
Klinšu kāpšana Somijā – Jāņi 2020 

 

Šis gads mums visiem ilgi paliks atmiņā, jo Covid-19 vīrusa dēļ esam spiesti atteikties no daudz kā. Visu pavasari 

nevarējām trenēties, kā ierasts, bet varējām apskatīt Latviju un tās skaisto dabu, doties neskaitāmos pārgājienos pa 

mežu takām, braukt ar laivām, vingrot, skriet. 

BET – mūsu iemīļotais atpūtas/ sporta veids ir klinšu kāpšana, un ar to mums ilgi nebija iespējas nodarboties. Tomēr 

jauni plāni tika “kalti”. Diemžēl iepriekš plānotā Klinšu kāpšanas nometne Sardīnijā, vīrusa dēļ, tika atcelta 

Un, kad vīrusa izplatība sāka mazināties, optimistiski ieplānojām Līgo svētku nedēļā doties nedaudz tuvākā braucienā 

uz Polijas klintīm, kas jau dažiem bija zināmas un atzītas par labu esam. Tomēr arī šos plānus pēdējā brīdī nācās 

mainīt (atkal jau vīrusa un ierobežojumu dēļ) un vienas dienas laikā nolēmām braukt uz Somiju! 

Par šo ideju paldies Gundegai Meļķei, kas izvirzīja šādu piedāvājumu un Ilonai Gurtlavai, kas pavisam īsā laikā arī 

sagatavoja ieskatu Somijas klinšu kāpšanas vietās. 

Un tā mūsu draudzīgā kompānija 11 cilvēku sastāvā: Edgars Šāblis, Ilona Gurtlava, Gita Logina, Gundega Meļķe, 

Andris Zeimulis, Andrejs Igaunis, Ieva Igaune, Gundega Neiburga, Ruta Peiseniece, Aivis Reinholds un Kristīne 

Reinholde,  22. jūnija agrā rītā ar automašīnām devās uz Tallinu un tad ar prāmi uz Helsinkiem.  

Tālākie plāni tika “kalti”  jau uz prāmja, jo īstas skaidrības, kur tālāk, vēl nebija. Pirmajā dienā negribējām braukt 

pārāk tālu no Helsinkiem un pēc iespējas ātrāk tikt uz klintīm. Pētot mobilo aplikāciju “27 Crags”, kā pirmais 

kāpšanas sektors tika noskatīts Huuhkajavuori, kas atrodas apmēram stundas braucienā no Helsinkiem.  

Te nu maza atkāpe par nakšņošanas iespējām Somijā. Lasot informāciju internetā, liekas, ka praktiski visur dabā ir 

atļauts celt teltis, protams, ja tas nav privātās teritorijā vai dabas parkos, tomēr nonākot pie ezera, mežā (pie klintīm) 

vai kādā citā teltīm piemērotā vietā, diemžēl visur ir norādes, kas teltis celt aizliedz Tāpēc meklējām kempingu! Un 

izrādās, ka tas nemaz nav tik vienkārši. Kempingi atrodas galvenokārt pie lielajām pilsētām un diezgan tālu viens no 

otra. Ar vietējo iedzīvotāju palīdzību atradām ļoti labu kempingu Loviisa pilsētā Loviisa Camping. Tas gan atradās 

patālu no kāpšanas vietām, bet mums ļoti patika, gan serviss, gan kempinga iekārtojums, gan cena Tā nu mēs tur 

“nobāzējāmies” uz trim naktīm!  

 

Pa dienu kāpām, pēcpusdienās kopā ar zalkšiem peldējāmies ezerā Kukuljārvi, svinējām Jāņus, dziedājām un 

vērāmies Jāņu ugunskurā. Kā arī devāmies pārgājienā. Tā kā bijām nolēmuši arī nedaudz apskatīt pašu Somiju, 

devāmies ziemeļu virzienā, pa ceļam apskatot Porvi pilsētu, un uz vienu nakti apmetāmies kepmingā pie Nokia 

pilsētas. Pēc iepriekšējā kempinga pieredzes, šeit bijām vīlušies, bet bija arī labas lietas: pludmale un peldvieta, 

netālu divas ļoti labas kāpšanas vietas: Melo un Rāmōvuori.  Bet nu jārēķinās ar pastāvīgu putnu “kakafoniju” gan 

dienu, gan nakti! Mūsu pēdējā naktsmītne bija Helsinku kempings Rastila. Bija jauki, bet sākām ar zosu kaku 

savākšanu no savas teritorijas, lai visi nebūtu “mēslos līdz ausīm” vārda tiešā nozīmē!  

