
TOP-jakso Tallinan Rahvus -Ooperassa, 

Virossa  

Työssäoppimisen jaksoni olen suorittanut Tallinan Rahvus-Ooperassa. Jaksoni alkoi 11.11.2019 ja 

päättyi 22.12.2019.  

 

Ensimmäisinä päivinä tutustuin paikalliseen henkilökuntaan, paikkaan ja palveluihin. Onneksi siellä 

löytyi muutamia henkilöitä, jotka puhuvat samaa kieltä kuin minä (venäjää), koska Viro (eli 

Estonian tasavalta) on ollut Neuvostoliiton osana vuoteen 1991 asti. Muiden kanssa 

kommunikoimme englanniksi ja joskus viron kieli tuntui niin tutulta, että yritin ymmärtää sitäkin.  

 

Ensimmäisenä viikkoina tein tarvittavia muutoksia vaatteisiin Traviatan ooperan laulajalle. Laulaja 

oli isokokoinen nuori italialainen. Muokattavina vaatteina on ollut housut, paita, liivi, irtoetumus ja 

väljä takki.  

 
 

Naispuvun Traviataan tehdyt muutokset: lisäpala tehty korsettiin ja pitsit hameeseen kiinnitetty 

käsin ommellen. 

https://1.bp.blogspot.com/-AKHkZ91evOs/XoqIQIzK9ZI/AAAAAAAAq4U/NdYxV8sxj7QVlsXJQVQQJro04ALBLYsqQCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20191111_133858-COLLAGE.jpg


 
 

Muutamia tehtäviä: useita kymmeniä nappia päällystetty ja housut korjattu. 
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Toisella viikolla osallistuin Liisa Ihmemaassa -baletin pukujen valmistukseen ja valmisteluun. 

Suunnittelijana oli ollut Simona Morresi, joka kuoli syöpään.  
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Suurin osa puvuista oli tehty jo ennen minua, minulle jäi tehtäväksi kuninkaan viitta. Toisella 

puolella oli tekoturkis, joka piti järjestää tasaisesti fleecen hapsuihin nähden ja toisella puolella oli 

musta tafti, jonka päälle piti ommella sametista leikatut sydämet.  

 
 

Sen lisäksi olen tehnyt kolme aallotettua ranneketta (kuin myllynkivikauluksia).   
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Aloitin myös Lagerfeldin smokkitakin kavennusta 

 
 

Seuraavalla viikolla kaikki puvut, kypärät, kengät, koristeet ja muut viimeisteltiin. 
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Tehtiin pieniä korjauksia ja lisäyksiä kuten linnun kypärän päällinen, pikkuhousujen reunojen lisäys 

ja ommeltiin varapukuja. 
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Neljännellä viikolla aloitin isoa tehtävää, jonka on suorittanut seuraavalla viikolla - minun piti tikata 

millimetrin välein jokaisen laskoksen jokainen reuna. Laskoksia oli 46 per hame eli yhteensä 92 

sauma per hame, ja hameita 12 kpl yhteensä. Työni nopeutui, kun pääsin tekemään sitä uudella 

koneella, jossa on edestakas-tikkaus ja automaattinen langan leikkaus. 
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Tein myös korjaustyöt kaksiin housuihin. 
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Viidennellä viikolla tein suurimmaksi osaksi korjaustöitä: housujen kavennuksia ja levennyksiä, 

vöiden lisäyksiä, lahkeiden lyhennyksiä, housujen vuorin vaihtoja, takin hihojen lyhennyksiä 

(irtonaisten mansettien siirtämistä), paitojen hihojen lyhennyksiä (purin ne ja lyhensin ylhäältä), 

nappien kiinnityksiä ja smokki-takin hihojen pidennyksiä. 
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Sen lisäksi tein erikoisen vyön mallin. 
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ja poistin puoli korkeutta kaksiosaisesta pystykauluksesta. 
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Viimeisellä viikolla haastavin työ oli, kun kymmenen vuotta vanhojen housujen takapuoli kulunut 

ja revennyt valtavasti. Päätin vaihtaa koko takakappaleet. Sen vuoksi purin ihan kaikki saumat, 

käytin takakappaletta kaavana ja leikkasin uudet kappaleet. Koska kangas oli villakangasta, otin 

huomioon sen kutistumismahdollisuuden ja leikkasin reilummat kappaleet. Sen jälkeen ompelin 

housut uudelleen. 
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Tein Lagerfeldin smokkitakki kavennuksen loppuun. Yritit työskennellä mahdollisimman siististi 

sekä ulko- että sisäpuolella. 
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Sen lisäksi tein housujen kavennukset takasaumasta. 
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ja paidan kavennusta lisäämällä muotolaskoksia. 
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Olen käynyt katsomassa ja ihastumassa puvustamon varastoon. Sieltä löytyi sekä erittäin vanhoja ja 

raskaita pukuja että nykyisiä luovia uudempia pukuja. 
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Koska olin samanaikaisetsi sekä opiskelija Virossa että osa-aikainen työntekijä Suomessa, olin 

sopinut kaikki Suomen työvuoroani viikon loppupuolelle. Lähdin kotoa maanantaiaamuisin kello 

6.00, että ehdin satamaan klo 7.00 ja pääsin Tallinnaan klo 9.30. Joka torstai lähdin töistä kotiin 

laivalla. Sillä lailla vuokrasin joka viikolla vain kolmen yön majoituspaikan. Vuokrasin 

hostellihuoneita Booking.com kautta, mieluiten Vanhasta kaupungista. Jotkut olivat parempia kuin 

toiset. Suosittelen Vanhan kaupungin keskuksella sijaitseva Casa de Verano Old Town, jossa 

yövyin kolme kertaa. Siellä on ollut erittäin siistiä sisällä ja kaikki Vanhan kaupungin nähtävyydet 

lähellä. 
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Työpäivien jälkeen kävin kangaskaupoissa kuten Kangadzungel XXL, Abakhan, Karnaluks ja 

kierrätyskaupoissa kuten Kilomax, Humana vintage jne. 

Saamani tukirahaa riitti elämiseen: matkustamiseen, vuokraan ja syömiseen. Yritin kyllä säästää 

siitä sen verran, että ostaisin synttärilahjakseni uuden ompelukoneen.  
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