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ifeelnut on Maite Granden perustama, vaatetusyritys. Yrityksen toimitila sijaitsee Deustossa, 
jossa merkin vaatteet suunnitellaan, kaavoitetaan, leikataan ja ommellaan mallikappaleita. 



Osa vaatteista ommellaan myös muualla. Tällä hetkellä yrityksessä on kaksi palkattua 
työntekijää Maiten itse ollessa äitiyslomalla, mutta hänkin piipahti paikalla lähes joka päivä. 
Työtehtäviini kuului enimmäkseen ensi kesän malliston mallien testaamista, eli leikkasin 
kaavat kankaalta ja ompelin tuotteen. Töitä tein aika itsenäisesti, mutta tarpeen tullen minua 
autettiin mielellään. Pääsin työtehtävissä hyvin edistämään tietämystäni. 
 
Töiden alussa minua perehdytettiin hieman heidän toimintatapoihin ja työvälineiden 
käyttöön, jotka saattoivat erosivat hieman tottumistani, suurin osa oli kuitenkin aika 
samanlaisia. Työaikojen suhteen ei oltu kovin tarkkoja, muuta kuin siinä, että pääsi varmasti 
ajoissa kotiin. Siitä ei välitetty, jos sattui olemaan muutaman minuutin myöhässä ja kesken 
töiden sai halutessaan mennä vaikka hakemaan kaupasta evästä ilman että tarvitsi edes 
ilmoittaa. Hierarkia vaikutti hyvältä, kukaan ei ollut huomattavasti muita korkeammassa 
asemassa, ja kaikkien mielipiteitä ja henkilökohtaisia vahvuuksia arvostettiin. 
 
Tämä kokemus kyllä inspiroi minua mahdollisesti perustamaan oman yrityksen 
tulevaisuudessa, sillä juuri sellaisia asioita, kuin työpaikallani tehtiin haluaisin tehdä. Uskon, 
että tästä matkasta on apua työllistymisessäni tulevaisuudessa, etenkin oman alani tai 
ulkomailla sijeitsevissa töissä. 



 
Bilbaossa kaupungin puhtaanapito oli heille hyvin tärkeää. Kaupunkia siivottiin jatkuvasti. 
Katuja pestiin, roskia kerättiin yms. Myös paikalliset selvästi arvostivat siisteyttä ja pyrkivät 
omalta osaltaan edistämään sitä. Mihin itse ainakin kiinnitin huomiota oli, että muovipulloista 
ei kaupoissa saanut panttia, joka oli outoa näin suomalaisena, sillä koen tavan erittäin 
ympäristöllisesti hyväksi. 
 
Työpaikallani puhuin englantia, ja muutkin siellä osasivat sitä suht hyvin, joten 
kommunikoinnissa ei juurikaan ollut vikaa. Espanjan, sekä baskin kieltäkin opin hieman 
ymmärtämään. Enimmäkseen yksittäisiä sanoja, mutta silloin tällöin saatoin ymmärtää, mitä 
kaupan myyjä minulle sanoi. En koe englanninkielentaitoni juurikaan parantuneen matkan 
aikana, koska koin osaavani sitä aika hyvin jo ennen lähtöä. Kieliongelmia saattoi tulla 
paikkallisten kanssa, koska kaikki eivät osanneet englantia. 
 
Espanjan ruokatottumukset erosivat jonkin verran Suomesta. Suurin ero oli, että he söivät 
illallisen yleensä vasta 21-22, mikä oli suomalaisena outo, sillä yleensä syön iltaruuan 
viimeistään viideltä. Myös töihin mentiin yleensä aikaisintaan yhdeksältä. Pukeutuminen 



paikallisilla oli yleisesti ottaen “siistimpää”, kuin suomalaisilla. Kauppareissullekkin laitettiin 
vähän jotain parempaa päälle, kuin tuulipuku. Myös etenkin vanhemmat rouvat selvästi 
panostivat ulkonäköönsä aina. Nuorison tyyli taas oli aika samanlaista, kuin kaikkialla 
muuallakin. Vapaa-ajallaan ihmiset tykkäsivät olla ulkona läheistensä kanssa. Aikuisten 
keskuudessa etenkin pubeissa istuminen iltaisin oli yleistä. Mutta myös lapsiperheet lähtivät 
esim. viikonloppuisin puistoon viettämään aikaa, jossa lapset pelasivat palloa tai vaikka 
potkulautailivat ympäriinsä. Espanjalainen kulttuuri on vieraanvaraisempaa ja avoimempaa, 
kuin suomalainen. Vieraat ihmiset saattoivat kadulla pysähtyä juttelemaan toisilleen. 



Suomalaiset voisivat ottaa tälläisestä mallia.

 
 


