luontoreitin. No ei se ollut turha, kaunistahan siellä oli ja nähtiin maailaisseutua. Päädyimme 
menemään bussilla takaisin edelliseen kaupunginosaan Xemxijaan ja sieltä löysimme 
mukavan ja kauniin intialaisravintolan. Toisena viikonloppuna reissuun lähti mukaan Mika ja 
päätimme lähteä Mdinaan tutkimaan St. Paulsin katakombeja. Kävimme myös ravintolassa 
ja kahvilassa. Ostimme sieltä Kristan kanssa paikallista nougattia, joka oli todellin herkku. 
Mdina oli kerrassaa kaunis ja varsinkin iltapimeään tunnelmallinen, käytiin myös kierroksella 



linnanpihalla. Kävimme myös Kristan vanhempien kanssa Marsaskalassa, 
satamakaupungissa. Siellä kellui kauniita pieniä kalastajanveneitä. Kävimme siellä 
kävelyreissulla tutustumassa eri maisemiin. Sain myös hienoja kuvia meren aaltojen elosta. 
Viimeisenä reissuna käytiin Kristan kanssa Blue Grottolla. Siellä päästiin myös pitämään 
kotkaa kädessä, mikä oli hieno kokemus. Blue Grotto oli häkellyttävän kaunis turistikohde, 
kaunis kohde jota ehdottomasti suosittelen Maltan matkustajille. 
 
Vapaa-aika näytti olevan Maltalla aika paljon juhlimista, lapset meni vanhempiensa mukaan 
kylän baariin ja erilaisia tapahtumia järjestettiin eri puolella kaupunkia. Maltalaisialla on 
useita omia juhlapyhiä joihin emme päässeet valitettavasti tutustumaan. Maltalaiset myös 
tykkää syödä paljon ulkona ja viettää iltaa myöhään. Suomessa taas monet kaivautuu 
monesti omaan kotikoloonsa ikkunat ja ovet metsään päin. Minusta kulttuuri ei ollut niin 
erilaista, että se olisi vaatinut erityistä totuttelua. Tietenkin joka maalla on omat tapansa, 
mutta minulle Malta näytti kovin rennolta ja hyväksyvältä maalta, myös todella turvallinen. 
Suomella on kyllä paljon opittavaa Maltasta. Siinä missä maltalaiset ovat hyvin ystävällisiä ja 
kohteliaita ja miten ne huolehtii ympäristöstään, he pitävät koko maata kotinaan ja näyttää 
sen siisteydellään. Suomessa taas kun ollaan kovin sulkeutuneita ja omissa oloissa olevia, 
julkiset paikat on yksinkertaisesti julkisia paikkoja, niihin ei ole samalaista sidettä kuin 
maltalaisilla heidän omiin julkisiin paikkoihin. Opin myös itse olla kohtelias ja tervehtivä, nyt 
Suomeen palattua toivotan ahkerasti ihmisille ”hyvää päivää” tms. Suomeen olisi kiva tulla 
enemmä toritapahtumia ja jokaiseen kaupunkiin enemmä asukkaita yhdistäviä tapahtumia, 
niin kuin Maltalla niitä oli koko ajan. Maltalla myös ihmiset ottaa elämän rennommin: työ ei 
merkitse koko elämää, ei tarvitse olla niin täydellinen, asia kerrallaan. 
 
Kaiken kaikkiaan olen todella tyytyväinen työharjoitteluuni Maltalle. Se opetti minulle paljon 
ja kasvatti minua henkisesti. Tunnen oloni varmemmaksi tulevaisuuden työnhauissa ja 
muutenkin tavallisessa elämässä. Tämä oli kerrassaan hieno ja arvostettava mahdollisuus, 
ei pidä ottaa itsestäänselvyytenä, monet eivät saa kokea tällaista. Nämä ovat asioita jotka 
tulee vaikuttamaan ihmiseen loppu elämän ajan. Olen kiitollinen kaikesta tuesta mitä olen 
saanut, kavereilta, perheeltä ja koululta. Parhaita kokemuksiani elämässäni tähän 
mennessä. Kiitos ja kumarrus! 
 

Kirjoittanut Juulia Temonen 

































 
 
 
 


