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• Työpaikka sijaitsi Balzanissa, jossa työskentelin pienessä arkkitehtitoimistossa. Henkilöstöä oli noin 6 tai 7 

päiväsaikaan, mutta luulen, että illaksi töihin tulevia voi olla enemmänkin. Asiakkaita tuli aina silloin tällöin 

katsomaan projektien edistystä ja valmiutta. 

• Työskentelin pienessä huoneessa, joka oli keittiön vieressä, joten pääsin hakemaan nopeasti kahvia aina, 

kun tarvitsin. Aamuisin oli joskus aika tarve aamukahville, koska en ehtinyt ikinä asunnolla juoda 

aamukahvia. Huoneessa työskenteli minun lisäkseni koulukaverini Juulia sekä Kristina, Victoria ja Matthew 

Psaila, joka oli David Psailan poika. Kristiina ja Victoria auttoivat meitä eniten työtehtävissämme ja Kristina 

ja David antoivat meille työtehtäviä. David tuli myös auttamaan työtehtävissä, joita hän oli antanut. 

• Työtehtäviini kuului ensisijaisesti Autocadilla leikkauskuvien tekeminen rakennusten pohjapiirustuksista 

sekä myös joidenkin pohjapiirustusten tekemistä. Korjailin myös muiden tekemiä rakennusten 

leikkauskuvia, joissa oli tehty muutoksia suunnitelmiin. Sain myös aloittaa ihan uuden työn 

työharjoittelujakson loppuvaiheessa. Siinä minun piti suunnitella, miten rakennuksen rakenteet olisivat 

järkevät. Työn aloitin tekemällä pohjapiirustuksia ja, kun pohjat olivat suunnilleen valmiita, tein 

julkisivukuvannon rakennuksen kahdesta sivusta. 

• Sain myös tehdä aika vastuullista työtä, jossa minun piti piirtää käsin viivoittimen avulla rakennuksen 

muodot karttakuvaan, joka näytettiin sitten asiakkaalle, jotta hän näkisi, miltä rakennus näyttäisi kartalla ja 

kuinka se soveltuu ympäristöön. 
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• Työpäiväni olivat hyvin samanlaisia. Ne alkoivat heräämällä noin 5.45 aamulla ja piti nopeasti laittaa 

itsensä valmiiksi ja syödä aamupala. Kun olin syönyt aamupalan, piti minun mennä nopeasti 

bussipysäkille. Minulla ja Juulialla oli vain yksi bussi, jota me pystyimme käyttämään ilman, että piti mennä 

pääkaupunki Vallettan kautta. Pääsimme noin 10-30 min päästä päämäärään ja menimme odottamaan, että 

kello tulisi 8.00, jolloin myös Kristinalla alkoi työpäivä. Kaikki muut työntekijät tulivat pikkuisen 

myöhemmin työpaikalle. Päästyämme sisään avasimme koneet ja menimme Juulian kanssa tekemään 

kahvit. Sen jälkeen menimme omien työtehtäviemme pariin. Jatkoin usein siitä, mihin jäin edellisenä 

päivänä. Käytin ainoastaan Autocad-ohjemaa tehdessäni työpiirustuksia. Menimme Juulian kanssa 

syömään klo 12.00 ja ruokataukomme kesti tunnin. Sen jälkeen menimme takaisin töidemme pariin. Joskus 

otimme iltapäiväkahvit ruokailun jälkeen. Työpäivämme loppui aluksi klo 17.00, mutta sitten Kristina 

muutti sen tuntia aikaisemmaksi. Menimme asunnollemme ja tultuamme piti usein nopeasti tehdä 

ruokakin. Loppuillan pidimme yleensä rauhallisena jotain videota katsoen, jotakin lukien tai pelejä 

pelaten. 

• Minua ohjattiin aina, kun aloitin uuden tehtävän. Ja aina kun kysyin apua, minua autettiin, mutta minun piti 

myös itsenäisesti miettiä ratkaisuja ongelmiin. Työpaikalla minun piti usein kysyä D. Peakin standardeja 

esim. oven tai ikkunan mittoihin ja elevaatioon liittyen.

• Sain työskennellä aika itsenäisesti, mutta jos joku teki samaa projektia, niin piti kertoa tekemistään 

muutoksista ja kysyä toisen muutoksista.
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• Ennen matkaa selvitin mm. seuraavat asiat: katsoin 

valuutan, tieliikenteen, relevantit bussit, työpaikan ja 

asunnon sijainnin, ja työpaikan nettisivut (entiset projektit). 

