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Lähtöä edeltävät 
päivät

Muistan, kuinka stressasin lähtöä, vaikka samalla en oikein
edes tajunnut sitä, että kohta se oikeasti on käsillä.

Ehkä eniten stressasi epätietoisuus, sillä itse sain aika viime
tingassa tietää sen yrityksen johon menen työharjoitteluun. 

Viimeisen viikon halusin olla mahdollisimman paljon
läheisten kanssa ja otin periaatteessa lomaa siinä. En
ottanut mitään työvuoroja. Pikkuhiljaa valmistauduin
lähtöön, kirjoitin ylös kaiken mitä tulen sinne tarvitsemaan
ja kävin ostelemassa viimeisetkin puuttuvat tarpeet.

Jännitti aivan suunnattomasti, sillä olen itse niin ujo ja 
mukavuudenhaluinen ihminen. Ajatus siitä, että tulisin
asumaan vieraiden ihmisten kanssa kaksi kuukautta pelotti. 
Mutta onnekseni sain mailman parhaimmat kämppikset, 
josta tuli itselle erittäin tärkeitä ystäviä. 



Ensivaikutelma Maltasta

Sanotaanko nyt vaikka niin, että Malta ei todellakaan ollut sellainen
paikka millaiseksi sen kuvittelin. Kun ajelimme lentokentältä asunnolle, 
järkytyin ehkä eniten siitä, kun ihmiset näytti asuvan rakennuksissa jotka
muistuttivat enemmän raunioita.

Myös se, kun kaduilla ja pensaissa oli niin paljon roskia hieman järkytti.

Suojateitä ei juuri ollut, paikalliset juoksentelivat vilkkaan tien yli toivoen, 
että autot pysähtyvät. Mutta niin piti vain tehdä, jos halusit kävellen
päästä liikkumaan. Asiaa ei helpottanut aika ajoin tulvivat tiet…

Toisaalta, alkujärkytyksen jälkeen alkoi huomata sen, kuinka kaunis
paikka se oikeasti on. Tulen varmasti käymään siellä vielä uudestaan, jäi
vielä niin paljon nähtävää vaikka kaksi kuukautta siellä olinkin. 

Ohessa näkymät huoneemme parvekkeelta.



Työtehtäviä

Pääsin tekemään erittäin laajasti erilaisia tehtäviä. 

Ensimmäiset päivät kuluivat kuitenkin siinä, että kiertelin kauppaa ja 
luin tuoteselosteita ja kokeilin heidän tuotteitaan itse. Sain paljon
vihkosia, joita lueskelin kotona, jotta voin paremmin auttaa asiakkaita
löytämään heidän tarpeisiin sopivat tuotteet. Itse en ole perehtynyt
kosmetiikkaan sen syvemmin aikaisemmin, joten opittavaa oli paljon. 
Ehkä parhain tapa oppia oli kuitenkin se, että kokeili tuotteita itse ja 
sitä kautta pystyi kertomaan asiakkaille omia kokemuksia ja antaa
suosituksia.  

Jo ensimmäisessä tapaamisessa he ilmoittivat, etteivät yleensä päästä
opiskelijoita kassalle. Muutaman päivän jälkeen juttelimme ja heille
kävi ilmi, että olen 2 vuotta ollut kassalla töissä, joten he opettivat
minulle heidän kassajärjestelmänsä. Olin siinä kassalla sitten joka
päivä.

Otin tilauksia vastaan ja hyllytin tuotteita, joskus kirjasin ylös mitä
laitoin hyllyihin, sillä he aina tarkistavat tilauksen, että varmasti oli
kaikki oikein. 

Perus myymälän siistimistä oli joka päivä. 

Joulun alla kaupassa oli paljon ylimääräistä tehtävää, kuten
lahjapakettien kokoamista, järjestyksen muuttamista jne. 



Kuvia työpaikalta



Työelämän eroavaisuuksia

Malta
• Juttelimme kaupan tuloksellisuudesta ja he kertoivat oikeastaan

kaiken miten heidän yrityksensä toimii ja miten he luovat tavoitteita
joka vuodelle, miten ne saavutetaan jne.