Tad nu par galveno - kur kāpām, kā gāja, ko vajadzēja darīt citādi 



 Kā jau minēju, sākotnējais uzstādījums bija tikt ātrāk pie kāpšanas. Tā kā meklējam pamatā sporta kāpšanas vietas ar 

jau sagatavotiem maršrutiem, tad izvēles iespējas strauji sašaurinājās. 

1. Kāpšanas sektors Huuhkajavuori https://27crags.com/crags/huuhkajavuori - neliels kāpšanas masīvs ar 15 

sporta un 3 tradicionālajiem maršrutiem. 1. dienai varbūt par skarbu, bet kopumā laba treniņu vieta!  

Ieteiktu kāp rīta cēlienā, kamēr neapspīd saule. Salīdzinoši gludas klintis ar nelielām plaisām. 

 
 

2. Kāpšana sektors Haukkakallio https://27crags.com/crags/haukkakallio - Šis masīvs ir ļoti liels un sastāv no 9 

sektoriem. Kopā 63 sporta un 74 tradicionālie maršruti dažādas grūtības. No mūsu apmeklētajiem, gribētu 

teikt, ka vissarežģītākie. Šo ieteiktu kā pēdējo treniņu nometnei. Atrodas mežā, ir DAUDZ odu! Dažiem 

sektoriem ir sarežģīta piekļuve. Pašdrošināšana nepieciešama arī drošinātājam! Laba vieta, kur mācīties kāpt 

pa plaisām! 

 
 



3. Kāpšanas sektors Melo https://27crags.com/crags/melo - neliels sektors mežā. Tikai 5 sporta + 1 

tradicionālais maršruts. Bet tā kā to apmeklējām vēlu vakarā pēc karstas dienas, mums tas likās burvīgs. 

Maršruti bija gari un ne pārāk sarežģīti, salīdzinot ar iepriekšējo dienu pieredzi. Bet atbilda mūsu līdzšinējai 

sapratnei par grūtības pakāpju klasifikāciju.  

 
 

4. Kāpšanas sektors Ramovuori https://27crags.com/crags/ramovuori – sastāv no 2 sektoriem. Rāmō 2, kur 

pavadījām visu dienu, lai visi pagūtu izkāpt visus maršrutus. Kāpjot var vērot golfa spēlmaņus, bet saulainā 

dienā IR karsti! Klintis uzkarst tā, ka rokas nevar pielikt. Rāmovuori sektors atrodas ēnā, bet maršruti ir 

krietni vien sarežģītāki. 

 
 



5. Kā pēdējo apmeklējām Kaarmekallio https://27crags.com/crags/kaarmekallio – Helsinkos. Nu ar šo vajadzētu 

sākt! Maršruti īsi un pamatā ļoti vienkārši. Ideāla vieta mācību klintīm. Ērti piebraukt, automašīnas atstājām 

IKEA stāvvietā un 5 min gājienā ir divi nelieli klinšu masīvi. Vieglākie maršruti ir saules apspīdēti, bet koku 

paēnā var patrenēties arī nedaudz sarežģītākos maršrutos. 

 

 

 

Mūsu secinājumi par Somiju ir šādi: iepriekš veltot nedaudz vairāk laika plānošanai, šī ir ļoti laba valsts uz kuru doties 

īsākās vai garākās brīvdienās. Ērti, ātri un salīdzinoši lēti nokļūt. Ir ĻOTI daudz klinšu kāpšanas vietu, BET somi dod 

priekšroku klasiskajai kāpšanai. Klinšu āķi un stacijas ir kvalitatīvas un cik mēs apmeklējām, drošas! Citus kāpējus 

satikām vien pāris vietās. Nakšņošanas vietas tomēr jāplāno iepriekš! Kaut gan pieļauju, ka dodoties tālāk uz 

ziemeļiem, iespējams nakšņot ari pie klintīm. Somijā var būt arī ĻOTI karsti! Mūsu brīvdienās temperatūra pacēlās 

virs +30`. 

Brauciet uz Somiju! Tur ir skaisti, daudz ūdeņu, daudz klinšu, mežonīga daba un draudzīgi cilvēki! 

Tiekamies uz klintīm! 

2020. gada jūnijs 

Ieva Igaune 

 

 

  


