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Latvia 20.10. – 21.10.2018, Riika  
 

Lauantai 20.10. 2018 

 

Aamu oli kostea, lämpöä oli vajaat +10°C.  Suurempaa ruuhkaa ei ollut kentällä, joten tsekkaus ja 

turvatarkastukset sujuivat juoheasti,  

Ilmaan pääsimme kello 9.30. Lensimme pienehköllä suihkuturbiinipotkurikoneella. Matka kesti hieman yli 

tunnin. Riikan kenttä oli pieni, joten laukut saapuivat melko pian. Opas ja bussi olivat odottamassa ja 

pääsimme heti jatkamaan matkaa. Sää Riikassa oli koleahko ja harmaa. 

Matkan varrella oli monenlaista rakennuskantaa. Oli uusia ostoskeskuksia ja kunnostettuja hienoja 

vanhoja taloja, mutta myös tyhjilleen jääneitä rappiolla olevia rakennuksia sekä neuvostoajan 

asuinrakennuksia ja erilaisia kiinteistöjä. 

Perille Radison Sas -hotelliin pääsimme vajaassa puolessa tunnissa. Hotelli sijaitsi Väinäjoen (Daugava) 

rannalla vastapäätä joen toisella puolella olevaa vanhaa kaupunkia. Konserttipaikka, Kansalliskirjasto oli 

noin 400 m päässä, joten hotellin sijainti oli hyvä. 

Asetuimme taloksi, jonka jälkeen lähdimme syömään. 

Tsekkauksen jälkeen meille jäi reilu puolitoista tuntia aikaa syömiseen ennen harjoituksia, joiden oli 

määrä alkaa kello 14. Hotellin ravintola aukeni kello 12. Syöjiä oli runsaat 10 henkeä. Poika otti tilauksia 

ja kirjoitti ahkerasti muistiin. Tunnin odottelun jälkeen alkoi annoksia tulla. Lindholmin Heikki kyllästyi 

odotteluun ja meni syömään eväitä. Olin Helgen kanssa tilannut kanaa, mutta saimme kalaa. Pauli sai 

pastansa. Joku kuorolaisista jäi kokonaan ilman ruokaa. Annoin 2 euroa tippiä pojan hyvästä yrityksestä. 

Ruokailun jälkeen pikaisesti huoneeseen, missä vaihdoimme työasut päälle. Ehdimme 

maksamisepisodin jälkeen harjoituksiin puolijuoksua. Suomen, Viron ja Latvian 100 -vuotisen 

itsenäisyyden juhlinta alkoi kuorojemme Forestalian, Esmilan ja Silvicolan osalta Virossa Tarton 

yliopiston juhlasalissa pidetyllä yhteiskonsertilla. Vuonna 2017 syksyllä esiinnyimme Suomessa Espoon 

kulttuurikeskuksessa. Nyt oli Latvian vuoro ja esiintymispaikkana Riikan vuonna 2014 valmistunut 

kansalliskirjasto, joka muistutti kallellaan olevaa pyramidia tai hyppyrimäkeä. Rakennus oli varsin uusi ja 

puitteet upeat. 

Availimme ääntä pukutiloissa sillä aikaa, kun Silvicola harjoitteli salissa. Seuraavana oli Esmilan 

harjoitteluvuoro. Harjoitukset sujuivat jotenkuten, joten illalla oli vielä parantamisen varaa. Viimeiseksi 

Forestalia pääsi lavalle. Alo Ritsing oli yli 70 vuoden iästään huolimatta entisensä, temperamenttia ja 

sähäkkyyttä löytyi samalla tavalla kuin ensimmäistä kertaa näin hänen johtavan Forestaliaa vuonna 

1981Tartossa. 

Harjoittelimme vielä kiireesti 3 yhteisnumeroa, jonka jälkeen odottelimme konsertin alkua. 

Konsertti alkoi kello 16. Väkeä oli runsaat 150 henkeä. Salin akustiikka oli hyvä, joten oli mukava laulaa. 

Forestalia aloitti konsertin. Ohjelmistoon oli tullut perinteisten laulujen lisäksi myös uutta. Kuoro selvisi 

ihan kelvollisesti, ottaen huomioon, että laulajat olivat eri puolilta Viroa ja harjoittelivat yhteen vain kerran 

kuussa. Foretalialla oli 9 laulua, joista Alon sovituksia oli 6 kpl. Olipa Alo sovittanut suomalaisen 

kansanlaulun Kaksipa poikaa Kurikasta. Hauska sovitus ja esitys. Myös Arvo Pärtin kuorokappale oli 

päässyt mukaan. 