• Otettiin lämpimästi vastaan

• Vaikka olin ujo ja hiljaisempi, ihmiset silti keskustelivat ja yrittivät
tutustua

• Työpaikka oli heille kuin toinen koti, jos oli huono päivä niin siitä
keskusteltiin ja muut olivat tukena

• Minut otettiin huomioon ja kohdeltiin kuin olisin palkallinen työntekijä

• Sain paljon kiitosta tekemisistäni, tuli sellainen fiilis, että työtäni täällä
arvostetaan

• Palkkataso on järkyttävän alhainen siihen nähden, että Malta on 
Suomen hintatasolla

• Heillä on yksi puolen tunnin tauko, jos päivä on pitempi kuin 6 tuntia

• Maltalla on hyvin vähän työttömyyttä

Suomi
• Suomessa ollaan aika varovaisia tuloksellisuuden suhteen, en ole 

tällaisia keskusteluja työssäoppimisissa vielä käynyt

• Suomessa usein itse olen kokenut keskustelutason olevan aika
ammattimaista, turhia lörpöttelyjä ei niinkään käydä

• Suomalaiset jättää ujomman aika helposti omaan arvoonsa

• Aika harvoin muistetaan sanoa kiitos hyvin tehdystä työstä, 
negatiiviset asiat nostetaan enemmän esille vaikka niitä ei olisi paljon

• Meillä on enemmän taukoja ja tuntipalkat noin puolet korkeammat

• Suomessa on enemmän kilpailua työpaikoista



Työilmapiiri

• En ole eläissäni ollut työyhteisössä, jossa on noin tiivis ja 
lämmin ilmapiiri. Jo ensimmäisenä päivänä eräs työkaveri
kyseli haluanko jotain syötävää ja hän toi minulle maltalaisia
pastizzeja, sillä en ollut maistanut niitä vielä. Joka kerta, kun
he lähtivätkäymään kaupassa, he esittivät saman
kysymyksen. Harvemmin mitään pyysin, mutta jos joskus teki
jotain mieli, niin he eivät edes pyytäneet rahoja takaisin.

• Minulta kysyttiin joka aamu ‘’miten menee’’ kun saavuin
työpaikalle, he varmistelivat päivän mittaan, että kaikki on 
kunnossa.

• He keskustelivat elämästään avoimesti ja kyselivät myös
paljon minun elämästä.

• He aina pyysivät kauniisti tekemään jotain.

• Sain joka päivä paljon kiitosta avustani, se tuntui hyvältä.

• Työkaverit olivat kehuneet minua aina aluepäällikölle asti
(hän kiertelee eri myymälöissä tarkistamassa, onko paikat
järjestyksessä) joka oli itselle yllätys.

• Vein heille suomalaista suklaata ja he olivat niin otettuja, 
varsinkin työpaikkaohjaajani sillä hän rakastaa suklaata.



Vinkkejä 
Maltalle 
lähtijälle

• Maltalla on hyvin vähän suojateitä, joten tien ylittäminen voi joskus olla hankalaa.

• Roskille on täysin erilainen systeemi kuin Suomessa. Meillä oli erikseen sekajäte, biojäte, 
lasijäte ja kierrätysjäte. Jokaiselle on omat päivänsä, million ne pitää viedä ulos kadulle
odottamaan, että roskakuskit nappaavat ne mukaan. Kannattaa noudattaa niitä päiviä, sillä siitä
voi tulla sakkoa jos viet vääränä päivänä väärät roskat tai jos jätät kokonaan viemättä.

• Ainakin talvisin asunnoissa on erittäin kylmä, kannattaa siis pakata parit villasukat ja pitkät
yökkärit mukaan.

• Sateet Maltalla on lähes poikkeuksetta rankkasadekuuroja, eli tulet olemaan läpimärkä
sekunneissa. Sukkia myöten. Kannattaa siis varautua kunnon sateenpitävillä vaatteilla… itse en
sitä tehnyt.

• Kannattaa kulkea busseilla, sillä kävely tosiaan ei ole kauhean turvallista. Omalla autolla en
olisi uskaltanut lähteä siellä törttöilemään, heidän ajotyylinsä on aika kyseenalainen. 
Vasemmanpuoleinen liikenne myös arvelutti. Busseilla kulkeminen voi kuitenkin joskus pistää
hermot kireälle, sillä ne ovat aina täynnä ja Maltalla on aika pahat ruuhkat.

• Kannattaa tehdä ruokaostokset Lidlissä, sillä niissä lähimmissä pikkumarketeissa on aika
kallista. Jotkut supermarketit olivat kanssa aika hinnakkaita.

• Vaikka ei pitäisi tulla yllätyksenä, niin supermarkettien valikoima ei ole yhtä hyvä kuin
Suomessa. Todella moni asia mikä on meille tuttu, ei löydy heidän valikoimastaan. Kuten perus
makaroni. Kannattaa ottaa kauppakassi mukaan / ostaa kestokassi ja käyttää sitä loppuajan. 
Perus muovipusseja ei ole välillä edes saatavilla.

• Kun elät elämää kämppisten kanssa, siivoa omat jälkesi mahdollisimman nopeasti ja ole 
aktiivinen yhteisissä velvotteissa (kuten roskien ulos vienti). 

• Maltan toinen virallinen kieli on englanti.



