
Pikkujoulumatka Riikaan 

Suunnittelimme jo edellisenä vuonna Riian matkaa Vapun viikonlopun yhteyteen.  Valitettavasti 

jouduimme tuolloin peruuttamaan järjestelyt ilmoittautumisten vähäisyyden takia.  Nyt vuorossa oli 

toinen yritys, ja se tuotti myönteisen lopputuloksen.   

Teimme itsenäisyyspäivän yhteydessä 5.-8.12.2019 neljän päivän bussiretken Latvian pääkaupunkiin 

Riikaan.  Mukana meitä clubilaisia oli mukana matkassa 38 henkilöä.  Matkan yhteydessä pidimme 

Solifer Clubin kaikkien aikojen ensimmäiset pikkujoulut. 

Yöpymispaikkanamme Riiassa oli vanhassa kaupungissa sijaitseva korkeatasoinen hotelli nimeltään 

Wellton Centrum Hotel et Spa.  Hotellilta oli lyhyt kävelymatka tutustumiseen Riian vanhassa 

kaupungissa sijaitseviin nähtävyyksiin ja kuuluisiin joulumarkkinoihin, unohtamatta Riian keskustoria.  

Molemmat, sekä vanhakaupunki että keskustori, ovat Unescon maailmanperintökohteita. 

Kokoonnuimme varhain joulukuisena torstaiaamuna Helsingin lentoaseman lähistöllä olevalle 

pysäköintitalolle.  Jätimme sinne omat kulkuneuvomme odottamaan sunnuntaista takaisintuloa. Bussi 

saapui sovittuna ajankohtana.  Matkatavaroiden sijoittaminen bussin tavaratilaan, nousu bussiin ja 

suunta kohti Länsisatamaa. Satamassa lähtöselvityksien jälkeen siirtyminen laivaan, jossa nautimme 

laivamatkan aikana toisen kattauksen yhteydessä Eckerö Linen meriaamiaisen. 

Tallinnasta bussi suuntasi kohti Riikaa.  Matkan varrella pidimme yhden, kuljettajan kannalta 

katsottuna, pidemmän lakisääteisen pysähtymisen.  Pysähtymisen aikana itse kullakin oli mahdollisuus 

ottaa välipalaa tai muuta vastaavaa.  Riikaan hotellille saavuimme illansuussa kello 18.00 paikkeilla.  

Sisäänkirjautuminen hotelliin tapahtui suunnitellusti ilman viiveitä.  Yhteistä järjestettyä iltaohjelmaa 

meillä ei ollut.  Uskoisin kuitenkin suurimman osan meistä kierrelleen vanhaa kaupunkia, samalla 

etsien ”kuuluisaa joulutoria”, ja mahdollista illan ruokailupaikkaa. 

Perjantaina Itsenäisyyspäivänä aamiaisen jälkeen bussi nouti meidät ja lähdimme opastetulle 

kiertoajelulle Riian keskustaan.  Kiertoajelun yhteydessä teimme pienen kävelyretken tutustuen 

jugendtyylisiin rakennuksiin.  Rakennuksien yksityiskohdat olivat todellakin hyvin mielenkiintoisia ja 

näkemisen arvoisia. Takaisin bussiin noustuamme suuntasimme kohti Jurmalaa. 

Kiertelimme bussin kyydissä ristiin ja rastiin tätä lähellä Riikaa sijaitsevaa, Riialaisten suosimaa, 

pienehköä lomanviettokaupunkia.  Saimme näkemyksen heidän monipuolisista ja -muotoisista 

viehättävistä, pääosin lomailuun tarkoitetuista, rakennuksista.  Pistäydyimme uimarannalla, joka ei 

nyt kylläkään tähän aikaan vuodesta houkutellut ketään menemään uimareissulle.  Pidimme 

kahvitauon paikallisessa Pegasa Pils ravintolassa.  Ravintolan sisustus joulukoristeluineen oli 

kerrassaan upea ja mieleenpainuva.  Nautimme paikallisia pikkupaloja kahvitarjoilun kera. 

Lauantaina vuorossa oli opastettu kävelyretki Vanhassa Riiassa.  Noin tunnin kierroksen jälkeen 

osallistuimme Riian tuomiokirkossa pidettyyn Piccolo urkukonserttiin.  Ainakin allekirjoittaneille jäivät 

ne mahtavat urkujen äänet pysyvästi mieleen.  Konsertin aikana oli alkanut sataa vettä.  Pyrimme 



sitkeästi jatkamaan aiemmin aloittamaamme kävelykierroksen jälkimmäistä osaa, kunnes aloimme 

kaikki olla niin märkiä, että meidän oli välttämätöntä palata takaisin hotellille. 

Illalla vietimme Solifer Clubin historian ensimmäiset pikkujoulut. Tämä tapahtui illallisen merkeissä 

hotellin ravintolassa.  Illallistarjoilu oli monipuolinen ja maistuva edeten ns. pidemmän kaavan 

mukaisesti.  Alkuruokana meillä oli tomaatti- selleri kermakeitto vuohenjuuston kera, tätä seurasivat 

mausteiset grillatut sianliha medaljongit, ja lopuksi nautimme mansikkajuustokakkua 

metsämarjakastikkeella.  Kokonaisuutena pikkujoulut onnistuivat hyvin ja niistä jäi hyvä muisto 

mieleen. 

Sunnuntaina oli sitten kotiinlähdön aika.  Lähdimme paluumatkalle aamiaisen jälkeen.  Matkalla 

pysähdyimme kaksi kertaa.  Ensimmäinen näistä tapahtui Latvian ja Viron rajalla Ainazissa 

mahdollisten tulijaisostoksien tekemistä varten.  Toinen Pärnun jälkeen silmällä pitäen ruokailua. 

Tässä ruokailupaikassa oli kylläkin mahtava ruuhka, kaikki muutkin olivat pysähtyneet samassa 

paikassa.  Saavuimme Tallinnan satamaan hyvissä ajoin ennen laivan lähtöä. 

Laivalla meitä odotti buffet juhlapöytä kaikkine jouluun kuuluvine herkkuineen.  Laivalla oli valtaisa 

tungos, se vaikutti olevan ihan selkeästi ylibuukattu.  Palaajia pitkältä itsenäisyyspäivän viikonlopulta 

taisi olla runsaasti, emme olleet suinkaan ainoita. Satamaan saavuttua nousimme takaisin bussiin ja 

matka kohti aloituskohtaa pysäköintitaloa alkoi.  Helsingissä oli tosi kurja ilma.  Vettä satoi 

vaakasuoraan ja muutaman kerran salamoi vaikkakin oli joulukuu. 

Matka sujui mielestämme suunnitellusti ilman kommelluksia. Lievä takaisku oli lauantaisen 

kiertokävelyn yhteydessä ollut vesisade.  Hotelli oli siisti ja toimiva, eikä sen palvelun suhteen ei ollut 

moitteen sijaa.  Käytössämme oli koko matkan ajan upouusi kaikilla mukavuuksilla varustettu 

turistibussi.  Kiitoksia kaikille osallistujille, sekä meidän rauhalliselle kuljettajallemme, osallistujathan 

sen onnistuneen lopputuloksen tekevät. 

     Rami ja Marikka 

 

 

 


