TYÖSSÄOPPIMASSA MALTALLA
Suvi Kero
Vammalan ammattikoulu (Sasky)
leipuri-kondiittori (elintarvikealan perustutkinto)

• Olin työharjoittelussa Maltalla kuusi viikkoa (23.3.
- 5.5.). Lähdin matkaan kahdestaan
tarjoilijaopiskelijan, Ronjan, kanssa. Työskentelin
Waterfront hotellissa, joka sijaitsee Sliemassa.
Waterfront hotel on neljän tähden hotelli
pääkaupunki Vallettan tuntumassa. Työpaikalle
pääsin helposti kävellen, sillä asunto sijaitsi vajaa
kahden kilometrin päässä.

• Työskentelin hotellin keittiössä,
konditoria-osastolla, joka oli hieman
erillään muusta keittiöstä. Työtehtäviin
kuului hotellin vierailijoiden ruokailuun
tulevat makeat leivonnaiset ja kakut.
Paljon tehtiin myös tuotteita hotellin eri
tilaisuuksia varten. Kahdeksantuntinen
työpäivä kului aamusta iltapäivään kakkuja
ja leivonnaisia valmistaen ja koristellen.
Tuotteet tehtiin pääosin itse alusta
loppuun, pääsin paljon tekemään käsin.
Tuotteet olivat erilaisia kuin Suomessa,
mutta työnteossa oli silti paljon samaakin.
Pääsin tekemään paljon itse ja
laajentamaan omaa ammatillista
osaamistani.

• Olin Maltalla maaliskuun lopusta toukokuun
alkuun kuusi viikkoa, ja minulle se tuntui
sopivalta ajalta. Ehdin siinä ajassa päästä hyvin
työntekoon mukaan, mutta kotiinkin oli jo
kiva päästä kuuden viikon jälkeen. Koti-ikävä
iski matkalla, mutten suoranaista
kulttuurishokkia kokenut. Ajankohta oli sopiva
myös sään kannalta, ei ollut liian kuuma, mutta
lämmin silti, ja rauhallisempaakin oli
turistisesongin ulkopuolella.
• Pärjäsin kohdemaassa hyvin englannilla, sillä
sen osaaminen on Maltalla laajaa entisen
brittihallinnon ja ulkomaalaisten suuren
määrän vuoksi. Paikalliset puhuivat paljon
keskenään maltaa, mutta englannilla pärjäsi
hyvin niin työpaikalla kuin vapaa-ajallakin.
Välillä oli hankala saada selvää puheesta, ja
erityisesti työpaikalla jouduinkin usein
kysymään asioita pariin kertaan. Lopulta asiat
kuitenkin selvisivät.

• Kulttuurierot työpaikalla näkyivät muun muassa siinä, että
työajat tuntuivat pidemmiltä ja työpäivät raskaammilta – siis
keittiön työntekijöillä, itse selvisin onneksi kahdeksalla tunnilla
päivässä. Töistä ei sopinut olla pois ilman painavaa syytä,
työkaverini tuli parinakin päivänä ihan kipeänä töihin.
Myöskään hygieniaan ei ehkä kiinnitetty niin paljon huomiota
kuin Suomessa, esimerkiksi työkaverini toi ulkovaatteensa
sisälle työskentelytilaan ja säilytti niitä keittiön kaapissa. Ei
tilanne silti ollut kovinkaan paha, keittiön tiloja siivottiin
säännöllisesti ja siivousvälineitä vaihdettiin usein.

• Työpaikalla ihmiset olivat mukavia ja
ystävällisiä, ja suurin osa tervehti aina
lämpimästi, aamulla oli mukava tulla
töihin. Ihmisten kanssa oli helppo jutella,
tuntemattomat tulivat paljon helpommin
juttelemaan kuin Suomessa. Työpaikalla oli
paljon muualta tulleita työharjoittelijoita,
esimerkiksi italialaisia oli paljon.
• Vapaa-ajalla vietin paljon aikaa muiden
Suomesta tulleiden harjoittelijoiden
kanssa, jotka majoittuivat samassa
rakennuksessa. Tuntemattomillekin
puhuminen helpottui paljon matkan
aikana, ja loppupuolella tutustuin
sattumalta kahteen yksin matkustavaan
turistiin, ja heidän kanssa vietin
kokonaisen päivän kierrellen ympäri
Maltaa.

• Liikkuminen työpaikalle kävi helposti kävellen, ja muualle mentiin lähinnä bussilla, joskus taksillakin. Busseja kulki
runsaasti ja liput olivat edullisia. Liikenne Maltalla on ruuhkaista ja paikoin jopa pelottavaa, varovaisuutta siellä
liikkumiseen tarvitaan. Bussit eivät yleensä kulkeneet ajallaan ja olivat usein tupaten täynnä, mutta kyllä niillä yleensä
perille pääsi.
• Asunto oli opiskelijoille tarkoitettu, ja meidän asuntoomme mahtui kuusi henkeä, kahden hengen huoneisiin.
Huoneistossa oli yhteiset keittiötilat ja kaksi vessaa + suihkut. Tilat olivat hyvät ja toimivat, erityisesti sijainnin kannalta
asunto oli loistava. Siitä pääsi nopeasti niin työpaikalle kuin pääkaupunkiin, josta lähtivät bussit käytännössä kaikkialle.
Myös kävellen pääsi paikasta toiseen

• Jätteet kerättiin asuntojen ulkopuolelta, ne
piti viedä ulos aamulla oikeaan aikaan.
Jätteiden kierrättäminen oli vähän hankalaa.
• Ruoka oli melkeinpä saman hintaista kuin
Suomessa, ainakaan suuria eroja ei
huomannut. Monet ruokakaupat menivät tosi
aikaisin kiinni ja sunnuntaisin eivät edes
auenneet. Onneksi lähikauppamme oli auki
myöhään yöhön, (vaikkakin se oli tavallistakin
kalliimpi).
• Apuraha riitti ihan hyvin, sillä rahaa kului
lähinnä busseilla matkustamiseen ja ruokaan,
ja työpaikalla sai lounaan – sekin auttoi jo
paljon. Työpaikalla ruokana oli palon kalaa ja
pastaa.
• Kun työnteolta vähän ehti, Maltalla oli paljon
hienoa nähtävää, ja pienen kokonsa vuoksi
matkustelu saarella ympäriinsä kävi helposti.
Vanhat rakennukset olivat kauniita, samoin
meren rantaa reunustavat kivijyrkänteet ja
kalliot.

• Sain matkalta uusia kokemuksia opiskeluiden
ja ammatin kannalta, ja pääsin laajentamaan
kielitaitojani. Työskentely erilaisessa
kulttuurissa ja eri kielellä tuo näkökulmaa
kotimaassa työskentelyynkin, ja opin
arvostamaan Suomea eri tavalla. Tärkeää oli
myös se, että jouduin itse hoitamaan omia
asioitani ja selviytymään vieraassa maassa, se
opetti paljon. Tutustuin uusiin ihmisiin ja
uusiin paikkoihin. Matkalla oli hyvät ja huonot
puolensa, mutta kokemus oli ainutlaatuinen ja
olen erittäin tyytyväinen, että päätin lähteä.
Aluksi jännitti, että miten pärjää, mutta kyllä
sitä sitten huomasi lopulta pärjäävänsä.

