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» Marsaxlokk



Innostuin hakemaan 
kv-jaksolle, koska olen 
aina ollut erittäin 
kiinnostunut eri maista 
ja kulttuureista. Lisäksi 
ajattelin kv-jakson 
opettavan itse työn 
ohella myös 
itsenäistymistä sekä 
olevan 
kokonaisuudessaan 
antoisa kokemus.

01

Kuulin ensimmäisen 
kerran tästä 
mahdollisuudesta 
yhdeltä alamme 
tuntiopettajalta. Lisäksi 
sain lisää tietoa asiasta 
Keudan kv-
infotilaisuudessa.

02

Mielestäni olin 
valmistautunut jaksoon 
parhaani mukaan ja se 
oli riittävästi. 
Odotukset jaksosta 
täyttyivät, joitakin 
pieniä muutoksia 
lukuunottamatta (kuten 
itse työtehtävät).

03

Valmennus oli kattava 
ja lisäohjeistusta sai 
tarvittaessa helposti 
vain  kysymällä.

04

Etukäteen olisi voinut 
olla enemmän tietoa 
majoituksesta ja sen 
järjestelyistä.

05
Kuinka päädyit / 

innostuit hakemaan kv-

jaksolle? 

Mistä / keneltä kuulit / 

luit ensimmäisen 

kerran, että sinulla on 

mahdollista lähteä kv-

jaksolle Keudassa?

Mitä mieltä olit 

Keudan antamasta 

valmennuksesta? 

Oliko se riittävää?

Tuleeko mieleesi kv-

jaksoon liittyviä asioita, 

joista olisi ollut hyvä 

kuulla kv-

valmennuksessa tai 

joista olisit halunnut 

tietää etukäteen? 

Oliko 

valmistautumisesi kv-

jaksolle riittävää? 

Vastasiko odotukset 

jakson todellisuutta?



Minkälaisia ongelmia kohtasit kv-
jaksolla ja miten ratkaisin ne?

▪ Varsinaisia ongelmia en kohdannut kv-jaksolla, sillä 
en kadottanut mitään eikä minulta myöskään 
varastettu mitään arvokasta kuten lompakkoa tai 
puhelinta.

▪ Töihin kuljin joka päivä bussilla ja bussikortin sai 
helposti ostettua Vallettan bussiaseman infopisteeltä.

▪ Reitin löytämistä helpotti valmiiksi puhelimeen 
ladatut offline-kartat sekä maps.me –sovellus. Usein 
minä sain kuitenkin toimia toisten tienneuvojana.

▪ Olin yhteensä pari päivää sairaana jakson aikana, 
jolloin ilmoitin välittömästi työnantajalleni sekä 
Maltan yhteyshenkilölleni poissaolostani. Useamman 
päivän poissaolo olisi vaatinut lääkärintodistuksen.

▪ Koti-ikävää en juurikaan ehtinyt kokemaan ollessani 
uppoutunut omiin menoihin ja uuteen arkeen, mutta 
facetime-puhelu tai puhelinsoitto Suomeen piristi 
aina tarpeen tullen.

Mitä kannattaa ottaa 
huomioon/tekisit eri tavalla 
seuraavalla kerralla lähtiessäsi 
ulkomaille?

▪ Tulee olla erityisen tarkka matkalaukkujen, erityisesti 
lentolaukun mitoista. Lähdettäessäni Maltalta takaisin 
Suomeen paikallinen lentoyhtiö Air Malta oli erittäin 
tarkka lentolaukun mitoista. Tulee siis ottaa etukäteen 
selvää jokaisen lentoyhtiön säädöksistä. Muutoin 
kannattaa varautua mahdolliseen lisämaksuun. Itse en 
joutunut kuitenkaan maksamaan, vaikka 
lentolaukkuni mitoista huomautettiin pariinkin 
otteeseen. 



»Valletta



TERVEYS, 
TURVALLISUUS 

JA 
TOIMINTAKYKY

▪ Miten Suomen ja kohdemaan työpaikat eroavat toisistaan:

▪ Hygienia: työpaikalla erittäin hyvä, vastaavaa kuin Suomessa

▪ Työvaatteet: käytössä samat työvaatteet

▪ Työympäristön turvallisuus: työturvallisuus ei yhtä tarkkaa

▪ Työvälineet: käytössä samoja työvälineitä, tosin ei aina yhtä 
laadukkaita

▪ Ergonomia: samat menetelmät

▪ Työmenetelmät: vapaamuotoisempaa ja toteutuksen 
aikatauluttamisen sai itse päättää

▪ Tarvitsitko kohdemaassa pakollisia ”turvallisuuskortteja”?

Itse en tarvinnut matkan aikana mitään Suomessa suoritettuja kortteja 
kuten hygieniapassia, ensiapukorttia tai tulityökorttia. Myöskään 
paikallisia kortteja ei tarvinnut suorittaa jakson aikana.

▪ Mitä asioita sinun piti ottaa huomioon varmistaaksesi oman 
turvallisuutesi ja terveytesi ennen matkaa sekä kohdemaassa niin 
työssä kuin vapaa-aikana (esim. rokotukset/lääkkeet jne.)?