Suosittelen vaihtoon lähtemistä ihmisille, 
jotka ovat motivoituneita ja osaavat toimia
itsenäisesti.

Olin itse aika peloissani siitä, että olenko
oikea ihminen tällaiseen sillä olen niin ujo ja 
oma aika on itselle arvokasta, mutta kyllä
asiat siitä järjestyi. Tähän asti yksi elämän
parhaimpia kokemuksia.

Maltalla ihmiset olivat todella sydämellisiä ja 
ottivat hyvin vastaan. Tuntuu, etten ole ikinä
ollut niin ulospäin suuntautunut kuin mitä
Maltalla olin. Panostin siihen, että otan
kaiken irti reissusta ja sen myös tein.

Sillä ei ole mitään merkitystä, kuinka arka tai 
ujo on, kunhan on vain motivaatiota ja 
asennetta, niin tulee varmasti pärjäämään.

Tällaiset kokemukset tulee pysymään
mielessä koko elämän, ja olisi harmi jos ne 
jättäisi pois sen takia, kun ajattelee ettei
sovellu siihen.  



Nähtävyydet & tekemistä



Upper Barrakka
Gardens

Vaikka kaksi kuukautta on pitkä aika, 
jäi itselle silti niin paljon nähtävää ja 
koettavaa vielä. Malta on kaunissaari
täynnä historiaa. Jokapuolella oli
erilaisia rakennuksia erilaisine
yksityiskohtineen. 

Kyseinen puutarha on siitä erityinen, 
että jokapäivä kello 12 he laukaisevat
yhden tykeistä ja selittävät sen
historiallisen tarkoituksen. 



Malta Classic Car 
Collection Museum



Malta National Aquarium



Blue Grotto



Marsaxlokk Sunday 
Market



St John’s Co-Cathedral



Etna, Sisilia

Jos pystyy pistämään vähän enemmän
rahaa päiväreissuun Sisiliaan niin
suosittelen lämpimästi. Puolivälissä äiti
tuli kaverinsa käymään ja käytiin
katsomassa tulivuori Etnaa.

Mentiin laivalla Sisiliaan ja Sisilian
puolella vietimme noin 8 tuntia
yhteensä bussissa. 

Päivä oli aika rankka, kolmelta aamulla
herätys ja satamassa piti olla tuntia
ennen lähtöä (eli about 5 aamulla). 
Kotona oltiin vasta 11 aikaan illalla. Oli 
kuitenkin täysin sen arvoista.



Sisilia & Etna

Päiväreissuun kuului vierailu
‘’suklaan pääkaupungissa’’ 
Modicassa, joka sijaitsee
Sisiliassa. Siellä oli eräs
suklaakauppa auki juuri meitä
varten ja saimme maistella
erilaisia suklaita ja liköörejä.



Picnic

Sain uuden hyvän ystävän yhdestä
työkaverista ja vietimme
mahdollisimman paljon aikaa yhdessä
loppuviikot. Pyysin kämppikseni
mukaan meidän kanssa ja kaikilla
synkkasi niin hyvin, että kiertelimme
sitten yhdessä joka paikassa.

Kävimme piknikillä jossain puistossa ja 
kello oli jo niin myöhä kun lähdimme, 
että jäimme periaatteessa porttien
taakse. Olisi siellä ollut joku tie mistä
olisi ulos päässyt, muttei tajuttu sitä. 
Onneksi siellä oli vartijan koppi, hän tuli
avaamaan meille portin.



Fontanella Tea Garden

Käytiin Mdinassa syömässä, aivan mielettömät maisemat.



Popeye 
Village



Jouluinen Valletta

Maltalaiset ovat hulluna jouluun, kuulemma
joka vuosi heillä on eri koristelut. He 
koristelevat liikenneympyrät, kadut, kaikki. 

Juuri kun olimme lähdössä pois, Vallettaan
rakennettiin tällainen jouluinen Tivoli. Siellä oli
mahdollisuus luistella sellaisella jääkentällä, oli
erilaisia jouluisia kojuja, mahdollisuus ottaa
pukin kanssa kuvia jne.



Maltalaisia kissoja
Vaikka ne ovatkin kulkukissoja, niin niitä käy monet ruokkimassa
päivittäin ja niille on koppeja missä nukkua. Monet niistä ovat
todella hyvässä kunnossa.



Mitä reissusta
jäi käteen

• Muutama uusi hyvä ystävä

• Itsevarmuutta englannin
puhumiseen

• Itsevarmuutta selvittää
ongelmatilanteita

• Hyvä työkokemus tulevaisuutta
ajatellen

• Huomasin, että oikeanlaisessa
ilmapiirissä osaan tuoda enemmän
itseäni ja mielipiteitäni esille

• Kipinä jatkaa kosmetiikkapuolella

• Unohtumattomia muistoja