Ajattelin, että auto olisi ollut kätevä Maltalla, joten etsin 

sopivan pientä ja halpaa vuokra-autoa. Valitettavasti olin 

liian nuori vuokraamaan autoa ulkomailta ja olin vähän 

epävarma vasemman puolen liikenteestä. Yritin myös etsiä 

hyviä matkailukohteita, minne voisi mennä viikonloppuisin. 

Maltan kulttuuristakin etsin tietoa sekä säästä, jotta osaisin 

ottaa mukaan tarpeelliset vaatteet.

• Matkan aikana minun piti etsiä hyviä ruokapaikkoja tai 

ravintoloita, minne minä ja Juulia voisimme mennä 

syömään. Minulle myös tuli kipuja matkan aikana, jonka 

takia minun piti etsiä hyvä apteekki Maltalta. Etsin tietoa 

Autocadin nettisivustoilta Autocadiin liittyvistä ongelmista, 

jos en osannut tehdä jotain käskyä tai sitten kysyin apua 

Kristinalta ja Victorialta. 

• Työpaikalla opin käyttämään Autocadia nopeammin ja 

tehokkaammin. Opin myös käyttämään paremmin 

pikakomentoja Autocadilla. 

• Englanninkieli sujui melko hyvin, mutta unohtelin 

sanoja joskus. Uskon, että opin ammattikielen käyttöä 

ja muutenkin jokapäiväistä englanninkieltä. Opin 

myös toimimaan vähän paremmin stressaavissa 

tilanteissa. 

• Vapaa-ajalla opin käymään kaupoissa ja katsomaan 

tuotteiden hintoja. Opin olemaan paljon itsenäisempi 

ja arvioimaan omia varojani. Opin huolehtimaan 

asunnostani, ruokailustani ja omasta hyvinvoinnistani. 

Opin myös asumaan muiden ihmisten kanssa ja tulin 

toimeen erilaisten persoonien kanssa. Rohkaistuin 

kulkemaan itsenäisesti ja huolehtimaan itsestäni 

vieraassa maassa.

• Mitä tekisin seuraavalla kerralla toisin olisi, että 

pitäisin jatkuvaa kirjaa kuluistani.

• Oppimani asiat tulevat varmasti auttamaan minua 

seuraavassa työharjoittelussani ja eteenpäin 

suuntautumisessa seuraavaan opiskelupaikkaan.
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• Tein erityisesti yhteistyötä työkaverini Juulian kanssa, kun meille annettiin tehtäväksi 7-kerroksinen 

rakennus. Minä tein kaksi kellarikerrosta ja katutasokerroksen, kun taas Juulia teki loput kerrokset. 

Lisäksi minä tein kolme leikkauspiirustusta kaikista kerroksista. Meidän piti keskustella, miten jotkut 

asiat liittyisivät yhteen muiden kerrosten kanssa ja miten rakenteet menisivät järkevästi. Jos tein 

jotain tehtävää ja sitä meni joku muu, esim. David, muuttamaan, niin asiasta keskusteltiin ja minä 

jatkoin työtä eteenpäin.  

• Tutustuin useampaan ulkomaalaiseen ihmiseen. Ystävystyimme jo lentokoneessa matkalla Maltalle 

Mikaan, joka oli myös menossa työharjoitteluun Maltalle. Ystävystyin Irinan ja Safforan kanssa, jotka 

asustivat meidän kanssamme samassa asunnossa. Meidät oli laitettu poikien asuntoon aluksi, vaikka 

olimme pyytäneet tyttöasuntoa. Pääsimme vaihtamaan asuntoa aika nopeasti tyttöasuntoon sen 

jälkeen, kun sanoimme asiasta. Päästyämme uuteen asuntoon, emme nähneet ketään, mutta meille oli 

kerrottu, että siellä asui yksi nainen, joka oli suomalainen. Luulimme naisen lähteneen ulos, mutta kun 

pääsimme asettautumaan, kuulimme jonkun tulevan ulos meidän huoneen vieressä olevasta 

huoneesta. Me tutustuimme Irinaan ja aloimme puhua paljon kaikesta. Myöhemmin yöllä kuulimme 

ääniä käytävästä. Toinen tytöistä, joista meille oli kerrottu, oli tullut uuteen asuntoonsa. Tutustuin 

häneen vasta seuraavan päivän iltana. Hänen nimensä oli Saffora ja hän oli ranskalainen nainen, joka 

työskenteli Easy Jobs Bridgessä. Kolme viikkoa ennen lähtöämme Maltalta takasin Suomeen, ehdin 

vielä ystävystyä yhteen kaveriin, nimeltä Ira, joka oli myös suomalainen. 

• Kerroin Suomen kulttuurista ja ruoista työpaikalla ja ystävälleni Safforalle.
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• Sain hyvää palautetta työpaikaltani. Minulle kerrottiin, että tein hienosti minun työni ja 

ymmärsin mitä piti tehdä nopeasti. Ymmärsin myös, kuinka esittää tekemät työni hyvin. Ja 

olin aina aikaisin töissä.

