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I feel nut

Harjoitteluni sijaitsi Bilbaon Deusto-alueella, espanjanlaisella

vaatemerkillä “I feel nut”. Harjoittelu alkoi 1. helmikuuta ja

kesti maaliskuun 31. asti. I feel nut on nuori yritys, jonka

mallit ovat nykyaikaisia ja klassisia. Vaatteet ovat mukavia ja

laadukkaita.

Ensimmäisena päivänä tapasin yrityksen omistajan Maiten ja

hänen ainoan työntekijänsä, Udanen. Meillä oli kyseisenä

päivänä lyhyt kokous, jossa sovittiin työajoista. Toimisto

sijaitsee teollisuusrakennuksen 5. kerroksessa. Se on studio

jossa on toimisto, keittiö ja työtilat huoneen toisessa päässä.

Maite johtaa myös toista yritystä nimeltä Azala samasta

toimistosta. Se on lähinnä morriamen kokoelma.

Työtila



Ensimmäisellä viikolla ompelin takkeja, tein leikkauksia

mallien mukaan ja ompelua. Ompelukone ja käytettävät

tekniikat poikkeavat hieman koulun vastaavista. Niiden

oppimiseen meni aikaa. Koska Maite oli 8. kuukaudella

raskaana, hän vain vieraili toimistossa muutaman tunnin

viikossa. Olin ainoa harjoittelija. Kuuden viikon päästä tuli

toinen espanjalainen harjoittelija. Harjoitteluni toisella

viikolta aloimme ommella kankaita kesäkokoelmiin. Toppeja,

hameita, mekkoja ja puseroita.

Koska en puhunut espanjaa, puhuin heidän kanssaan

englantia. He olivat ystävällisiä ja avuliaita.













Kuudennella viikolla yritys aloitti vaatteiden myynnin

myymälöihin. Tuolla viikolla me pääosin silitimme vaatteet,

laitoimme etiketin ja pakkasimme kuljetusta varten.



Saavuin Bilbaoon sateisena perjantai-iltana. Olin

valmistautunut Espanjan sateiseen talvisäähän mutta

asunnun kunto yllätti minut. Huonessani oli kylmempi kuin

ulkona ja vanha lämmitysjärjestelmä ei toiminut kunnolla.

Minulle kerrottiin, että huoltomies tulee korjaamaan

järjestelmän seuraavana päivänä mutta kesti yli viikon

ennen kuin huoltomies saapui. Huoneeni sijaitsi kadun

puolella, joten liikenteen melu kuului sisälle. Koska seinät

olivat ohuita, kuulin myös ääniä naapureista.

Asunto sijaitsi lähellä keskustaa Bassarrate-alueella, ja jaoin

sen kolmen muun kanssa. He olivat myös työharjoittelijoina

eri aloilla. Ruokakaupat ja kahvilat sijaitsivat lyhyen

kävelymatkan päässä. Sieltä matkustaminen oli helppoa

muille paikoille. Työpaikkani sijaitsi noin 10 minuutin

metromatkan päässä.

Asunto



Tässä Bilbaon kansainvälisessä vaihto-ohjelmassa sain

mahdollisuuden matkustaa, kokea uutta kulttuuria ja oppia

uusia taitoja. Pääsin näkemään, miten vaateyritys toimii

läheltä. Suunnittelusta tuotteiden valmistukseen ja matkalle

jälleenmyyjille. Lisäksi tapasin uusia ihania ihmisiä

samalta alalta.

Vaikka työpaikassani puhuimme englantia, olin yllättynyt että

monet eivät puhuneet englantia esimerkiksi kaupoissa tai

kahviloissa. Ennen kuin menin Bilbaoon, en

puhunut yhtään espanjaa. Opiskelin espanjan kieltä Erasmus-

ohjelman avulla, jonka järjesti kv-koordinaattori. Tämä auttoi

minua oppimaan peruskielen lyhyessä ajassa. Kokemus oli

yleisesti ottaen mukava, vaikka asunnossa oli pieniä ongelmia.

Ulkomaille oppimaan lähteminen on mielestäni kannattavaa,

se antaa uusia näkymiä ja on lisännyt luottamusta työhöni.