Ennen matkalle lähtöä otin hepatiitti A+B –rokotteen, sillä en ollut sitä 
aikaisemmin ottanut. Tämän rokotteen ottaminen ei kuitenkaan ollut 
mitenkään pakollista matkustettaessa Maltalle. Suomesta otin mukaani 
peruslääkkeitä kuten pandolia ja buranaa, mutta vastaavia lääkkeitä sai 
helposti ostettua myös paikallisista apteekeista. Ennen matkaa varmistin 
myös matkustajanvakuutuksen sekä muiden tarvittavien asioiden olevan 
kunnossa.



▪ Näitkö kohdemaassa jotain sellaista mitä meillä ei ole Suomessa, joka sai sinut 
innostumaan ja halun tuoda idea Suomeen tai heräsikö sinulla jopa kiinnostus oman 
yrityksen perustamiseen?

Uusia ja erilaisia työmuotoja ja –tapoja.

▪ Mitä sellaista erityisosaamista opit, mitä meillä ei ole Suomessa?

En oppinut varsinaisesti mitään uutta ja erityistä, mutta yleisesti kv-jakso oli 
kokonaisuudessaan opettavainen ja se kasvatti eri työelämäntaitoja sekä itsenäistymistä. 

▪ Jos lähtisit vaihdon jälkeen uudestaan matkalle niin, miten suunnittelisit 
matkabudjettisi toisin ja mitä muuta tekisit toisin? 

Jättäisin vielä enemmän rahaa ruokaan tai suunnittelisin paremmin jokaisen viikon 
ruokamenot.



»Gozo



»Comino



▪ Mitä kieliä puhuit matkan aikana? 

englantia, suomea ja maltaa

▪ Minkälaisissa tilanteissa käytit vierasta kieltä työpaikalla /vapaa-ajalla? 

Käytin englantia aina kun kommunikoin toisten työntekijöiden kanssa, asioidessa kaupoissa sekä 
ystävien kanssa. Maltaa käytin useimmiten  tervehdyksissä.

▪ Miten tulit toimeen vieraalla kielellä näissä tilanteissa?

Tulin hyvin toimeen vieraalla kielellä eli englannilla, sillä olen tottunut kuulemaan sitä eri 
medioissa sekä opiskelemaan sitä koulussa Suomessa.

▪ Miten ratkaisit mahdollisia ongelmia?

Mahdollisten ongelmien syntyessä, kuvat auttoivat tilanteen ratkaisemisessa.

▪ Miten kohdemaan kulttuuri erosi Suomen kulttuurista pääpiirteittäin 

▪ Ruokatottumukset ovat pitkälti sekoitus arabialaista sekä italialaista ruokakulttuuria, myös 
omia saaren perinteisiä ruokia löytyy kuten jänispataa sekä canoleita.

▪ Työ- ja ruoka-ajat ovat vain noin pari tuntia myöhäisempiä kuin Suomessa; työpäivät n.8:30-
16:30 ja illallinen kuuden jälkeen.

▪ Pukeutuminen on perinteistä länsimaalaista ja Välimeren ilmastoon sopivaa.

▪ Tervehdykset ilmaistaan pääosin maltaksi sekä smalltalk on paljon yleisempää kuin 
Suomessa.

▪ Vapaa-ajanvietteenä on vuoden mittaan monia kirkollisia juhlapyhiä. Myös erilaisia 
tapahtumia järjestään viikonloppuisin. Esimerkiksi jokavuotinen taide- ja kulttuurifestivaali 
Notte Bianca.

▪ Mistä kohdemaan asioista meillä suomalaisilla olisi opittavaa?

Avoimuudesta ja ystävällisyydestä. Tulee arvostaa toisia ja olla ennakkoluulottomia huolimatta 
ihmisten erilaisuudesta ja taustoista.



▪ Miten järjestit arjen sujumisen kohdemaassa?

Pyrin joka viikon alussa käymään ruokakaupassa ostamassa viikon ruoat ja eväät. Huoneistossa 
kävi kerran viikossa siivooja. Julkinen liikenne toimi kulkuvälineenä paikasta toiseen. 

▪ Mitä opit kulttuuriin tutustumisesta kohdemaassa ja miten otit niitä toiminnassasi 
huomioon?

Julkinen liikenne ei aina täsmää oletettujen aikataulujen mukaisesti, mutta pääosin toimii 
molemmilla saarilla (Malta ja Gozo) hyvin.  Liikenne on kuitenkin aika ajoin kaoottista, jonka takia 
tulee olla erityisen tarkkaavainen liikkuessa autolla. Reittien etsiminen oli helppoa puhelimen 
avulla. Maassa suositaan ennemmin viestien lähettämistä kuin puheluita väärinymmärrysten 
välttämiseksi. 

▪ Miten kuvailisit työn lisäksi muuta toimintaasi kohdemaassa vapaa-ajalla?

Omaan uskontoon liittyvää toimintaa ystävien kanssa sekä saarten nähtävyyksien kiertämistä

▪ Millainen kohdemaasi kulttuuri on ja miten kuvailisit sitä oman kokemuksesi kautta?

Kulttuuri on hyvin Välimeren alueelle tyypillinen; iloinen, ystävällinen ja monipuolinen 




