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Creation Pia Fischer on Berliinin Schönebergissä sijaitseva on yhden naisen pyörittämä ateljee, jossa valmistetaan 

persoonallisia vaatteita ja asusteita epätavallisista materiaaleista. Oman mallistonsa lisäksi Pia Fischer tekee 

tilaustöitä, sekä koristelu- ja korjaustöitä. 

Materiaaleina käytetään suurimmaksi osaksi koristenauhoja, tuotemerkkilappuja ja vetoketjuja, joista saatetaan 

rakentaa koko tuote, tai vähintäänkin suurin osa tuotteen pinnasta. Välillä pohjana on erilaisia kankaita. Myös 

kierrätysmateriaaleja käytetään, esim. saatetaan muokata vanhasta tuotteesta uusi ja koristella se (mm. korsetista 

käsilaukku). 

 

Heti Pian tavatessa meillä synkkasi ja tiesin, että työssäoppimisjaksoni tulee menemään hyvissä merkeissä. Pia on 

hyvin erikoinen ja supermukava persoona. Ateljeen pyörittämisen ohella hän mm. toimii parantajana ja myy 

erilaisia terveyteen liittyviä tuotteita. Kaikenlaista mielenkiintoista keskusteltavaa tuli siis riittämään. 

Työaikani oli klo 12-18, sisältäen tauon. Joka päivä klo 15 Pia keitti meille Yogi-teetä mantelimaidon kanssa, joka 

oli tosi hyvää. 

 

 

 



Ensimmäisenä viikkona oli suurimmaksi osaksi käsinompelua. Teimme tuotemerkkilapuista pieniä 

helmikoristeisia kukkia, joita liitimme yhteen erivärisiksi levyiksi. Niillä on tarkoitus koristella kokonainen 

päivänvarjo. Yhden päivänvarjon rakentamiseen menee kuulemma noin kuukausi. 

Seuraavaksi leikkasin sekalaisista kankaista palat valmiiksi reilua kymmentä laukkua varten. Sain valita kankaista 

mieluisimman ja suunnitella koristeet. Pia opasti miten laukku kootaan. Diili oli kuulemma, että ensimmäinen 

kappale tulee aina minulle, loput ateljeelle. Sehän sopi! 

 

 

Toinen viikko oli tavallista lyhyempi, joska Pia oli maanantaista keskiviikkoon Stuttgartissa opiskelemassa 

Bemer-terapiaa. Ehdin kuitenkin suunnitella ja valmistaa kaksi laukkua; itämaistyylisen ja eläinaiheisen. 

Olin yllättynyt, ettei Pia käyttänyt ollenkaan silitysrautaa. Toki hänen tuotteensa yleensä ovat sellaisia, ettei niiden 

silittäminen ehkä ihan välttämätöntä olekaan. Mutta kyseisten laukkujen kohdalla siitä olisi ollut hyötyä sekä 

valmistusvaiheessa, että viimeistelyssä. 

Viikon lopulla Pia kyseli minulta, mitä haluaisin seuraavaksi kokeilla tehdä. Koska päätin olla riehaantumatta 

liikaa, valitsin jännän, koristenauhoista tehdyn repun. Ajattelin, että sellaisen valmistaminen voisi olla hauskaa. 

 

 

Kolmannella viikolla tein jo aloittamani repun valmiiksi, minkä jälkeen tein niitä lisää ateljeelle. 

Reppuja oli kahden kokoista mallia, joista nämä olivat isompia. Niiden mitat olivat vakiot. Kapeampaa 

koristenauhaa laitettiin siis useampi rivi ja pienempiä lappuja enemmän. Laskin, että itselleni suunnittelemaani 

reppuun kului n. 36.5 metriä koristenauhaa ja 69 pääkalloa. 

Heli-reppu, ja muutama muu valmistamani reppu valmiina: 

 

 

Neljännellä viikolla pääsin tutustumaan Pian henkilökohtaiseen vaatemuseoon. Asuja museossa on yhteensä 

parisen sataa, ja ne ovat toinen toistaan erikoisempia. Joissakin asuissa oli mukana malli, jonka mukaan vaatteen 

koristelu oli rakennettu. Inspiroiduin kovasti vaatteista ja niiden yksityiskohdista. 

Tällä viikolla askartelin lisäksi joitakin lahjakortteja ja tein muutaman pienemmän repun. 

