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Saapuminen, ensimmäinen päivä
• Saavuttiin Maltalle 21.10.19 noin klo. 12.  Meitä oli 

lentokentällä vastaanottamassa Easy Job Bridgen 
järjestämä kuljettaja, joka vei meidät majoitukselle ja 
antoi asunnon avaimet.

• Ensimmäinen päivä varsinaisesti alkoi sillä, että 
lähdimme tutkimaan ympäristöä ja etsimään mm. 
lähistöltä kauppoja.

• En voi sanoa etteikö minua olisi jännittänyt, olin 
kauhuissani. Kaukana kotoa toisessa maassa, uuden 
ihmisen kanssa, jota en tuntenut. Samalla olin todella 
innoissani tulevasta.

• Onneksemme meillä oli ajattelevainen ja ihana 
kämppäkaveri, hän kirjoitti meille tervetuliais viestin, 
jossa myös kertoi hyödyllisiä vinkkejä.



Työpaikka, Työtehtävät

• Työpaikkani oli Hamrunissa Merlin´s 
Library, joka on kirjakauppa. 

• Työtehtäviini ensimmäisen kuukauden 
ajan kuului mm. hyllyissä olevien kirjojen 
järjestelyä aakkosjärjestykseen, 
hinnoittelua sekä uusien kirjojen 
hyllyttämistä. 

• Toisen kuukauden aikana aloin jo 
enemmän palvelemaan asiakkaita sekä 
käytin kassajärjestelmää. Lisäksi sain  
tehdä monipuolisesti kaikkia työtehtäviä 
mitä kirjakauppaan kuuluu mm. 
tilauksien lähettelyjä, puhelimeen 
vastailua.



Vapaa-ajan tekemistä, Nähtävyydet

• Malta National Aquarium



Blue Grotto, Popeye Village



Malta Old car museo, Palazzo Parisio



Etna, Marsaxlokk open market
Jos yhtään vain kiinnostaa lähteä Italiaan Sisilian puolelle, 
kannattaa lähteä. Maltalta menee lautta Sisiliaan n. 1,5h. 
Etna on vierailun arvoinen paikka!



Maltan ja Suomen erot

• Maltalla on hyvin vähän suojateitä, joten saa olla hyvin tarkkana kun ylittää 
tietä.

• Maltalla käytetään paljon käteistä, useissa kaupoissa ei pysty maksamaan 
kortilla jos hinta on alle 5€

• Maltalla kaikki ihmiset ovat todella ystävällisiä ja anteliaita toisin, kuin 
suomessa. Minulle työkaverini tarjosivat omia eväitään, jotta saisin töissä 
syötyä. Lyhyen työpäivän vuoksi en ollut ottanut omia eväitä mukaan.

• Maltalaiset arvostavat sinua erilaisesta kulttuurista ja taustasta huolimatta, 
he kohtelevat sinua työpaikalla kuin vanhaa ystävää. 

• Kun Maltalla sataa… Silloin todella sataa, kaikki tiet saattavat tulvia 10 min 
jälkeen kun sade on alkanut. Silloin vettä on nilkkoihin asti, joten 
kumisaappaat on hyvä olla mukana!



Minkä takia ulkomaanvaihto kannattaa
• Ulkomaanvaihto ehdottomasti kannattaa. 

Pystyt kehittämään kielitaitoasi, oppimaan 
uudesta kulttuurista, opit uusia 
työmenetelmiä ja näet miten muualla 
työskennellään. Voit myös saada uusia 
elinikäisä ystäviä, joihin et ehkä muuten ikinä 
tutustuisi. 

• Suosittelen ehdottomasti lähtemään, jos 
vaihto vain kiinnostaa. Vaihto on 
kokemuksena ainutlaatuinen ja kasvattava, 
enkä vaihtaisi sitä mihinkään.


