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Työssäoppipaikka, Fade Out Label

• Fade Out Label on v. 2015 perustettu yritys, joka valmistaa
vanhoista kierrätetyistä farkuista unisex-mallisia vaatteita. 
Koko tuotanto tapahtuu heidän Berliinin ateljeessaan

• Ateljee sijaitsee Lichtenbergin kaupunginosassa isossa
studio rakennuksessa

• Fade Out on kahden miehen yritys, mutta he jakavat
studion kahden muun suunnittelijan kanssa

• Työpaikalla pääsin ensimmäisestä päivästä lähtien osaksi
tiimiä, työskentelimme yleensä yhdessä. Pääsin olemaan
osana vaatteen koko tuotantoa, farkkujen purkamisesta, 
valmiin vaatteen viimeistelyyn (paitsi ei kaavoitus)



• Työpaikalla näytettiin koneiden ja laitteiden 
käyttö, muita varsinaisia työturvallisuusohjeita ei 
ollut.

• Työskentelyyn sain aina suulliset ohjeet ja 
oppiminen kävi tekemisen kautta. Toisin kuin 
koulussa, vaatteista ei ollut piirustusten lisäksi 
muita suunnitelmia, vaan mallia katsottiin 
sample-versioista.

• Pääsin ompelemaan monipuolisesti eri vaatteita, 
paitoja, housuja, hameita, takkeja. Pääsin 
olemaan mukana myös ihan uuden malliston 
ompelussa, jossa farkun lisäksi käytetään 
vanhoja armeija kankaita.

• Sain olla mukana yksittäisten kappaleiden 
valmistamisessa, mutta myös pääsin 
ompelemaan piensarjaa.

• Työnlaadun tuli olla siisti ja hyvännäköinen. Aina 
ei kuitenkaan tarvinnut olla ihan millin päälle 

• Työilmapiiri oli todella hyvä ja rento. Jutella 
pystyi kaikesta ja Andrea ja Nicola olivat tosi 
avuliaita ja antoivat paljon vinkkejä Berliiniin. 
Näin heitä joskus myös vapaa-ajalla.



Berliini, kielellinen selviytyminen, 
kontaktien luonti

• Berliinissä on mielestäni uniikki ilmapiiri; 
hyväksyvä, nuorekas, rento. Kesällä koko 
kaupunki puhkeaa kukkaan, puistot ympäri 
kaupungin täyttyvät ihmisistä nauttimaan 
lämmöstä (ja kaljasta.) Berliinissä ei väliä mikä 
päivä tai kellonaika, kadulla tuli aina joku 
vastaan kaljapullo kädessä😃

• Berliinissä pärjää hyvin pelkällä englannilla, 
mutta Saksan alkeiden osaaminen ei ole 
pahitteeksi, varsinkin vanhemman väestön 
kanssa asioidessa.

• Berliini on monikulttuurinen kaupunki, jossa on 
matkaajia ympäri maailmaa. Moni on tullut 
yksin uuteen kaupunkiin, joten ihmisiin on 
helppo tutustua. Pysyvien ystävien saaminen on 
kuitenkin vaikeaa, sillä Berliini on ikään kuin 
pysähdyspaikka, sinne tullaan hetkeksi ja 
jatketaan matkaa.



Asuminen, matkustaminen
• Berliinissä on huono asuntotilanne, joten asunnon etsimiseen 

kannattaa varata aikaa

• Kaupungissa on yleisempää asua kimppakämpässä kuin yksin 
omassa asunnossa. Kimppakämppähuoneita on myös helpompi 
löytää.

• Itse vuokrasin huoneen Airbnb sivuston kautta. Samassa 
asunnossa asui asunnon omistaja ja toinen vuokralainen. 

• Aluksi vierastin ajatusta kimppäkämpästä, sillä olin tottunut 
asumaan yksin jo useamman vuoden. Kimppakämppä osoittautui 
kuitenkin juuri oikeaksi ratkaisuksi. Kämppiksistä sai juttuseuraa ja 
monesti vietimme aikaa yhdessä myös kaupungilla

• Berliiniin pääsee helposti ja nopeasti lentäen, halpalentoyhtiöiltä
löytää hyvinkin edullisia lentoja.

• Jos Berliinissä viettää pidemmän ajan, kannattaa kaupungin 
sisäiseen liikkumiseen hankkia kuukausilippu. Sillä pääsee 
matkustamaan kaikilla julkisilla kellon ympäri, ja hintakin on 
kohtuullinen.

• Berliinistä pääsee helposti matkustamaan myös muualle Saksaan 
tai naapurimaihin niin bussilla, junalla kuin lentäen. Esim. Tanskaan 
tai Tsekkeihin löytää todella edullisia bussiyhteyksiä.



Kannattiko?

• Ehdottomasti! Työssäoppi ulkomailla oli upea kokemus ja lähtisin 
milloin vaan uudelleen. Työssäoppi ulkomailla ei ole vain töissä 
käymistä, se on uuteen paikkaan tutustumista, seikkailuja, ja hassuja 
tilanteita täynnä. Kannattaa olla rohkea ja avoimin mielin 

• Opin paljon itsestä ja muista. Sain tutustua ihmisiin ja kulttuureihin 
ympäri maailman. Berliinistäkin tuli kuin koti, jonne varmasti vielä 
palaan.

• Työpaikkani oli myös aivan loistava! Sain nähdä ja kokea millaista 
työskentely vaatetus alalla oikeasti on. Miten toimia valokuvauksien, 
jälleenmyyjien ja asiakkaiden kanssa. Ja ennenkaikkea millaista on 
pyörittää omaa firmaa, se vaatii paljon aikaa ja hermoja, mutta myös 
intohimoa alaa ja omaa tekemistä kohtaan, sillä töitä ja hoidettavia 
asioita on paljon.

• Työssäoppi ulkomailla oli siis kaikinpuolin onnistunut kokemus ja 
kannustaisin kaikkia halukkaita lähtemään!


