
Olen aloittanut 
työssäoppominen Maltalla 
21.10.2019. Ensimmäinen 
päivää kävin tutustumaan 
arkkitehtitoimistoon. Mukana 
oli Esay Job Bridge yrityksen 
työntekijä. Tämä yritys on 
tehnyt yhteistyöttä Omnian 
kanssa ja järjesti 
asumispaikan ja 
harjoittelupaikan.  

Toimisto sijaitse Balzan 
kaupunginosassa, rakenteellinen on tavallinen asunto. Pääoven takana 
avautuu kapea , mutta pitkä käytävä, vastapäätä iso lasitettu seinä, 
liuku ovella, jonka kautta pääse pihalla. Rakennuksessa on vielä kolme 
huonetta ja wc. Ensimmäinen huoneessa löytyy minun ohjaaja oma 
työpiste. Toinen huone on tarkoitettu asiakkaiden tietojen säilitämisen. 
Jokaiselle asiakkaalle on tehty oma kansio ja kaikki tiedot ja työt ovat 
myös paperimuodossa.  

Kolmas huone on varattu työssäoppiminen henkilölle. Aluksi meistä oli 
kolme henkilö, joulukuu alussa olimme jo seitsemän. Ihmiset on tullut 
eri maasta, Italiasta, Saksasta, Ranskasta ja Espanjasta. Minun täytyy 
sano suoraan, että olen järkyttynyt silloin kuin olen nähnyt oma 
työpisteni. Lyhyesti: tavallinen ruokapöytä, epämukava tuolia ja ahdas 
pieni puupenkki. Keittiö tai ruokailutilaa ei olut. Tässä työpaikassa 
olosuhteet olivat tosi surkea ja työergonomia ei olut. 

 KANSAINVÄLINEN TÖYSSÄOPPIMINEN RAPORTTI 
TEKNSUP18UP  

Ferenc Kaszoni 

21.10.2019- 13.04.2020 

Työpaikka: AQUILINA & SAMMUT ALESSI, at 128, Main Street, Balzan, MALTA 

 Työssäoppiminen ohjaaja: Alessi Perit Kurt Sammut 



Kuva kertoo enemmän kun tuhat sana.  

 

 



Puhutaan nyt positiivista asiasta. Ohjaajani Alessi, oli tosi mukava ja 
ystävällinen ihminen. Hän on antanut hyvät ohjeet. Joskus olen jäänyt 
jumiin ja työni eteeni hitaasti, kuin en saanut selvillä mitä hän kirjoitti. 
Työni aikana olen käyttänyt AutoCad ohjelma, olen oppinut paljon ja 
olen tehnyt erilaisia projektia ja töitä.  

Esim: pohjapiirros on yleensä talopiirustusten mielenkiintoisin osa. 
Olen tehnyt asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti ja siitä 
selviävät huoneiden koot, huonejärjestys, ovien, ikkunoiden sijainti.  
Yleisleikkauksia, tarvitaan vähintään yksi, olen tehnyt aina kaksi 
leikkauskuvaa.  Leikkauskuvasta nähdään talon huonekorkeus, 
ikkunoiden korkeusasema , seinän paksuudet.  

Julkisivut: olen tehnyty hdellä projektissa aina kaksi 
julkisivupiirustusta, Julkisivukuvista selviää minkä näköinen ja 
tyylinen talosta tulee tai on, sekä ikkunoiden ja ovien sijottelu, 
kattomuoto ja miten mahdolliset terassit, katokset , ikkunaristikot , 
pilarikoristeet ja muut koristeet vaikuttavat talon ulkonäköön. Jos talo 
oli jo olemassa julkisivupiisustusta olen tehnyt Google maps avulla.  

Työpäiväni sopimuksen mukaan kesti kuusi tuntia, yleensä aloitin 
aamulla klo 9:00.  

Viikonloput  ja pyhäpäivät olivat vapaita.  

Työpaikassa käytin englannin kieltä, mutta valitettavasti keskustelin 
aikaa vähän. Puhumme vain työasioista. Muiden  opiskelijoiden kanssa 
keskustelin silloin tällöin, mutta yleensä kaikki on tehnyt oma työnsä. 
Italialaiset eivät puhunut englantia, vain italiaa.    Toimistossa oli kolme 
tietokonetta, ei ollut kaikilla toimistotyöntekijöillä oma työpistettä. 
Onneksi minulla oli mukana oma kannettava tietokone ja käytin siitä.  



Asunto ja sijainti:  

Asunto oli hyvällä paikalla, Msida kaupunginosassa. Nopeasti ja 
vaivattomasti pääsin bussilla toimiston. Matkaa kesti noin 15 
minuuttia. Pääkaupunki oli lähellä, toisen suuntaan ja pääsin monella 
bussilla noin 20 minuutissa. Ainoa huono asia oli, että asunto oli tosi 
pieni, pimeä ja homeessa. Minun huone pinta ala oli noin 5 nm. Onneksi 
saimme toinen ja parempi asunto samassa rakennuksessa.  

Tässä ovat kuvia minun ensimmäinen huoneesta.  

 

Valitsin Malta sen takia, että olin kiinnostunut rakennuksista, 
kulttuurista, historiasta ja tietysti oli kivaa olla koko talven ajaan 
vähän lämpimästä säässä. :-)  Olen tutustunut paikkaliseen kulttuuriin 
ja ihmisiin. Olen yrittänyt katsoa ja tutustua kaksi eri näkökulmasta. 
Alhaalla oleva kuvissa näkyy ja huomaatte minkälainen ero on jos käyt 
siellä vain turistena tai asut siellä pysyvästi.  



 

 



Kadut ja jalkakäytävät olivat huonossa kunnossa, roska oli kadulla ja 
kaikkialla. Roskat viettiin kadun varrella joka aamu ennen klo 8:00 . 
Roskat lajiteltiin seuraavasti: sekajäte, biojäte, pahvi ja muovi, sekä 
lasitavara. Jokaiselle jätteelle oli oma päivänsä, kun ne haettiin. 
Jokaiselle talolle oli annettu aikataulupaperi jätteiden ulosviemiseksi. 
Joskus tapahtunut, että aamulla oli sadekuuro ja pahimmassa 
tapauksessa myös roska valui pitkin kadulla.  

 

Yhteenveto:  

Silloin kuin aloitin kirjoittamaan ajattelin kannattako kirjoitta vaan 
hyviä asioita? Aika monille totuus on järkyttävä ja vaikeampi 
hyväksyä. Kaikille on mahdollista löytää oma johtopäätöstä, mutta 
loppu lopuksi kannatti mennä Maltalla  opiskelemaan. Uskon, että 
ulkomaan työjaksosta olen saanut hyviä kokemuksia ja saamistani 
hyvistä arvosanoista on hyötyä tulevaisuuden työnhaussa.  Nyt kun 
katson taaksepäin oli enemmän hyötyä kuin haittaa. Löysin helposti 
uusia kavereita, opin paljon . Jos tämän jälkeen joku haluasi kokeilla 
minkälainen on työsäoppiminen ja elämä Maltalla älä mieti liikaa, ota 
haasteet vastaan ja kokeille. Minä ehdotan.    



 

 



 

 


