
Nimi: Elena Sirén  

Ryhmätunnus: ompelijakisälli, OMKA1608B 
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Työssäoppimisen ohjaaja: Maite 

 

Työpaikka  

 

I Feel Nut on pieni, viisi vuotta sitten omistajan Maiten perustama yritys. Maitella on yksi 

työntekijä tilapäisesti, mutta muutoin hän pyörittää yritystä yksin tai harjoittelijoiden avustuksella. 

I Feel Nut keskittyy pienmallistoihin, jotka valmistetaan Bilbaossa eri ompelimoissa, osa vaatteista 

valmistetaan omalla työhuoneella. Kaikki vaatteet leikataan I Feel Nutissa, ja leikatut osat 

lähetetään eri ompelimoihin. Maite suunnittelee ja kaavoittaa kaikki vaatteet. I Feel Nut valmistaa 

myös uniikkituotteita, esimerkiksi hääpukutilauksia tulee silloin tällöin. Maite järjestää tilassa myös 

ompelukursseja. 

Tila on showroom-tyyppinen tehdashalli, jossa ei yleensä käy ulkopuolisia asiakkaita, tuotteet 

myydään liikkeisiin eri puolille Espanjaa ja postimyyntinä. Tilaa on paljon, käytössä on kaksi isoa 

leikkuupöytää, yksi teollisuusompelukone ja -saumuri, silityslaitteisto ja muutama kotikone lähinnä 

ompelukursseja varten. Olen onneksi saanut ommella teollisuuskoneilla koko ajan.  



 

Ensimmäinen työviikko alkoi vasta keskiviikkona. Ensimmäisinä päivinä valmistimme sarjatyönä 

housuja, ompelin suoraommelosuudet lähes kokonaan, ja autoin hieman leikkuussa. Lähes kaikki 

leikataan laakassa sähköleikkurilla. Housun malli oli simppeli, kuminauhavyötäröllä ja 

sivusaumataskulla. Tein myös pari pientä korjausta.  

Saatuamme värjäämöön lähetettävät housut valmiiksi (yhteensä ehkä 16kpl) aloimme valmistaa 

paitapuseroita. Malli oli yksinkertainen kietaisutyyppinen malli, jossa on kaulus ja lyhyet hihat. 

Valmistin ja kiinnitin paitoihin kaulukset, etureunojen ja alareunojen päärmäykset ja sivusaumojen 

halkiot. Kiinnitin myös osaan paitoihin hihat. Paitoja tehtiin 8kpl M koossa ja 8kpl S-koossa. 



 

Pääsin myös ompelemaan hääpukua. Pukuun oli tullut muutoksia, ja tein ne seuraavaa sovitusta 

varten valmiiksi osittain harsimalla. Sovituksessa tuli vielä muutamia muutoksia, mitkä tein ja 

jatkoin puvun työstämistä. Pitsikuvioita kiinnitettiin lisää, vyötärönsauman ja hihansuiden 



tyllivolangit muuttuivat ja hiha kapeni. Hihaan ompelin pussisaumat ja valmistin vuorin sifongista. 

Hihansuuhun kiinnitin kuminauhan. Istutin hihat ja pitsikuviota laitettiin kulkemaan vielä kauniisti 

hihan sauman yli. Viimeisenä työpäivänä sain puvun lähes valmiiksi.  

 

Kaikkiaan harjoittelussa tuli tehtyä paljon sarjaompelua, mitä pidän erittäin hyvänä harjoituksena 

nopeudessa ja tarkkuudessa. Toisaalta oli myös erittäin kiva, että pääsin tekemään hääpukua, mikä 

oli kuitenkin enemmän kisälliopintoja vastaavaa harjoittelua. Maite oli todella luottavainen, ja sain 

työskennellä hyvin itsenäisesti ja pääsin tekemään haastaviakin juttuja. Työ oli myös sopivan 

monipuolista, enkä vielä ehtinyt kyllästyä mihinkään. 

 

Työkaverit Ifeelnutissa ovat erittäin mukavia tyyppejä, joten yhteistyö sujui mutkattomasti. Maite 

on kärsivällinen ja joustava. Puhun hyvin Espanjaa, joten kommunikaatio toimi hyvin. Maite ei 

puhu kovin hyvää englantia, mutta kyllä englannillakin pärjää. Aikataulut olivat melko rentoja, 

työaika oli useimmiten klo 9-14.  

 

 

 



 

Majoitus 

 

Asuin Ikerin järjestämässä asunnossa kolmen muun suomalaisen harjoittelijan kanssa. Asunto oli 

tilava ja meillä oli kaikilla omat huoneet. (Tämä kannattaa varmistaa etukäteen, sillä osassa 

asunnoista huoneet ovat jaettuja.) Asunnossa oli hyvin varusteltu keittiö, olohuone ja yksi vessa. 

Lakanat kuuluivat varusteluun, mutta oma pyyhe piti olla mukana (tuli minulle yllätyksenä). Sijainti 

oli rauhallisella asuinalueella Santutxussa, lähellä metroa. Metrolla keskustaan oli 3 pysäkkiä ja 

työpaikalle n. 5, kaikki oli siis lyhyen matkan päässä. Aluksi meillä oli ongelmia asunnon sähköjen 

kanssa, mutta ne saatiin onneksi korjattua parin ensimmäisen päivän jälkeen.  

 

Bilbao  

 

Hankin tietoa kohdemaasta ja työpaikasta etukäteen ja paikanpäällä netin kautta, hain myös eri 

kohteista esitteitä ja karttoja kaupungin infopisteeltä (hyvä ja kattava palvelu). Työpaikasta sain 

tietoa heidän nettisivuiltaan.  

 



Opin paikanpäällä esimerkiksi espanjalaisesta-/baskikulttuurista, erona Suomeen on mm. eri 

päivärytmi. Lounasaika on klo 14-16 ja illallinen vasta 20-24. Päivällä vietetään siestaa ja monet 

kaupat ja ravintolat ovat kiinni iltapäivällä. Kasvisruoan löytäminen oli hankalaa, ja vegaanista 

ruokaa olisi ollut lähes mahdotonta löytää. Ilman espanjankielinen taitoa olisi voinut olla hankalaa 

pärjätä (paikallisista harva puhuu englantia). 

 

Bilbao on kiva ja kaunis kaupunki. Bilbaossa on vanha kaupunki, ja kaupungin läpi kulkee joki, 

jonka varrella on ollut mukava kävellä aurinkoisina päivinä. Myös rantaa löytyy läheltä, mutta 

tammikuussa ei ole ihan rantakelit, lämpötilat on vaihdellut suunnilleen 5 ja 18 asteen välillä. 

Sadepäiviä oli enemmän, mutta aurinkokin paistoi muutamana päivänä. Välimatkat ovat Bilbaossa 

lyhyitä ja metrolla pääsee esimerkiksi keskustaan tai työpaikalle 10 minuutissa. Yleisesti ottaen 

todella mukava ja sopivankokoinen kaupunki. 

Vapaa-ajalla vierailin eri puolella Baskimaata, ja ehdin tutustua hyvin ympäristöön ja suosituimpiin 

matkailukohteisiin. Yhtenä kauneimmista paikoista voisin nostaa esiin San Juan de Gaztelugatxen, 

jonne ehdottomasti suosittelen menemään, jos matkustaa Bilbaoon. 

 

 

 

 