 



Viidennellä viikolla tein lähinnä erilaisia rannekoruja. Korujen pohjana käytettiin tuotemerkkilapusta tehtyä 

nauhaa, jonka päälle koristeet kiinnitettiin.  

Koristemateriaalia oli ihan hurjasti, ja ensin meinasikin paniikki runsaudenpulan edessä, varsinkin kun 

ohjeistuksena oli vain "käytä ihan mitä haluat, ole luova".  

Suuri osa koristenauhoista oli lyhyitä näytepaloja, mikä toi lisähaastetta rannekorujen suunnitteluun. 

Alkujärkytyksen jälkeen oli kuitenkin hauska heittäytyä ja antaa inspiraation viedä mennessään. 

Ensimmäisen rannekorun tein taas itselleni. Pia piti siitä kovasti, ja pyysi valmistamaan toisen sekä lisää 

vastaavanlaisia ateljeelle: 

 

Loppuviikosta vaihdettiin myös ikkunasomistuksia. 

 

 

Kuudennella viikolla tein vielä pari rannekorua, sitten teimme sametista ja vanusta verta Bemer-terapian esittelyä 

varten. Veripalleroille piirrettiin kaikille kauniit kasvot, huumoria unohtamatta. 

Seuraavaksi aloin kokoamaan jakkua. Materiaalina käytettiin Pian äidin vanhoja silkkiverhoja, kangas oli 

kuulemma aikoinaan maksanut n. 300 €/m. Tämä oli hyvää harjoitusta, koska minulla on suht vähän kokemusta 

silkistä. Lisäksi sain tehdä kauluksen muotoilemalla, mitä en ole aiemmin tehnyt. 

Kaikki yhdyssaumat olivat pussisaumoja. Ja nyt sai käyttää ihan silitysrautaakin. 

Seitsemännellä eli viimeisellä viikolla sain jakun valmiiksi: 



 

Viimeisenä työnäni kokosin mekon, materiaalina oli myös silkkiverhoa. 

Valitettavasti sairastuin flunssaan ja Pia lähetti minut kotiin keskiviikkona, loppuviikko menikin sitten toipuessa. 

Tämän vuoksi mekko jäi viimeistelemättä. 

 

Seuraavalla viikolla kävin hyvästelemässä Pian ja vein orkidean muistoksi, hän tarjosi lounaan: 

 



Kokonaisuudessaan työssäoppimisjaksoni oli todella onnistunut. Vaikkeivät työtehtäväni välttämättä kaikkein 

haastavimpia olleetkaan, pääsin tutustumaan Berliinissä sijaitsevan ateljeen toimintaan, sain suunnitella ja 

valmistaa erilaisia asusteita ja vaatteita, ja opin uusia työtapoja. Ja olihan jo todellista haastetta itsessään arjen 

pyörittäminen vierailla kielillä ja vieraassa ympäristössä. 

Työssäoppimisjakson jälkeen koen saaneeni lisää itseluottamusta ja -arvostusta, ja kehityin luovana ihmisenä. 

Opin myös säästäväisyyttä. 

Erityisesti opin työnantajani elämänasenteesta ja intohimoisesta suhtautumisesta ammattiinsa. 

 

Kuten aina elämässä, myös jakson aikana sattui ja tapahtui: rakas marsuni kuoli, puolisoni joutui onnettomuuteen 

ja paluulentonikin peruuntui. Onneksi herttainen pomoni ja paikalliset ystäväni olivat tukenani, ja sain muutaman 

päivän lisäaikaa paluun hoitamiseen ystäväni majoittaessa minut asuntonsa vapaana olevaan huoneeseen. 

Tutustuinkin jakso aikana moniin hyvin mielenkiintoisiin ihmisiin, osaan aiempien tuttujeni kautta. Heidän 

kauttaan pääsin näkemään paremmin paikallista kulttuuria. Aion pitää heihin tulevaisuudessakin yhteyttä. 

Mielestäni oli todella opettavaista kokeilla, millaista olisi asua ja työskennellä ulkomailla. Vaikka minulla oli jo 

yksi vastaava kokemus takana, tuntui, että paremmin perehtyäkseni aikaa olisi tarvittu vielä enemmän. Joka 

tapauksessa olen alkanut harkitsemaan uraa ulkomailla, mieluiten juuri Erasmus+-kohdekaupungissani. 

Luomistani kontakteista uskon olevan minulle hyötyä. 

 