• Koin itse ongelmaksi sen, että en ole kovinkaan hyvä keskustelija. En oikein pysynyt Juulian, 

Irinan ja Iran jutuissa mukana tai ei tullut mieleen mitään sanottavaa. Tämä on ennemminkin 

oman pääni sisällä oleva ongelma kuin suhdeongelma. En ikinä saanut sitä selvitettyä.

• Koin ongelmatilanteena myös tilanteen työpaikalla, kun minulle annettiin tehtäväksi piirtää 

käsin viivoittimen avulla toista kertaa rakennuksen muodot karttakuvaan. Mutta en saanut 

siitä siistiä kuvaa ja jouduin vielä kuulakärkikynällä piirtämään lyijykynäpiirustuksen päälle, 

joka teki siitä suttuisemman. Kristina vain sanoi, että ”koita olla tekemättä virheitä”, joka oli 

musertavaa minulle. Olin jo melkein itkenyt sitä tehtävää tehdessä. Mutta kyllä minä sitten 

toivuin siitä. 

• Jouduin ongelmiin yhden sairauden takia, mitä minulle ei ollut koskaan aikaisemmin ollut. 

En tiennyt mitä tehdä ja ajattelin ensiksi, että kipu menisi ohi, mutta se vain paheni. Kerroin 

siitä Juulialle ja hän tiesi, mistä se johtui. Kerroin myös äidilleni illalla ja hän sai minulle 

taksin varattua Easy Jobs Bridgeltä ja menin Juulian kanssa terveysasemalle. Minulle 

annettiin resepti lääkkeeseen, jonka hain seuraavana päivänä apteekista. Sairaus pikkuhiljaa 

lakkasi.
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• Minut perehdytettiin oikein hyvin työyhteisön ohjeisiin. Se meni nopeasti ja sujuvasti, koska ohjeita ei ollut 

kovinkaan paljoa. Standardeja minulle ei kerrottu, mutta se onkin ymmärrettävää, koska ne muuttuvat joka 

työpaikassa, joten kysyimme sitten standardeja, kun niitä tarvittiin.

• Meillä meni hyvin työaikojen noudattaminen muuten, mutta 5 kertaa myöhästyimme töistä. Tämä johtui siitä, 

että meidän bussimme lähti ilman meitä ja meidän piti odottaa tunti seuraavaa bussia. Yksi myöhästyminen 

johtui siitä, että nukuimme pommiin. Ja joskus ruokatunnilla meidän ruokien tulossa kesti niin kauan, että 

meidän piti viestittää työnantajalle myöhästymisestämme. Mutta työnantaja suhtautui ihan hyvin, joten voin 

sanoa, että Maltalla otetaan rennosti ja eikä stressata.

• Työsuhteet olivat rennot, mutta kohteliaasti puhuin kaikille.

• Ammattiylpeydestä en oikein osaa sanoa, koska työpaikalla oli niin rentoa. Kaikki tekivät tehtävänsä kunnolla. 

En oikein nähnyt, miten muut työntekijät tekivät työnsä, koska olin suunnittelupuolella, kun taas osa teki esim. 

Excelillä taulukoita. Suunnittelupuolen tekijät tekivät todella hyvin ja nopeasti työtä, joten kai heillä vähän on 

ammattiylpeyttä. Mutta minusta tuntuu, että Suomessa otetaan paljon kriittisemmin ja sillä tavalla, että kaikki 

pitää tehdä täydellisesti, kun taas Maltalla ajateltiin, että mikään ei ole täydellistä, eikä kukaan ole 

täydellinen.

• Pelisäännöt vaikuttavat olevan aika samanlaiset Suomessa ja Maltalla. Sen takia siihen olikin helppo tottua. 

• Työpaikallani arvostettiin hyvää ja nopeaa työntekoa, aktiivista työntekoa, sosiaalista kanssakäymistä toisten 

työntekijöiden kanssa, sekä avun pyytämistä tarvittaessa, mutta ei saa häiritä liikaa toisten työntekoa.
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Aloitekyky ja yrittäjyys

• Uskon, että ulkomaan työjaksosta, 

kokemuksista ja saamistani hyvistä 

arvosanoista on hyötyä tulevaisuuden 

työnhaussa. Pystyin osoittamaan 

kyvykkyyteni itsenäiseen elämiseen ja 

työntekoon.