Esmila esiintyi toisena. Meillä lienee ollut konsertin vaativimmat kappaleet, johtuen tulevasta Japanin 

matkasta. Terve kuu, De Profundis ja Sidorffin Lauluja Onnesta ovat vaativia teoksia. Kaikki 10 laulua ei 

mennyt aivan nappiin, mutta petrasimme huomattavasti harjoituksiin verrattuna. Sekä Helge että kuoro 

olivat kuitenkin tyytyväisiä kokonaisuuteen. 

Silvicola esintyi viimeisenä. Heillä oli yhteensä 9 kappaletta ja melko vaihteleva ohjelmisto. Onnistuivat 

hyvin. Lisäväriä toivat tutut kaunisääniset solistit, sopraano Solvita Elina ja tenori Aleksandrs Dimitrovs, 

joka on kuulemma syntyjään bulgarialainen. Dimitros ei ole kuulemma ammattilainen, joten melkoinen 

laulaja. 
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Lopuksi olivat kuorojen 3 yhteistä numeroa, yksi laulu kustakin maasta. Helge johti Madetojan Kaunehin 

maa -, Alo johti Ludigin Koit - ja Aivar Opincäns johti Pie tevu zemes -kappaleen. Esitykset tuntuivat 

onnistuneen aplodeista päätelleen. 

Kuten perinteisiin kuuluu, mieskuorojen konserttia seuraa karonkka. Silvicolan järjestämä karonkka oli 

kirjaston alemmassa kerroksessa olevassa avarassa konferenssitilassa. Bufee koostui erilaisista pienistä 

herkkupaloista, joita riitti laidasta laitaan. Myös juomiin oli varauduttu hyvin. Eri laatuja oli riittävästi. Myös 

eri kuorojen esityksiä kuultiin. Joissakin kaikille tutuissa kappaleissa kuorot laulovati yhdessä kukin 

omalla kielellään. 

Kaikki päättyy aikanaan. Karonkka paikka alkoi hiljetä kello 22 jälkeen. Osa kuorolaisista lähti 

nukkumaan, osa kaupungille ja noin 20 hengen joukko kokoontui hotellin baariin, johon saatiin väki 

mahtumaan, kun vedettiin pöytiä yhteen. Laulu raikui ja juomiakin kului. Myös harjoitusten välipalaksi 

tarkoitetut pasteijat, joita oli vielä laatikollinen, ilmestyi pöytään. Saimme suosiota myös hotellin muilta 

asiakkailta, joita oli jokunen eksynyt baariin. Esim Warum bist du so ferne sai iäkkäämmän 

saksalaisryhmän innostumaan ja kiittelemään. Helgellekin ennätimme laulaa serenadin. Ele ja innostus 

oli tietysti tärkein, sointi ei enää ollut ensisijalla. Juttua riitti puoleen yöhön niin kuorolaulusta, kuin 

muistakin inhimillisestä elämän piiriin kuuluvista aiheista siinä laulujen lomassa. 

Sunnuntai 21.10.2018 

Aamupalan jälkeen oli mahdollisuus mennä tutustumaan vanhaan kaupunkiin. Kirjaston edestä kulki 

raitiovaunuja yli sillan Väinäjoen toiselle puolelle, jolla pääsi kätevästi sumuiseen ja koleaan vanhaan 

kaupunkiin. Tilastojen mukaan 40 % vuoden päivistä on Latviassa pilvisiä.  

Riikan historiallinen keskusta kuuluu Unescon maailmanperintökohteisiin vuodesta 1997 alkaen. 

Kaupungin jugend -arkkitehtuuri on vertaansa vailla koko maailmassa. 

Pyhän Pietarin kirkossa, mutta siellä oli palvelus meneillään, eikä sisään päässyt. Maailman kuorojen 

rauhan kello oli torniin menon aulassa. Kuorojen juhla pidettiin Riikassa heinäkuussa 2014. Paikalla oli 

27.000 laulajaa ja 460 kuoroa 73 maasta ja 5 maanosasta. Tornikaan ei ollut auki sumun vuoksi. 

Kaupungin kävelykierros oli helppo tehdä hotellista saadun kartan kävelyreittiohjeen mukaisesti.  

Katunäkymät toivat mieleen Tallinnan vanhan kaupungin, joskin Riika on huomattavasti alavampaa 

aluetta. Kaupungintalo on komea rakennus, kuin myös uudelleen 1990 -luvulla rakennettu Mustapäiden 

talo. Rakennus valmistui alun perin v. 1344, laajennettiin 16 -, 17 - ja 19 -vuosisadalla ja tuhoutui 1941. 

Tuhon täydensi NL v. 1948. 

