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Olin työssäoppimassa Latviassa pohjoismaiden suurimmassa tavaratalossa. 
Itse työskentelin neljännessä kerroksessa eli kodintarvikkeiden parissa. Pääasiassa työni 
oli laittaa aina saapuneet tavarat hyllyihin, mutta sitä ei riittänyt koko päivälle, joten usein 
siivosin myös hyllyjä tai laitoin alemmissa kerroksissa varashälyttimiä vaatteisiin. 
 
Töihin mennessä piti vartijalle näyttää kuvallinen työtodistus, josta vartija näki että olet 
siellä töissä. Töistä lähtiessä piti laukun sisältö näyttää vartijalle. 
 
Aika moni myyjä puhui ihan hyvin englantia tai ainakin sen verran, että osasi esittää asian 
ymmärrettävästi. Jos myyjä ei puhunut englantia, selvitettiin asia viittomalla tai jos asia oli 
jotain isompaa, saattoi myyjä viedä meidät elektroniikkapuolelle ja sen puolen työntekijät 
käänsivät asian meille. Yleensä kuitenkin osastopäällikkö selitti meille mitä meidän piti 
tehdä ja myyjät saattoivat auttaa tai ohjeistaa meitä. 
 
Ruokalasta saimme ostettua ruokaa mutta meidän ei aina tarvinnut maksaa siitä itse, 
koska joka päivä saimme 0,60 latia alennusta ja sillä sai vettä, riisiä siihen kastiketta ja 
salaattia. Ruokalasta sai myös muita ruokia ja jälkiruokia. 
 
Asuimme noin 2 km päässä työpaikalta, talo oli ulospäinkin asiallisen näköinen, 
rappukäytävä oli hieman rappeutunut, mutta itse asunto oli taas siisti. Aluksi asunnon 
lukot, sekä itse asunnon oven lukko ja alaoven lukko, vaikuttivat vaikeilta, koska niitä 
pystyi pyörittämään miten paljon vain.  Mutta sitten opin muistamaan kumpaan suuntaan 
lukkoa pitää pyörittää ja ovet oli helppo saada auki.  
 
Riiassa kuljimme yleensä Juglalla eli ratikalla, ostimme itsellemme kortit, joilla pystyimme 
maksamaan matkamme ilman erillistä lipun ostoa, melkein kaikki ihmiset käyttivät joko 
korttia tai ostivat lipun. Harvemmin kukaan kulki tarkistamassa lippuja. Ratikoissa on 
joskus myös poliisiratsioita, joissa joka vaunuun tulee poliisi ja tarkistaa kaikkien liput. Jos 
lippua ei ollut, otettiin henkilö ulos selvittämään asiaa. 
 
Poliiseja näkyi myös paljon kaduilla, joilla saattoi seistä neljäkin poliisia samassa paikassa 
puhumassa keskenään, erityisesti vanhassa kaupungissa oli paljon poliiseja. 
 
Suurimmalla osalla kaduilla kulkevista naisista oli korolliset kengät jalassa ja monilla oli 
hameet päällä ja vanhemmat ihmiset pukeutuivat yleensä aika asiallisesti. Nuorisolla 
saattoi olla hieman rennommat vaatteet päällä. 
 
Latviassa ruoka on hieman halvempaa kuin Suomessa, mutta vaatteet ovat aika saman 
hintaisia. Vaa’at kaupoissa ja varsinkin nuorisolle suunnatuissa kaupoissa musiikki soi aina 
aika kovalla. Taksitkin ovat Latviassa halvempia kuin Suomessa. 
 
Itse en kauheasti kierrellyt Latvian nähtävyyksiä, olin paljon vanhassakaupungissa, mikä 
on mielestäni aika kaunis paikka. Sieltä löytyy myös vapauden muistomerkki, joka 
kunnioittaa Latvian vapaussodassa kaatuneita. Viikolla muistomerkin edessä seisoo kaksi 
sotilasta vartiossa. 


