
PAAVOLAN PAKANAT VIRKISTYSLOMALLA LATVIAN
RIIKASSA JA JURMALASSA 20.5-24.5.2011

Matkamme alkoi kokoontumisella Oulunsalon lentokentälle 20.5.11 kello 05:00.
Matkajohtajana toimiva yhdistyksen puheejohtaja Elias Koivusaari tarkisti
nimenhuudolla ovatko kaikki 29 ilmoittautunutta paikalla.
Kaikki olivat ja pääsimme Air Balticin lennolle Oulu -Turku -Riika. 
Saavuimme Riikaan puoli kymmenen maissa. Vastassa oli oppaamme Riikassa 
suomea puhuva Natalja Jokinen joka asui Riikassa. Hän johdatti meidät lentokentällä 
sijaitsevaan Lido Airport ravintolaan, jossa söimme lounaan.
Lounaan jälkeen lähdimme kaupunkikierrokselle ja oppaamme kertoi meille
kaupungin historiasta ja muusta elämästä.  Näimme mm. Tuomiokirkon, Mustapäiden
talon, Rolandin patsaan, Vanhankaupungin ja paljon muuta nähtävää.
Kaupunkikierroksen jälkeen suuntasimme matkamme Jurmalaan , jossa sijaitsi
majoituspaikkamme Kylpylähotelli Jurmala. Majoitumme hotelliin ja ilta jatkui
illallisella sekä tutustumalla hotelliin ja ympäristöön. Tämä oli ensimmäinen päivä.

Toinen päivä oli omistettu kylpylän tarjoamille hoidoille ym. vapaalle ohjelmalle
kuten tutustumiseen Jurmalan alueella oleviin kauppoihin ja muihin mielenkiintoa
herättäviin kohteisiin joista voi tehdä ostoksia kotiin vietäväksi.
Iltaa vietettiin kerääntymällä koko joukolla paikalliselle terassille.



Kolmas päivä jatkui hoitojen ja vapaan ohjelman merkeissä. Iltapäivällä lähdimme
linja-autoretkelle tutustumaan Jurmalan alueeseen oppaamme johdolla. Kävimme
tutustumassa paikalliseen kalastajamuseoon jossa oli paljon erilaisia paikallisia 
kalastusvälineitä. Kiersimme siellä olevia puistoalueita ja rakennuksia. Kävimme 
myöskin hautamuistomerkillä, joka oli pystytetty 1916 vapauden puolesta taistelleille 
suomallaisille.  Ilta jatkui samoin kuin edellinen.

Neljäntenä päivänä ei ollut yhteisiä retkiä joten päivä jatkui vapaalla ohjelmalla.
Tutustuttiin lähellä hotellia sijaitseviin Jurmalan mahtaviin hiekkarantoihin, joilla oli 
pituutta yli kymmenen kilometriä. Illalla kokoonnuttiin joukolla terassille koska oli
viimeinen ilta ennen kotiin lähtöä.

Viides päivä oli kotiinlähdön päivä ja se tiesi aamiaisen jälkeen tavaroiden
pakkaamista. Huoneiden luovutus oli määrätty 11.30.
Iltapäiväksi oli järjestetty ohjelmaa siten, että lähdimme oppaamme johdolla
klo 12.00 hotellilta kohti Riikassa sijaitsevaa Latvian valtion ulkoilmamuseota.
Menomatkalla kävimme Alfa nimisessä ostoskeskuksessa ostamassa kotiin
viemisiä, jonka jälkeen jatkoimme ulkoilmamuseolle.Museoalueelle oli kerätty 
vanhoja rakennuksia, joista useat esittivä asumista ja kulttuuria satojen vuosien takaa,
asuinrakennuksia, karjarakennuksia, ja muita talousrakennuksia sekä myöskin
vanha kirkko ja tuulimylly. Alueella oli myöskin käsityöläinen joka valmisti
koruja meripihkasta ja myi niitä matkailijoille.
Museokierroksen jäkeen menimme lounaalle museon kahvilaan. Tarjoilu ja
ruoka oli hyvää.
Tämän jälkeen oli aika lähteä lentokentälle, kiittelimme kahvilan väen sekä
museon oppaan. Matkalla lentokentälle pysähdyimme torin laidalle ja ostimme
kukkia ihanalle oppaallemme Natalja Jokiselle. Jatkoimme lentokentälle. Lento
Ouluun lähti klo 19.40. Ouluun saavuimme noin klo 22.30. Matka onnistui hyvin
josta kiitos kaikille matkan järjestäjille.

Kirjoitti matkalla ollut Viljo Remes

Ps. Matkasta olemassa myös kuva-albumi ja 2 kpl CD-levyjä