Seuraavana kohteena olikin Riikan historiallinen ja merenkulun museo, jonne pääsymaksu oli 3 euroa. 

Nähtävää olisi ollut päiväksi, mutta ajanpuutteen vuoksi kerkesi lähinnä aistimaan vanhan rakennuksen 

hienoa tunnelmaa ja ihailemaan päällisin puolin vanhoja esineitä, jotka oli pantu upeasti esille. Myös 

vanhoja maalauksia keskiaikaisesta Riikasta oli nähtävillä. 

Iso Kristopher patsas oli tehty puusta ja suojattu lasikatokseen, Lienee kaupungin suojeluspyhimys tai 

vastaava? 

Riikan linnassa toimii Latvian presidentin kanslia. Linnan edessä seisoi sotilasparivaljakko asennossa ja 

poliisi käveli vielä varmistamassa tilannetta. 

”Kolme veljestä” muodostui kolmesta 1600 -luvulta olevasta talosta, jotka olivat kunnostettu upeasti 

ainakin ulkoapäin. Reitin varrella oli myös v. 1255 perustettu katedraali, joka sijaitsi parlamenttitalon 

vieressä. Kirkossa pidettiin aikoinaan myös Lutherilaisia jumalanpalveluksia. 

Reitti jatkui Jaakopin parakeille, joka oli noin 100 m pitkä rakennus kävelykadun Torna iela varrella. 

Rakennuksessa oli nykyisin ravintoloita, matkamuistomyymälöitä ym. pikkukauppoja. Vuonna 1650 

jälleenrakennettu ruutitorni sijaitsi kävelykadun päässä ja oli myös kunnostettu. Ruotsin joukot tuhosivat 

sen v. 1621. Tornin seinät ovat 2,5 m paksut. Torni on nykyisin osa sotamuseota. 
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Oli myös mahdollisuus käydä katsomassa syksyisiä maisemia vuonna 1857 perustetulta linnoitusmäeltä, 

joka sijaitsi kaupunginkanaalin varrella. Mäki rakennettiin aikoinaan osana kaupungin puolustusta. 

Mäellä on myös muistokivet neuvostojoukkojen v. 1991 surmaamille ihmisille.  

Matkan varrella oleva Kissatalo on saanut nimensä katolla olevista 2 kissafiguurista.  

Reitti jatkui Kalku ielaa pitkin 42 m korkealle Vapauden patsaalle, joka tunnetaan nimellä Milda. Patsas 

symbolisoi laulua, työtä ja vapaustaistelua. Nainen pitää kohotetuissa käsissään 3 tähteä, jotka kuvaavat 

Latvian 3 historiallista aluetta. Päivisin patsaan juurella vartio 2 sotilasta. Paikalliset tuovat patsaalle 

kukkia Siperiaan vietyjen ihmisten muistoksi. 

Kierroksen lopuksi saattoi pistäytyä vielä Pyhän Pietarin kirkossa, jossa oli taidetta nähtävillä. Pääsy 

maksoi turistille 3 euroa. Kirkko mainitaan vanhimmissa kronikoissa jo v. 1209. Kirkko oli katolinen v. 

1523 asti, jolloin se muuttui luterilaiseksi. 123 m korkean tornin puinen yläosa on tuhoutunut useita 

kertoja, viimeksi v. 1941. Torni korjattiin v. 1973. Torniin ei päässyt, koska sumu oli tihentynyt 

entisestään. 

Province ravintolassa oli mahdollisuus nauttia latvialaista perinneruokaa, uunissa kypsennetty lihapotti, 

jossa oli perunaa, lihaa, sipulia ym. Erinomainen ja edullinen valinta leivän ja tumman oluen kanssa.  

Rannan tuntumassa oli punaisesta graniitista tehty n. 15 m korkea patsas, jossa 3 nekkusotilaan 

näköistä lippalakkikaveria seisoi tanakkana palttoissaan. 

Raitiovaunun automaattilippu maksoi 1,15 euroa, kuljettajalta ostettuna hinta oli 2,30 euroa. 

Bussi tuli ajallaan ja siirryimme jälleen kentälle odottelemaan lennon lähtöä. Matkaan pääsimme 

viivytyksittä ja Vantaalle laskeuduimme vähän jälkeen kello 19. Matkatavaratkin tulivat joutuisasti, joten 

pääsimme jatkamaan hyvissä ajoin kotiin. Kaikin puolin onnistunut ja rentouttava matka. Päivä lisää, niin 

olisi ehtinyt tutustua kaupunkiin hieman paremmin. 

 

Espoo 8.11.2018 

Eero Utunen 