Kestävä kehitys

• Maltalla viettiin roskat joka aamu ennen 

klo 8.00 pääoven eteen, josta roskamies 

tulee hakemaan ne pois. Roskat lajiteltiin 

seuraavasti: sekajäte, biojäte, pahvi ja 

muovi, sekä lasitavara. Jokaiselle jätteelle 

oli oma päivänsä, kun ne haettiin, joten ei 

saanut viedä kaikkia jätteitä samaan aikaan 

ulos. Jokaiselle talolle oli annettu 

aikataulupaperi jätteiden ulosviemiseksi.
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Estetiikka

• Työpaikalla piti pukeutua siististi. 

Muuten en huomannut mitään erityistä.

Teknologia ja tietotekniikka

• Käytimme normaaleja pöytäkoneita, 

Autocad-ohjelmistoa sekä internettiä ja 

gmailia.
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• Puhuin Maltalla englantia, mutta yritin opetella vähän maltan kieltä esim. bussissa: ”Ill waqfa li jimiss”. 

Se tarkoittaa seuraavaa pysäkkiä. Tulin hyvin toimeen englanninkielellä. Koska Malta oli Englannin 

siirtomaa, niin siellä puhuttiin paljon englantia, mutta myös paljon maltaa. Minua ymmärrettiin hyvin, 

kun puhuin englanninkieltä, vaikka kaikki eivät sitä osanneetkaan. Joskus tuli ongelmia puhuessa, kun 

unohtelin silloin tällöin sanoja. Tällöin muistelin eri tapoja, miten puhua englanniksi ja käytin niitä 

kertoakseni, mitä halusin esim. sepittelemällä ja se toimi. Joskus käytin käsiäni apuna kertomiseen. 

Minulla on aina ollut hyvä englanninkielentaito ja kuuntelukyky, joten pärjäsin oikein hyvin. 

• Maltalla oli todella ystävällisiä ihmisiä, joita näki esim. bussissa, kun annettiin tilaa toisille. Ja joskus 

kaupoissa saattoi alkaa höpötellä tuntemattomien kanssa. Maltalla oli avuliaita ja rentoja ihmisiä, joiden 

kanssa tuli hyvin toimeen. Suomessa näkyy aika paljon sitä mielitilaa, että ”ei saa puhua 

tuntemattomille tai sinua ajatellaan outona” ja ”kaiken pitää olla täydellistä”, kun taas Maltalla mikään 

ei ollut täydellistä. Muuten siellä oli aika samanlaista kuin Suomessa. 

• Työpaikassani en huomannut muita viestintävälineitä ja medioita, kuin gmail ja 5am-niminen 

maltalainen musiikkikanava, jossa oli joskus myös puhetta.

• Maltalla tekstailin perheelleni joka viikko ainakin kerran. Opettajalleni lähetin viestiä alussa kerran ja 

lopussa kerran. Minun olisi kuulunut kertoa jokaisen viikon tapahtumista joka viikonloppu, mutta 

minulla oli hyvin yksinkertaisia viikkoja, joten ei tuntunut järkevältä toistaa sanomaa. 
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• Maltalla käytimme työpaikalla mittayksikköinä jalkoja ja tuumia laskemiseen ja jonkun mitan merkkaamiseen. 

Alussa oli vaikea tajuta jalkoja ja tuumia, mutta vähän myöhemmin tajusin ne ja osasinkin jo laskea niillä 

loppupuoliskolla työharjoittelujaksoani. Osasin niitä jo niin hyvin, että välillä oli vaikea muistella Suomen 

mittayksiköitä-

• Maltalla käytettiin euroa valuuttana, joka oli hyvä, niin säästyin rahamuunnoslaskelmilta. Maltalla kaikki oli 

paljon halvempaa kuin Suomessa, paitsi pikaravintoloiden hinnat. Lentokentällä kaikki oli taas hirveän kallista 

lähtiessäni Maltalta, mutta se olikin jo arvattavissa. 

• Maltalla oli samanlaiset sähköpistokkeet kuin Englannissa ja se aiheutti vähän hankaluuksia, kun adapterit 

olivat vähän huonoja.  Maltalla ei ollut tapana pitää minkään sortin patteria tai lattialämmityksiä, joten lattiat 

olivat kaikkialla ihan hirveän kylmät. Ainoa asia, joka helpotti meidän oloamme kylminä ja kuumina päivinä 

oli AC -ilmastointilaite, joka tuuletti meitä kuumina päivinä ja lämmitti kylminä päivinä. Maltalla ei myöskään 

ollut suomalaiseen makuun hyviä ilmanvaihtokäytäntöä. Siellä oli tapana tuulettaa vain ikkunan kautta ja ei 

ollut hyviä muita ilmanvaihtokanavia. Kylminä päivinä piti joko kestää tukalaa tunkkaista ilmaa tai kylmyyttä 

ikkunan avaamisesta.
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