


EASY JOB BRIDGE
▪ Hyvä video opiskelijan vaihtojakson eri vaiheista Easy Job Bridgella: https://www.youtube.com/watch?v=cOYQNT3-

M4g&feature=em-share_video_user

▪ Easy Job Bridge on kansainvälisiä työssäoppimisjaksoja ja kielikursseja järjestävä ja välittävä firma Maltan Valletassa. 

▪ Easy Job Bridge hankkii opiskelijalle asunnon, lentokenttäkuljetukset ja työssäoppimispaikan kohteessa. He myös auttavat 
ongelmatilanteiden sattuessa ja ovat tukena tarpeen tullen kohteessa.

▪ Saat infokirjeen ensimmäisten päivien vaiheista kohteessa 5pv ennen Maltalle lähtöäsi. TULOSTA SE MUKAAN!

▪ Kuski tulee hakemaan Valletan lentokentän tuloaulasta (hän odottaa nimeäsi/Easy Job Bridge nimeä kantavan kyltin kanssa), 
ojentaa sinulle tervetulokirjeen ja asunnon avaimen. Kuski vie sinut asunnolle. Seuraavana päivänä aloitat päiväsi 
suunnistamalla sähköpostiisi ennen matkaa tulevan ohjeen mukaan Easy Job Bridgen toimistolle. Kuulet alkuinfon 
toimistolla. Tämän jälkeen suuntaatte tutustumaan työpaikkaasi. Työt aloitat 2. päivänä. 

▪ Sinulla on jakson ajan nimetty yhteyshenkilö toimistossa, johon voit olla yhteydessä jos/kun sinulle tulee kysymyksiä tai 
ongelmia vaihdon aikana. 

https://www.youtube.com/watch?v=cOYQNT3-M4g&feature=em-share_video_user
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Millaisia asunnot ovat

▪ Asunnot ovat kerrostaloasuntoja/huoneistoja, joissa eri maista tulevilla vaihto-opiskelijoilla on 
yhteiset keittiö-olohuonetilat, vessat ja suihkut. Jokaisella on joko oma makuuhuone (voi toivoa omaa 
huonetta, maksaa enemmän kuin jaettu) tai jaettu makuuhuone toisen vaihto-opiskelijan kanssa. 

▪ Keittiöstä löytyy kattilat, astiat ja muut ruuanlaittoon tarvittavat välineet. Mausteet ja ruuat ostetaan 
paikan päältä paikallisesta kaupasta.

▪ Asunnossa on pyykinpesukone, kuivausteline vaatteille ja silitysrauta ja -lauta. Asunnon hintaan 
kuuluu petivaatteet (sheets, blankets and towels). Siivooja käy 7-10 päivän välein ja vaihtaa lakanat. 

▪ Itse hankittava saippuat, shampoo, pyykinpesuaineet ja vessapaperi (paikallisesta kaupasta saa). 

▪ Roskahuolto hoidetaan itse viemällä roskat erivärisissä roskapusseissa kadulle asunnolla löytyvien
ohjeiden mukaiseen aikaan ja tapaan (metallille, pahville, biolle, sekajätteelle eri värinen pussi). 

▪ Hae bussikortti sähköisesti Maltan jaksosi ajalle hyvissä ajoin ennen jaksoa (kortin tulossa kestää 3 
viikkoa). Ohjeet ja linkki bussikorttihakemuksen sähköiseen kaavakkeeseen saat kv-toimistosta. 
Bussikorttihakemukseen voi laittaa Easy Job Bridgen toimiston postiosoitteen:  Easy School of 
Languages, 21, St Ursula Str., Valletta

jolloin saat kortin yhteyshenkilöltäsi saapuessasi Maltalle. 
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▪ Miten kierrätys toimi kohdemaassa verrattuna Suomeen?

Jokaisessa kaupungissa on käytössä oma jätteidenkeräys aikataulu. 
Roskien keräys toimii siis annetun viikko-ohjelman mukaisesti. 
Roskat viedään ulos jalkakäytäville, josta ne kerätään pois päivän 
aikana. Nämä tietyt roskat tulee viedä kadulle ennen tiettyä 
kellonaikaa, ohjeiden mukaisesti.

▪ Liikkuminen kohteessa

Maltalla on käytössä vasemmanpuoleinen liikenne.

Julkinen liikenne ei aina täsmää oletettujen aikataulujen mukaisesti, 
mutta pääosin toimii molemmilla saarilla (Malta ja Gozo) hyvin.  
Liikenne on kuitenkin aika ajoin kaoottista, ja aluksi vaikeaselkoista 
vasemmanpuoleisen liikenteen takia. Vaatii tarkkaavaisuutta 
jalankulkijana. 

Julkisen liikenteen sarjalippuja saa ostettua. 

Pidempien jaksojen kohdalla voi hankkia kausikortin Valletasta tai 
Bugibban bussiasemalta. Niitä varten otettava kuvat ja täyttää 
paperit. Kortti tulee postissa 2-3vkoa päästä tilauksesta. 

▪ Adapteri

Maltalla on käytössä eri pistoke kuin Suomessa. Osta siis mukaan 
adapteri. Maltallakin myydään adaptereita useassa kaupassa 
hotellien lähettyvillä. 



▪ Etelä-Eurooppassa asunnon ilmanvaihto tapahtuu käytännössä ikkunoita avaamalla. On 
tärkeää, että asunnoissa pidetään ikkunoita auki mahdollisimman paljon (heti herätessä, 
kotiin töistä tullessa ja siellä aikaa viettäessä. Mahdollisesti jätä jokin ikkuna koko päiväksi 
auki. Tämä on normaali käytäntö maltalaisille, espanjalaisille ja italialaisille. Näin he myös 
säästävät sähköä. He ihmettelevät meitä pohjoismaalaisia, jotka pitävät ikkunoita kiinni jottei 
sähköä kuluisi. 

▪ Myös talvisin ikkunoita availlaan, ihmiset ovat tottuneet käyttämään enemmän vaatteita 
talvisin myös sisällä. 

▪ Opettele käyttämään sähköistä ilmanvaihtojärjestelmää oikein heti alusta lähtien. Kysy 
ohjeita tarvittaessa siivoojalta tai Easy Job Bridgen henkilökunnalta. 

▪ Ikkunat ovat yksilasisia ja asunnot kivirakenteisia. Ne ovat pohjoismaalaisille yllättävän 
kylmiä. Kannattaa varautua ottamaan talviaikaan villasukat ja pidempää vaatetta mukaan. 
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▪ Malta on ollut ennen Englannin vallan alla. 
Englannin vaikutteet ovat vahvat. 

▪ Maan valtakieliä ovat englanti ja malta. 

▪ Maltalla talous on voimissaan ja tarjolla on 
paljon avoimia työpaikkoja! Paras tarjonta: It, 
media ja palvelualat.

▪ Pieni ja turvallinen maa. 

▪ Ilmasto on todella kostea. Ilma tuntuu 
kostealta niin ulkona, kuin sisällä. 



EASY JOB BRIDGE

▪ Vastaanottavat 3000 opiskelijaa vuodessa, joista 1200 työharjoitteluun ja 
loput kielikursseille. 

▪ 7 työntekijää. Keudan yhteyshenkilönä päällikkö: Rita Ramelyte. Hän ja 
toinen päällikkö Galeann Barbara vastaavat yhteydenpidosta 
koulutusorganisaatioihin. 

▪ Jokaisella opiskelijalla on lisäksi nimetty yhteyshenkilöksi yksi EJB:n
koordinaattori, joka etsii opiskelijan työpaikan ja pitää myös jakson aikana 
yhteyttä opiskelijaan ja työpaikan Mentoriin.. 

▪ Easy Job Bridgen toiminnan esittelyvideo: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ir1_jBCVprw&feature=youtu.be

▪ Media-alan opiskeljan matkaraporttivideo ja vieraskielisen viestinnän 
suullisen osuuden näyttövideo: https://youtu.be/APACcQwZErQ

▪

https://www.youtube.com/watch?v=Ir1_jBCVprw&feature=youtu.be
https://youtu.be/APACcQwZErQ

